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Iz vsebine:
Pregled leta 2013
Raznovrstne in inovativne
rešitve za boljšo kvaliteto
bivanja
Z okni Jelovica do rešitve
za odpravo energijske
neučinkovitosti

Zaključuje se leto, ki je bilo
ob nenehnih spremembah
na trgu za našo družbo
eno najzahtevnejših
in najaktivnejših v vsej
stoletni zgodovini. Zaostrene gospodarske razmere v Sloveniji, pa tudi
širom Evrope, so pred nas
postavljale vedno nove
zahteve po prilagajanju,
kar smo skozi leto z vsemi
aktivnostmi in vztrajnostjo
tudi dobro izpeljali.
Za ustvarjanje kredibilne in
sodobne družbe Jelovica je bilo
potrebno sodelovanje vseh in s
svojim znanjem, izkušnjami in
odgovornostjo ste doprinesli,
da smo ponovno premikali meje
doseženega. Tako bomo tudi
letos poslovno leto zaključili z
rastjo, s čimer dokazujemo, da
smo zrela in stabilna družba
z vizijo, ob tem pa nam naša
dinamičnost in prilagodljivost
omogočata hitro odzivanje na
nenehne tržne spremembe.

V letošnjem letu smo, kljub zaostrenim
tržnim razmeram nadaljevali z investicijami
v posodobitev proizvodnih lokacij v Gorenji
vasi in Preddvoru, kjer se tako lahko danes
pohvalimo s prvo energetsko samooskrbno
tovarno v Sloveniji. Investirali smo tudi v
nadaljnjo širitev in posodobitev prodajne
mreže ter odprli nove prodajno servisne
centre v Kopru, Novi Gorici in Ljubljani. Ob
vlaganju v izobraževanje zaposlenih smo
z zaposlovanjem mladih in izobraženih ob
konstantnem številu zaposlenih izboljšali
starostno in izobrazbeno strukturo.
Investirali pa smo tudi v razvoj novih
produktov, s katerimi izboljšujemo naše
konkurenčne prednosti na zahtevnih
zahodnoevropskih tržiščih.
Danes smo v Evropi priča novemu valu
kriznih razmer. Prepolovljen obseg
investicijskih vlaganj se bo še dodatno
zmanjševal, s tem bo naša panoga
postavljena pred nove izzive. Motiviranost in
usklajeno sodelovanje prav vseh zaposlenih
v skupini Jelovica bo tako ključno za čase, ki
so pred nami.
V letu, ki se zaključuje smo, za razliko od
prenekaterega podjetja, z znanjem in
vztrajnim delom dokazali, da zmoremo
izpeljati pomembne projekte in trgu
ponuditi najboljše energijsko varčne
izdelke. Z realizacijo prvega Centra
energetskih rešitev (CER) v ljubljanskem
BTC-ju smo skupaj z velikimi partnerji
energetske prenove in proizvode Jelovice
približali kupcu. Z uresničitvijo ideje CER-a,
ki predstavlja popolno novost na tržišču,

smo dokazali, da s svojim znanjem in
inovativnimi pristopi sodimo med vodilne
družbe na tem področju.
Čas, v katerem danes posluje družba
Jelovica, od nas zahteva hitro in učinkovito
prilagajanje. Z razvojem novih ali
optimizacijo obstoječih produktov je
potrebno nadaljevati, saj bomo le tako
lahko konkurenčni na tujih in vodilni na
domačem trgu. Naši partnerji in naše
stranke od nas pričakujejo kakovostne in
energijsko varčne izdelke. Pomembna bo
naša proaktivnost in nenehno iskanje novih
idej, prodajnih kanalov in zanesljivih trgov.
Kot primer zelene in trajnostno naravnane
družbe bomo še naprej sledili zastavljeni
razvojni strategiji. Z odgovornostjo do
narave in okolja smo pomembni glasniki
uporabe lesa v gradbeništvu in pozitivnih
učinkih energijsko varčnih lesenih oken ter
dobrega počutja v energijsko učinkovitih
lesenih objektih.
Verjamem, da v teh zahtevnih razmerah
delujemo v pravi smeri, ob tem pa se
moramo zavedati, da bo naša pot tudi
v prihodnje zahtevna in polna pasti. Ob
zaključku leta se zahvaljujem vsem, ki ste
soustvarjali našo več kot stoletno zgodbo
o Jelovici, v prihajajočem letu pa vsem
želim veliko zdravja, sreče, zadovoljstva in
družinskega veselja.
Gregor Benčina,
predsedniku upravnega odbora
Jelovica d.d.
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Kriza traja, Jelovica
vztraja.

