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Dobrodošli doma 
v objemu narave
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Sodobne hiše EVO so hiše, ki združujejo različne arhitekturne in 
oblikovne rešitve, zaradi katerih prijetno zaživijo v vsakem okolju. 
Oblikovno hiše omogočajo dovolj svobode, da si izberete pravo glede 
na svoje potrebe in finančne okvire.  

Nizkoenergijske hiše EVO smo v Jelovici, na podlagi več kot 70-letnih 
izkušenj, zasnovali s ciljem našim strankam ponuditi veliko raznolikih 
in hkrati privlačnih hiš po meri in za ugodno ceno. Pri tem kvaliteta 
ostaja, saj so les in ostali materiali, ki jih vgradimo v hišo EVO, preverjeni, 
energijsko varčni in naravni, kot v vsaki drugi naši hiši. 
Ko izberete hišo EVO,  lahko le-ta hitro postane vaš novi dom, saj je 
prav hitrost od postavitve do vselitve ena pomembnih prednosti 
lesene montažne gradnje, ki je varna in okolju prijazna. Bivanje v leseni 
montažni hiši pa ponuja tudi ugodje in višjo kvaliteto. 
Hišo EVO v velikosti 140 m2 lahko poljubno oblikujete z vrsto 
funkcionalnih in oblikovnih dodatkov in ji tako dodate individualen 
pečat. Nekatere lahko dodate hiši tudi kasneje.  Vendar dodatki niso 
nujni, saj v svoji novi hiši EVO lahko funkcionalno zaživite tudi brez njih. 
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Kako izbrati                          ?

Hiše EVO obsegajo 4 oblike hiš. Za vsako obliko hiše nato, glede 
na smer dostopa in orientacijo parcele izbirate med tremi tlorisi 
v velikosti 140 m2 v obeh etažah. Hišo lahko dokončate z izborom 
dodatkov.  Zaradi raznolikega nabora oblik hiš, streh  in dodatkov 
hiše EVO z istim tlorisom v prostoru delujejo popolnoma drugače. 

14 A

PRITLIČJE                     MANSARDA/NADSTROPJE

14 B

PRITLIČJE                     MANSARDA/NADSTROPJE

14 C

PRITLIČJE                     MANSARDA/NADSTROPJE

3 različne tlorisne razporeditve:

4 različne oblike hiš:

hi
gh

Hiša s tradicionalno 
dvokapno obliko strehe 
daje klasičen videz. Pri nas je 
najbolj razširjena oblika hiše, 
ki se  dobro umešča v vsako 
okolje in je optimalna glede 
na podnebne spremembe. 
Višina etaž: 250 cm
Kolenčni zid: 120 cm
Naklon strehe:  40°

Hiša z dvokapno obliko strehe 
brez napuščev je izpeljanka 
klasične dvokapnice za tiste, 
ki želijo nekoliko modernejši 
videz hiše, saj dinamično 
združuje tradicionalne detajle 
s sodobnimi. 
Višina etaž: 250 cm 
Kolenčni zid: 120 cm
Naklon strehe: 40°

Hiša z ravno streho ponuja 
sodoben videz in je zanimiva 
izbira za mestno okolje. Taka 
hiša nudi ugodje bivanja v 
dveh polnih etažah. Pri nas 
je sicer manj razširjena, a vse 
bolj priljubljena. Prostori so v 
pritličju in nadstropju.
Višina etaž: 250 cm
Naklon strehe: 0°

Hiša z dvokapno streho ima 
izkoriščen prostor v celi višini 
nadstropja. Gre za povišano 
dvokapnico brez napuščev, 
ki v prostoru deluje sodobno 
in se dobro umešča v različna 
okolja. 
Višina etaž: 250 cm
Naklon strehe: 30°
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Različice EVO hiše
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14 A

Tloris 14A

Optimalna postavitev tlorisa na parcelo je v orientaciji 
S-J. Tako obrnjena hiša predvideva glavni vhod iz severa, 
v bivalnem delu pa se izkorišča jugo-zahodna pozicija in 
prijetno popoldansko sonce na terasi. Tloris se lahko tudi 
zrcali. V tem primeru se izkoristi jugovzhodna umestitev 
bivalnega dela na parceli. 

Razporeditev prostorov v pritličju
Prostoren hodnik z garderobno nišo povezuje prostore v 
pritličju hiše. Velik bivalni del obsega kuhinjo z otokom, 
jedilni kot in dnevno sobo. Prostori imajo veliko steklenih 
površin, kar ponuja zračnost v bivalnem delu in možnosti 
prehodov na teraso. 