PREGLED LETA 2012
Jelovica v letu 2012
V skupni Jelovica, kljub zaostrenim razmeram na naših trgih, leto 2012 zaključujemo uspešno.
Zaznamovali smo ga z novimi projekti, novimi trgi, novimi partnerji in novimi izdelki in ponovno
dosegli rast poslovanja, kar je bilo opaženo doma in v tujini, saj smo letos prejeli pomembna priznanja
za svoje delo.
Leto 2012 smo v Jelovici januarja obeležili z razstavo 70-letnice
od izdelave prve lesene montažne hiše. Na posvetu smo
se spomnili naših dobrih praks in predstavili problematiko
lesne panoge pri nas. Z visokim jubilejem se Jelovica uvršča
med najstarejše proizvajalce lesenih montažnih hiš v Evropi.

Na sejmu DOM 2012 smo ponovno postavili standarde z
inovativno postavitvijo našega razstavnega prostora, kjer
smo predstavili najnovejše energijsko varčne in okolju
prijazne izdelke – lesene hiše, okna in vrata.

Leto 2012 je pomembno za naše velike objekte, saj smo
zaključili vrtce v Trzinu, Divači, šoli v Izoli in v Preddvoru
postavili prvi pasivni vrtec v Sloveniji, ki je dosegel rekordno
zrakotesnost.

2

HIŠE

OKNA

VRATA

V družbi Jelovica so bile izvedene tudi nekatere pomembne
investicije v proizvodne obrate v Gorenji vasi in v Preddvoru,
zaradi katerih je naše poslovanje bolj učinkovito in se lažje
prilagaja na izzive trga. S postavitvijo nove sončne elektrarne
na strehi hale v Preddvoru smo pridobili plus energijsko
tovarno ter tako postali prva zelena družba.

Jelovica vztrajno povečuje prodajo oken in vrat na zahtevne
tuje trge, kjer so naša lesena okna vgrajena v hotele, turistične
komplekse in hiše na trgih Italije, Avstrije, Španije, Nemčije,
Švice. Naša okna so ponovno prisotna v Bolgariji, v hotelih
ob Črnem morju ter v večstanovanjskih stavbah ter vilah
po vsej državi. Letos smo uspešno zaključili dobavo oken v
večstanovanjskem kompleksu v Sofiji.

Družba Jelovica je v letošnjem letu potrdila primat na
področju sodobne energijsko varčne gradnje tudi z odprtjem
novega Centra energetskih rešitev v Ljubljani. Ponujamo
celovite, individualno oblikovane storitve od ideje do ključa,
kar je danes bistvenega pomena za stranko. Stara okna smo
zamenjali z energetsko varčnimi v številnih šolah in vrtcih po
vsej Sloveniji.

Izhodišča Jelovice so dobra za naslednje pomembne korake
Leto zaključujemo s 23 milijonov evrov prihodkov. Danes več kot 60 % naših izdelkov izvozimo na zahtevne trge EU (Nemčija,
Švica, Avstrija in Italija). Postavili smo več kot 12.000 objektov in izdelali več kot 3.000.000 oken, ki jih najdemo v 23 državah
sveta.
Jelovica se bo tudi v letu 2013 usmerila v razvoj sodobnih produktov, iskanju zanesljivih trgov in pokrivanju celotne prodajne
verige. Naš pomemben fokus bo še naprej energijska varčnost izdelkov ter izvedba tehnično najbolj zahtevnih rešitev. Izvajali
se bodo projekti optimizacije poslovnih procesov na centralni in dveh proizvodnih lokacijah v Preddvoru in Gorenji vasi.
Inovativnost in kvaliteta naših izdelkov bosta še naprej odločilna za konkurenčno poslovanje doma in predvsem v tujini.
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HIŠE
www.jelovica-hise.si

Raznovrstne in inovativne rešitve za boljšo kvaliteto bivanja
V Jelovici nenehen razvoj novih ali optimizacija obstoječih objektov, ki so energijsko učinkoviti in
okolju prijazni, omogoča, da smo konkurenčni.
Lesene montažne hiše

Naše hiše so energijsko varčne, izdelane iz okolju prijaznih
materialov. Za optimalno bivanje razvijamo nove rešitve, ki
stranki poenostavijo izbiro njihovega novega doma.

Veliki leseni objekti (javni in poslovni)

Modularno zasnovani veliki objekti omogočajo investitorju
največjo možno prilagoditev objekta glede na lokacijo.
Objekti so različno energijsko učinkoviti, vse do pasivnega
standarda in vključujejo visoke tehnične zahteve po
optimalnem bivanju v prostoru.

Modularni leseni objekti

Modularni objekti različnih velikosti in namembnosti
vključujejo inovativne rešitve, predvsem pa nov pristop
uporabe lesenih objektov. Gre za inovativne module, ki
lahko vključujejo tudi tehnične rešitve za samozadostnost
uporabe v poslovne ali zasebne namene.

Nadgradnje obstoječih objektov

Vse več je potreb po nadgradnjah obstoječih objektov, kot
so zasebne hiše, hoteli ali poslovni objekti. Zaradi našega
znanja in izkušenj, predvsem pa zaradi lesa, kot lahkega
gradbenega materiala, ki ga uporabljamo pri izdelavi
objektov, lahko stranki ponudimo zanesljive in hitro
izvedene rešitve za povečanje bivalnih površin.

Naš mali turistični objekt ima oboževalce med
domačimi in tujimi dizajnerji
Mali turistični objekt, znan kot gozdna vila, smo nekoliko posodobljenega predstavili na razstavi
Male turistične arhitekture letošnjega največjega oblikovalskega dogodka Design Expo v Ljubljani.
Kot stičišče različnih strok je dogodek zaživel večplastno: prostor razstav, predavanj, dogodkov in
predstavitev domačih in tujih izkušenj.
Na povabilo organizatorja smo gozdno vilo postavili v
prostor fotografske razstave 50 podobnih projektov iz vsega
sveta. Objekt je požel veliko zanimanja različnih strok in
obiskovalcem ponudil inspiracije različnih postavitev. Tokrat
je z izbrano notranjo opremo naravnih materialov postal
glamurozen lesen šotor v visokogorju.
Mnenja sogovornikov okrogle mize na temo potencialov
male turistične arhitekture, kamor spadajo tudi gozdne
vile, so si bila enotna. Gre za inovativen poslovni koncept, ki
prinese dodano vrednost v turistični ponudbi.
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OKNA - VRATA
www.jelovica-okna.si

Z okni Jelovica do rešitve za odpravo energijske neučinkovitosti
Celoten program lesenih oken smo v Jelovici zasnovali tako, da lahko vsakdo brez težav najde
optimalna okna za svoj dom. Paketi energijsko varčnih oken Jelovica izhajajo iz poznavanja osnovnih
korakov za optimalno odločitev

5 korakov do nakupa lesenih oken
Energetska učinkovitost - Čim nižji Uw indeks

Prvi korak, s katerim se sooča vsakdo, ki želi svojo hišo
spremeniti v energijsko varčno domovanje, je odločitev
o tem, kako izolativna morajo pravzaprav biti nova okna,
da bi dosegli optimalen učinek Osnovno merilo energijske
učinkovitosti oken je Uw indeks energijskih izgub. Bliže je
Uw vrednosti nič, manjše so energijske izgube, ki jih imamo
skozi okna. Primerjava: indeks okna iz 80-ih letih višji od
Uw<2,5 W/m2k ; pasivno okno Jelovica danes dosega faktor
Uw ≤ 0,8 W/m2K.

Material – les ali les z aluminijem

Okna so najpogosteje izdelana iz lesa smreke, ki dosega
najboljše vrednosti energijske varčnosti. Na izbiro so tudi
okna iz macesna ali hrasta, ki imata svojevrstno vidno
teksturo in barvo.
Okna Jelovica v Premium razredu so izdelana v kombinaciji
lesa in aluminijaste maske na zunanji strani, ki les ščiti pred
neugodnimi vremenskimi pogoji. Dodatnega vzdrževanja
okna zato praktično ni.

Zasteklitev - Troslojna ali dvoslojna zasteklitev

Visokoizolacijska zasteklitev oken dosega najvišje energetske
standarde, učinek pa ni zanemarljiv tudi pri zagotavljanju
zaščite pred hrupom.