Razporeditev prostorov v nadstropju
V nadstropje vodijo stopnice, na stopnišču je predvideno 
manjše okno. Hodnik zgoraj povezuje štiri prostore: dve 
sobi ter spalnico z manjšo garderobno sobo. Zgoraj je 
tudi večja kopalnica in manjša shramba.
Vsi prostori imajo steklene površine in veliko svetlobe.
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14 A

TLORIS PRITLIČJA
M 1:100
ZUNANJE MERE: 11,50 m x 7,90 m

01 hodnik,
vhodni prostor

12,29 m2

02 shramba 3,51 m2

03 bivalni prostor 37,61 m2

04 kabinet 12,27 m2

05 stranišče 2,56 m2

06 tehnika, utility 4,81 m2
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TLORIS MANSARDE / NADSTROPJA
M 1:100
ZUNANJE MERE: 11,50 m x 7,90 m

07 stopnišče 6,02 m2

08 hodnik 7,65 m2

09 soba 12,02 m2

10 soba 12,02 m2

11 garderoba 8,37 m2

12 spalnica 12,02 m2

13 kopalnica 12,03 m2

14 shramba 2,77 m2
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14 B

Tloris 14B

Optimalna postavitev tlorisa na parcelo je v orientaciji 
S-J. Tako usmerjena hiša ima glavni vhod iz severozahoda 
in v bivalnem delu izkorišča jugovzhodno pozicijo in 
dopoldansko sonce. Tloris se lahko tudi zrcali, tako da se 
bivalni del orientira proti jugozahodu.  

Razporeditev prostorov v pritličju
Ob vstopu v hišo se nahaja hodnik, ki povezuje prostore 
v pritličju. Iz njega se vstopa desno v kabinet, levo pa v 
manjšo kopalnico in v prostor za tehniko. 
Naravnost iz hodnika je vhod v velik bivalni prostor, ki 
združuje; kuhinjo, jedilnico in dnevni prostor. Kuhinja 
predvideva vhod v shrambo. 
Prostor je svetel z veliko steklenih površin in enostavnim 
prehodom na teraso. 
Iz bivalnega dela vodijo stopnice v nadstropje, kjer 
stopnišče osvetljuje tudi manjše okno. 

Razporeditev prostorov v nadstropju
Zgornji hodnik nudi vstop v štiri ločene prostore. 
Večji sobi sta namenjeni otrokom. Spalnica za starše ima 
vstop v dodatno garderobno sobo z manjšim oknom. Vse 
sobe imajo velike steklene površine. Zgoraj je tudi velika 
kopalnica. 
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14 B

TLORIS PRITLIČJA
M 1:100
ZUNANJE MERE: 11,50 m x 7,90 m

01 hodnik,
vhodni prostor

7,62 m2

02 shramba 2,42 m2

03 bivalni prostor 41,59 m2

04 kabinet 8,03 m2

05 kopalnica 4,03 m2

06 tehnika, utility 6,69 m2
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TLORIS MANSARDE / NADSTROPJA
M 1:100
ZUNANJE MERE: 11,50 m x 7,90 m

07 stopnišče 5,43 m2

08 hodnik 4,71 m2

09 soba 16,39 m2

10 soba 16,57 m2

11 garderoba 5 m2

12 spalnica 12,28 m2

13 kopalnica 12,28 m2
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14 C

Tloris 14C

Zasnova tlorisa na predvideva orientacijo S-J. Tako so 
vhod v hišo in  tehnični prostori obrnjeni proti severu. 
Bivalni prostori se po celi dolžini raztezajo proti jugu in 
izkoriščajo sončno osvetlitev prek celega dneva. 
Tloris se sicer lahko zrcali, a se v tem primeru ne izkorišča 
najbolje naravne toplote sonca.

Razporeditev prostorov v pritličju
Ob vstopu v hišo se nahaja hodnik z garderobnim 
prostorom, ki povezuje prostore v pritličju. Desno se 
vstopa v kabinet, levo pa v manjšo kopalnico in naprej 
v servisne prostore hiše. Naravnost se vstopa v velik 
skupni bivalni del, ki obsega kuhinjo in jedilni kot ter 
dnevni prostor. Bivalni del ima veliko steklenih površin in 
omogoča izstop na teraso. 
Iz bivalnega dela vodijo stopnice v nadstropje. 