Paket storitev - Od svetovanja »do zaves«

steklom in toplotno prehodnostjo Uw≤1,4 W/m2K.
Energijsko varčna okna so primerna za ugodnejše klimatske
razmere. Bistveno lahko prispevajo k boljši izolativnosti
dotrajanih objektov, kjer se ne moremo izogniti dejstvu, da
nekaj toplote izgubimo tudi skozi fasado in/ali streho.
Okna EKO - Ekoterm in Ekolight - zagotavljajo toplotno
izboljšane izolativne karakteristike ob osnovni debelini 68
mm lesenega profila. Okna dosegajo indeks izolativnosti
Uw≤1,2 W/m2K in jih priporočamo ob obnovi dotrajanih
oken. Okna Ekoterm in Ekolight so bila zaradi odličnega
razmerja med faktorjem izolativnosti in ceno prodajni
uspešnici leta 2012, ki jih je sofinanciral tudi Eko sklad.
Lesena okna JELOSTAR s troslojno zasteklitvijo, s toplim
robom, z dovršenim profilom in okovjem dosegajo
indeks izolativnosti Uw=0,94 W/m2K in so primerna za
nizkoenergijske gradnje.
Sodobna gradnja in z njo povezane smernice bivanja vse
bolj stremijo k zahtevam pasivne gradnje. Okna EKOSTAR
dosegajo odlično izolativnost Uw=0,83 W/m2K. Okna
JELOPASIV so še izolativnejša in dosegajo indeks izolativnosti
Uw≤0,8 W/m2K in so primerna za pasivno gradnjo. Okna
zmanjšujejo izgubo toplote in omogočajo pridobivanje
sončne toplote. Za konstrukcijo oken za pasivne hiše je
značilna visoko izolacijska zasteklitev, visoko izolacijski
okvir, termično optimiran robni spoj ter strokovna, termično
optimirana vgradnja.

V Jelovici pri optimalni izbiri oken svetujemo celovito: pri
pripravi ponudbe upoštevamo vse dejavnike, ki vplivajo na
izbiro oken.
Kvalitetna vgradnja - RAL vgradnja kot energetski standard
Da bi zagotovili deklarirane energetske karakteristike oken,
morajo biti le-ta vgrajena v skladu s smernicami energetske
vgradnje. V Sloveniji smo prvi pridobili certifikat za vgradnjo
oken po smernicah RAL, ki za zagotavljanje maksimalnega
tesnjenja oken pomeni vgradnjo v treh nivojih.
Naša okna v letu 2013 predstavljamo v energetsko varčnih
razredih: JELOTERM, EKO, JELOSTAR in EKOSTAR & PASIV.
Linija JELOTERM predstavlja osnovni model energijsko
varčnih oken Jelovica. Okno je profila 68 mm z dvoslojnim
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DOGODKI
CENTER ENERGETSKIH REŠITEV uradno odprt
Konec oktobra letos smo v ljubljanskem BTC-ju tudi uradno odprli nov Center energetskih rešitev,
edini tovrstni pri nas. Vabilu na dogodek se je odzvalo več kot 350 gostov, ki so bili nad konceptom
centra navdušeni in se strinjajo, da ga v Sloveniji vsekakor potrebujemo, da bi lahko na enem mestu
našli izdelke, storitve in strokovne nasvete za energetsko varčne prenove in novogradnje.
»Nastanek Centra za energetske rešitve tudi mi močno
podpiramo, kar ni naključje« je ob slovesnem odprtju
povedal gospod Jože Mermal, predsednik uprave BTC-ja.
Kot zeleno mesto nakupov namreč želijo svoje obiskovalce
spodbuditi k odgovornemu ravnanju do okolja. Pozdravil
je idejo Jelovice, da v CER-u poveže podjetja, kot so Petrol,
Knauf Insulation, Zelene energije in Nord, ki ponujajo
vrhunske komplementarne izdelke ter storitve za energijsko
učinkovitost stavb.
Skupen cilj petih partnerjev CER-a je, da center zaživi tudi
kot izobraževalno svetovalno središče, kjer se bodo odvijala
strokovna srečanja, svetovanja posameznih energijsko
učinkovitih konceptov, predstavitve novih tehnologiji in
naprednih rešitev.