Razporeditev prostorov v nadstropju
Iz hodnika vstopamo v kopalnico, dve sobi, manjši 
kabinet in spalnico. Spalnica predvideva vhod v 
garderobno sobo in naprej v manjšo servisno sobo, ki 
se z drsnimi vrati ločuje med kopalnico in garderobo. 
Vsaka soba ima okna oz. steklene površine za naravno 
osvetlitev. 
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14 C

TLORIS PRITLIČJA
M 1:100
ZUNANJE MERE: 11,50 m x 7,90 m

01 hodnik,
vhodni prostor

12,29 m2

02 garderoba pod 
stopnicami

4,33 m2

03 bivalni prostor 45,98 m2

04 kabinet 8,24 m2

05 kopalnica 3,76 m2

06 tehnika, utility 5,44 m2
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TLORIS MANSARDE / NADSTROPJA
M 1:100
ZUNANJE MERE: 11,50 m x 7,90 m

07 stopnice 3,62 m2

08 hodnik 5,59 m2

09 soba 12,4 m2

10 soba 12,4 m2

11 garderoba 6,12 m2

12 spalnica 12,26 m2

13 kopalnica 8,08 m2

14 utility 3,88 m2
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Pergole:

lesena pergola A

Povečanje 
etaže:

Oblikovanje 
fasad:

Vhodni 
nadstreški:

Nadstreški 
za avto:

kovinska pergolalesena pergola Dlesena pergola Clesena pergola B solarna lesena 
pergola

kovinska pergola z 
lesenimi brisoleji

klasična pergola

kubusna frčada zimski vrt in 
pergola

loža pod 
napuščem

kubusna frčada in 
balkon

dodatni balkon z 
ravno strešino

dodatni balkon
s poševno strešino

barvna obloga francoski balkon z 
leseno ograjo

francoski balkon s 
stekleno ograjo

francoski balkon z 
leseno ograjo

obloge iz 
kompozitnih plošč

okvir Bokvir Alesena obloga

lesen okvir barvna fasadaopažleseni opažvogalna strehapodaljšan napušč

vhodni nadstrešek 
A

lesena lopa z 
napuščem

nadstrešek s 
shrambo

vhodna pergolavhodni nadstrešek 
B

nadstrešek s 
shrambo

ravni vhodni 
nadstrešek

dvojni nadstrešek 
z lopo

nadstrešek z lopo

lopa in vogalni 
okvir

nadstrešek s 
shrambo
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Knjižnica dodatkov in različice EVO hiše brez dodatkov
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Koraki do novega doma
Tehnični opis sistema EVO

Konstrukcija hiše 
Konstrukcijski sistem Jelovica predvideva varno in prijazno bivanje v 
leseni montažni hiši. Osnovna konstrukcija je izdelana iz lepljenega 
lesa, ki zagotavlja stabilnost in potresno varnost hiše. Izolacijski ovoj 
hiše izpolnjuje nizkoenergijski standard, na željo strank zadosti tudi 
pasivnemu.    

Okna in vhodna vrata 
Vgrajena so energijsko varčna lesena okna in lesena vhodna vrata 
Jelovica. 

Dodatki
Z dodatki, ki so narejeni iz lesa in drugih materialov, vtisnete hiši EVO 
individualen pečat. Dodatke lahko izberete skupaj z izborom hiše, 
nekatere pa lahko dodate kasneje glede na vaše potrebe in želje. 
Svetujemo vam, da se o možnostih pogovorite z našimi svetovalci. 

Ogrevanje
Hiše EVO predvidevajo nizko temperaturni režim ogrevanja  z 
izkoriščanjem obnovljivih virov, kar pomeni talno ogrevanje s 
toplotno črpalko tip zrak-voda. 
 
Energijski razred
V Jelovici lahko z različnimi konstrukcijskimi sistemi izvedbe 
zagotovimo različne nizkoenergijske standarde hiše EVO, lahko tudi 
pasivnega standarda. 
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Koraki do novega doma
Preprosto. Če si ženska, si izbereš obliko hiše in morda kasneje še
tloris. Če si moški, si izbereš najprej tloris in potem obliko hiše. 
Ker smo si ljudje različni, EVO pa sledi uporabnikovim potrebam, si
lahko z dodatki ustvarite dom po svojih željah. Na koncu je rezultat
v obeh primerih enak:

odličen!
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Jelovica hiše, d.o.o.
Hrib 1

4205 Preddvor

T: 04 51 13 000
    04 27 50 324
F: 04 51 34 734

E: info.hise@jelovica.si

www.jelovica-hise.si
evo.jelovica-hise.si

Oblikovna zasnova: www.paradiz.si