Center energetskih rešitev (CER) je nastal kot odgovor
na razmere, ki nas silijo k varčevanju in odgovornejšemu
ravnanju z naravnimi viri. Energijska varčnost, zdravo in
udobno bivanje, skrb za okolje in kakovostna ponudba
na ključ so bila izhodišča za postavitev novega centra.
Poglavitna prednost CER-a je v tem, da na skoraj 1.200
m2 ponuja izdelke in storitve ter rešitve po meri stranke
za optimalno izbiro energentov, ogrevalnih in hladilnih
sistemov, energijsko varčnih oken in vhodnih vrat, lesenih
energijsko varčnih hiš, izolacijskih fasad, vse do kuhinj in
kopalnic.

Pred odprtjem tudi novinarska konferenca

Pred uradno otvoritvijo je bila organizirana tiskovna
konferenca za slovenske medije, kjer smo predstavili koncept
in poslanstvo novega centra. Odziv medijev je bil odločen,
saj je zavedanje o pomenu energetskih prenov in zniževanje
stroškov ogrevanja stavb vse bolj prisotno v vsakdanjem
življenju.

Naše hiše in novo modularno enoto smo predstavili na sejmih v Italiji
Ni naključje, da smo se letos novembra predstavili kar na dveh sejmih, v Milanu in v Bologni.
Italijanski trg je zadnjih nekaj let prispeval velik odstotek pri realizaciji prodaje na tujih trgih. Da bi
obdržali dober nabor strank tudi v naslednjem letu, je bil nastop na največjih italijanskih sejmih za
energijsko varčno gradnjo za nas logična posledica.
Milanski sejem Made Expo obiščejo predvsem arhitekturni
biroji in podjetja, ki iščejo inovativne rešitve sodobne
gradnje. Pri vzpostavitvi kontaktov za sodelovanje je
pomembna kakovost naših izdelkov, znanje o leseni
montažni gradnji, prisotnost na trgu in zanesljivost. Na
sejmu SAIE v Bologni smo naše lesene hiše predstavili skupaj
z italijanskim partnerjem, kjer smo prikazali tudi nov sistem
modularnih enot različne namembnosti. Obenem smo svoje
konstrukcijske sisteme predstavili tudi v kotičku »varna
potresna gradnja«, kjer imamo dobre izkušnje.
Z izkupičkom novih potencialnih poslov smo zadovoljni.
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Obetajoči so tudi kontakti za nova potencialna partnerstva
in s tem večjo prodajo v Italiji.
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DOGODKI
V Preddvoru s ponosom uradno odprli prvi pasivni lesen
vrtec v Sloveniji
Novembra 2012 smo skupaj z Občino Preddvor
uradno odprli prvi pasivni vrtec v Sloveniji.
Celotna investicija je vredna 2,5 mio evrov, od
tega je 420.000 evrov nepovratnih sredstev
Eko sklada, preostali del pa je financirala
Občina Preddvor s pomočjo ugodnih kreditov
Slovenskega regionalnega razvojnega sklada in
Eko sklada.
Na javnem razpisu smo v Jelovici ponudili najboljše rešitve za
pasivno gradnjo, obenem pa okolju in uporabnikom prijazno
sodobno leseno zgradbo ter tako pridobili pomembno
naročilo za izdelavo, kjer smo uspešno združili naše znanje,
strokovnost in kvaliteto izdelave, kar je potrdil tudi rekorden
rezultat pri merjenju zrakotesnosti, saj je bil dosežen skoraj
trikrat boljši rezultat, kot ga zahteva Ekosklad za gradnjo v
pasivnem standardu.

Gregor Benčina: »S tem vrtcem, kjer smo
uporabili naše znanje, izkušnje in inovativnost se
lahko pohvalimo tako doma kot v tujini.
Verjamemo, da se Jelovica, kot zelena družba z
novo sončno elektrarno na tovarni hiš, dobro
umešča v strategijo Občine Preddvor kot zelene
občine«

Vrtec je bil izdelan, postavljen in dokončan v šestih mesecih
in predan investitorju popolnoma opremljen. Otroci in
vzgojiteljice ga uporabljajo od začetka šolskega leta in
da se v novem vrtcu odlično počutijo, so povedali tudi
otroci in njihovi starši. Veselega dogodka se je na povabilo
župana Mirana Zadnikarja udeležilo tudi več kot 20 županov
slovenskih občin in drugih pomembnih gostov.
Slavnostno ga je odprl minister za kmetijstvo in okolje Franc
Bogovič skupaj z otroki novega vrtca, ki je povedal, da je nov
objekt »najboljši prikaz, kaj slovenska lesno predelovalna
industrija premore«.

Dedek Mraz tudi letos obdaril otroke zaposlenih v Jelovica
Jelovica je letos že četrtič pripravila srečanje otrok zaposlenih
z Dedkom Mrazom, ki jih je razveselil z darili. Okoli 90 otrok
je skupaj s starši preživelo prijetno četrtkovo popoldne v
dvorani Loškega Odra, kjer so si ogledali gledališko predstavo
Kje si, kruhek? Dedku Mrazu so zaupali svoje skrite želje in si
obljubili, da se naslednje leto spet srečajo. Želimo jim, da bi
se želje izpolnile.
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Pečat odličnosti poslovanja » Excellent SME« potrjuje našo kredibilnost
V Jelovici smo novembra 2012 prejeli certifikat
odličnosti poslovanja »Excellent SME«, kar
podjetje uvršča med peščico najboljših srednje
velikih podjetij, ki jim stranke lahko zaupajo.
Certifikat, ki ga podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije
v sodelovanju z mednarodno bonitetno hišo, pomeni
priznanje za minulo delo in dodatno povečanje mednarodne
konkurenčnosti zaradi potrditve zanesljivosti in stabilnosti
poslovanja. »Excellent SME« je Jelovica pridobila, ker je
zadostila zahtevnim kriterijem, kot so letni promet, dobra
bonitetna ocena ter bonitetno poročilo.
Stalno spremljanje našega poslovanja, na katerem temelji
veljavnost certifikata, nam zagotavlja primerno kredibilnost
tako v domačem, kot mednarodnem poslovnem okolju.
Našim poslovnim partnerjem in našim strankam pa certifikat
predstavlja varnost za sodelovanje, zaupanje in hitrejše
odločanje za partnerstvo.

Za družbo Jelovica, ki z več kot 100-letnim poslovanjem
spada med najstarejša podjetja, ki so prejela certifikat, le-ta
pomeni priznanje in potrditev premišljenega in pravilnega
vodenja družbe. Obenem jasno označuje dobro boniteto
družbe ter višjo kredibilnost v očeh strank in poslovnih
partnerjev.

Kot zelena družba prejeli nagrado za okolju prijazno podjetje
Na letošnjem Okoljskem srečanju v Ljubljani
je strokovna komisija Jelovici hiše podelila
pomembno nagrado za okolju prijazno podjetje.
Prepričala jih je naša vizija, strategija in sistemi
vodenja v smeri zelene družbe, ki vključuje vse
deležnike podjetja.

Rezultati našega dela so očitni: zmanjšanje izpustov
ogljikovega dioksida za skoraj 195 ton na leto, energijsko
varčni in pasivni lesenimi objekti ter energetsko
samozadostna proizvodnja z novo sončno elektrarno, ki
bo ob povratku naložbe prihranek stroškov skoraj 79 tisoč
evrov letno. Kamen v mozaiku je vsekakor tudi naša aktivna
vpetost v sonaraven in trajnostni razvoj družbe v lokalnem
in širšem prostoru.
V prejšnji številki Jenovic smo podrobneje predstavili naše
aktivnosti v trajnostnem razvoju podjetja, od postavitve
nove sončne elektrarne do postavitve prvega pasivnega
vrtca in razvoja energetsko varčnih oken in objektov ter
splošne ekološke osveščenosti.
Prav zaposleni v skupini Jelovica s svojimi ekološkimi
ravnanji pri našem delu vsak dan pripomoremo k še večji
prepoznavnosti Jelovice kot zelene družbe ki je odgovorna
do narave in okolja.

Nagrada potrjuje našo trajnostno usmeritev, ki vključuje
različne segmente in naše dnevne aktivnosti: od razvoja
energijsko varčnih in okolju prijaznih izdelkov do okolju
prijazne proizvodnje ter našega zavedanja za ohranjanje
narave in ekološkega ravnanja vsak dan.
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Teja Gregorin letos okrasila božično drevesce
Lanska sezona je bila za biatlonko Tejo Gregorin izvrstna,
saj je na Svetovnem prvenstvu 2012 v Ruhpoldingu osvojila
srebrno medaljo v mešani štafeti, dosegla druge odlične
rezultate in tako postala tudi naša najboljša biatlonka sezone.
Teja svojih rezultatov letošnje sezone ne želi napovedovati,
raje nas preseneti. Začetek tekmovalne sezone 2012/ 2013 je
odličen, rezultati se stopnjujejo s sedmim in četrtim mestom.:
»Razmere so bile težke, a tako je bilo vse dni tukaj na Pokljuki.
Zdaj grem lahko precej boljše volje na zaslužen počitek in z
večjim veseljem pričakujem nadaljevanje sezone,” je povedala
Teja, ki je s 6. mestom dosegla drugi najboljši izid sezone.

Upam, da mi bo čim več časa okrog božičnih praznikov in
novega leta uspelo preživeti v krogu družine in najbližjih,
saj ostajamo na Pokljuki, 1. januarja pa se že odpravljamo na
priprave in tekme v tujino. Jelovica je res odlično poskrbela
za energetsko prenovo fasado moje hiše, vendar bo okrasitev
hiše letos manjša, kot navadno: z izjemo okrašenega
božičnega drevesca ne bo ničesar, saj mi odsotnost z doma
zaradi priprav in tekem ne dopušča veliko časa za preživljanje
prostega časa v božičnem vzdušju. Vseeno pa že čutim
novoletno mrzlico. (Vir: Jelovica in Siol.net)

Jelovica jo že dlje časa spremlja in podpira na njeni poti
športnih uspehov. Zadovoljni smo, da je znamka Jelovica
del uspešne poti Teje Gregorin. Ob koncu leta smo se z njo
pogovarjali o bolj lahkotnejših temah.
Čas tekmovanja poteka v najhladnejših mesecih. imate raje
zimo ali poletje? Kam uidete poleti, ko se sezona zaključi in
kaj počnete, ko tekaške smučke odložite do prvega snega?
Obožujem šport, s katerim se ukvarjam in zato me mrzle
temperature ne motijo: zimo imam še celo raje kot poletje!
Moja tipična poletna destinacija je čudovita hrvaška obala,
veliko časa pa poleti v okviru priprav preživim na kolesu.
Obožujem nabiranje kondicije in občudovanje narave
obenem, še posebej pa mi je v spominu ostala sedemurna
vožnja s kolesom okoli Kamniških Alp: ja, naše poletne
priprave so napor in pol!
Kje boste preživeli praznike? Se bo za zeleno-sivo fasado
vaše hiše, za katero je Jelovica poskrbela, da je bila deležna
celovite energetske prenove, skrivajo posebne okrasitve?

Teja: »Vsem želim vesele praznike in srečno novo leto!«

Jelovica v letu 2012 še bližje svojim kupcem
V letu 2012 smo v Jelovici posebno pozornost posvetili
približevanju naših izdelkov in storitev kupcem. Po vsej
Sloveniji je dobro razvejana mreža sodobnih Prodajno
storitvenih centrov Jelovica (Kranj, Škofja Loka, Maribor,
Novo Mesto, Koper, Nova Gorica, Celje, Murska Sobota) , v
Ljubljani pa smo odprli prvi Center energetskih rešitev (BTC)
pri nas. Avstrijski kupci lahko naše izdelke izberejo tudi v
novem prodajnem salonu v sosednjem Gradcu.
Za lažjo izbiro naših izdelkov smo nadgradili našo spletno
stran www.jelovica.si z orodji za izračun cen in celovito
predstavitvijo naših izdelkov. Če se pridružite Facebook
profilu Jelovica, lahko spremljate naše akcije, svetovanje in
koristne nasvete za boljše bivanje vsak dan.
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JELOVICA SMO LJUDJE
Danes je odločilna kvaliteta izdelka in odzivnost
Ivan Gantar, ki se je Jelovici pridružil pred 6 leti, se s stavbnim pohištvom ukvarja že več kot 25 let.
Njegovo znanje in izkušnje so ogromne, saj je produkt vseskozi ostal isti – lesena okna in vhodna
vrata. Diplomirani inženir lesarstva je prepričan v kvaliteto bivanja, ki ga ponujajo leseni izdelki.
Jelovici se je pridružil zaradi želje po novih izzivih v družbi, ki ima tradicijo in znanje, predvsem pa
izdeluje kvalitetna okna.
V oddelku Inženiring v Jelovica Okna Ivan pridobiva in
koordinira projekte energetskih sanacij stavbnega pohištva
na večjih objektih kot so šole, vrtci, domovi ali druge javne in
zasebne stavbe. »Delo v inženiringu vsekakor ni dolgočasno«, kot
pravi Ivan, saj se nenehno iščejo optimalne individualne rešitve
za energetsko prenovo s pravilnim izborom ustreznega modela
oken. Ob podpisu pogodbe prevzame koordinacijo dobave
in montaže oken ter dodatkov. Največ sodeluje z gradbenimi
podjetji, ki izvajajo sanacijska dela ali z lastniki objektov. V iskanju
dobrih rešitev je pomemben sogovornik tudi projektantom ali
arhitektom, saj jim manjka izkušenj iz prakse.

dobri, aktivno sledenje domačim in tujim trendom na področju
energijsko varčnega stavbnega pohištva pa prava popotnica za
prihodnost.
Težko je biti strokoven in aktualen brez stalnega izobraževanja.
»V naslednjem letu si želim obiskati kakšnega od tujih sejmov
stavbnega pohištva in gradbeništva«, pravi Ivan, »da si pregledam
trg in sem lahko bolj kredibilen sogovornik pri pridobivanju
novih projektov«. Prav obiski tujih in domačih sejmov so mu v
preteklosti dali pomembno širino in dobre ideje pri njegovem
delu.

»Jelovica izdeluje odlična okna«, je sogovornik povedal o
kakovosti naših lesenih oken. Naš dobro izdelan detajl je zarezna
izvedba kotne vezi, ki oknom iz Jelovice daje konstrukcijsko
stabilnost. Nenehen razvoj novih oken, iskanje inovativnih
rešitev za današnje trende energijsko varčne gradnje so po
njegovih besedah pomembni za dobro razvojno kondicijo in
promocijo podjetja. Dobro rešene izvedbe oken so naš prodajni
hit, saj ponujajo hitre, enostavne rešitve in so najboljše razmerje
med ceno in kvaliteto. Impulzi s trga so dobrodošli, zato je Ivan
tudi član razvojnega kolegija, kjer iz znanj in izkušenj snujejo
nove modele oken in optimizirajo obstoječe rešitve.
Poleg slovenskega trga je Ivan nekaj časa obdeloval tudi trge
bivše skupne države. Lahko se pohvali s kar nekaj referenčnimi
prenovami stavbnega pohištva. Najbolj se mu je vtisnila prenova
Umetnostne galerije v Splitu, ki je bil obsežen projekt. Prenova
je bila podrejena tudi zahtevam spomeniškega varstva. Razlike
med projekti doma ali v tujini praktično ni, sistem dela je enak,
bistvo je v dobremu vodenju gradbišča.
Danes Ivan Gantar prevzema predvsem prenove zahtevnejših
objektov. Doslej največja je prenova osnovne šole v Radovljici,
kjer prenova stavbnega pohištva poteka v treh etapah, okenski
sestavi pa so dolgi najmanj 7 metrov, objektu bodo v celoti
zamenjali vsa okna v naslednjem letu. Trenutno ga najbolj
zaposluje prenova doma starejših občanov v Preddvoru, kjer
gre za popolno adaptacijo stavbe zunaj in znotraj. Na objektu
bo do sredine 2013 vgrajenih 42 dvižno drsnih macesnovih sten
s trojno zasteklitvijo.
»V času krize so zahteve v gradbeništvu strožje, odločilna je
kvaliteta izdelka in montaža ter kratki roki dobave. Poleg cene
so to odločilna dejstva, s katerim lahko domov prineseš posel«,
pravi Ivan, ki verjame v prihodnost Jelovice, saj so temelji
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Sicer je Ivan dedek dveh vnukov, rad hodi v hribe, smuča, za
njegovo dnevno rekreacijo pa skrbi domača prijateljica Gala.

Prenova hotela Triglav na Bledu pred leti je lepši Ivanov projekt
doslej.
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NAPOVEDUJEMO

Jelovica bo svoje izdelke prikazala
na največjih sejmih za energijsko
varčno gradnjo doma in v tujini.

JANUAR
SEJEM BAU, 14. – 19. 1. 2013,
München, Nemčija
Jelovica bo na največjem evropskem
sejmu za gradnjo, poleg obstoječih
linij, predstavila svoje novosti na
področju energijsko varčnih lesenih
oken.

MAREC
SEJEM DOM 2013,
12. – 17. 3. 2013,
Gospodarsko razstavišče
Ljubljana
Jelovica bo na več kot 130 m2
predstavila svoje novosti za leto
2013:
- nove energijsko varčne hiše visoke
kvalitete po izjemnih cenah
- nova energijsko varčna lesena okna
- nove dizajne notranjih in zunanjih
vrat.
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