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Jelovica – zelena družba
Slovenija je z lesom obdarjena v enaki meri kot Kuvajt z nafto. Les bi lahko bil naš
gospodarski paradni konj in obenem promotor slovenske zelene oaze. Vprašanje
je le, ali bomo pravočasno prepoznali njegov potencial ali pa ga razprodali brez
dodane vrednosti. Slika prihodnost je odvisna od vseh nas.
Ste že preklopili na zeleno?
Kljub temu, da v Sloveniji lesu še vedno ne pripisujemo okoljskega in gospodarskega pomena, ki si ga zasluži,
smo v Jelovici pozitivni glede nacionalne ekološke zavesti in trenda njenega razvoja. Z velikim odobravanjem
spremljamo vse bolj odgovoren odnos
gospodinjstev do okolja in smotrne porabe energije. Energijski varčnosti in
varstvu okolja se v Jelovici posvečamo
že desetletja, zato upravičeno trdimo,
da na tem področju veljamo za enega
od »eko-energo« pionirjev. Prepričani
smo, da gre naš razvoj v pravo smer,
kar nam potrjujejo številne prejete nagrade in, še pomembneje, pozitiven
odgovor trga na naš energijsko varčen
program hiš, oken in vrat.

varjati smernice razvoja na področju
okolju prijaznih in energijsko varčnih
hiš, oken in vrat.

Investicije v tehnologijo so nujne
za razvoj in rast
Po lanskoletnih nagradah, ki jih je
Jelovica prejela za svoja energijsko
varčna lesena okna, smo maja letos
uresničili tudi napovedi o posodobitvi
in optimiziranju proizvodnje. V Jelovici
ne želimo le slediti novim trendom na
trgu, temveč si prizadevamo soust-

Prvi lesen vrtec v Sloveniji
Leseni vrtci v tujini niso novost. Pri
nas pa smo prvi do narave prijazen in
energijsko varčen vrtec, ki je v celoti
lesen, postavili za otroke v Šentrupertu
na Dolenjskem. Prednost lesenih vrtcev, ki jih razvijamo v Jelovici, je ta, da
je takšen objekt ekološko popolnoma
neoporečen, ponuja najugodnejšo

Ekoterm paket prihrankov. Prvič
in samo v Jelovici
Konec maja smo v Jelovici gospodinjstvom premierno predstavili nov koncept paketne storitve obnove oken.
Ekoterm paket ne pomeni le nakupa
novega okna, temveč gre za povsem nov
koncept celostne rešitve varčevanja z
energijo. Ekoterm paket tako gospodinjstvom nudi celovito storitev energetske
prenove oken, od izmere, svetovanja,
strokovnega posredovanja pri pridobivanju subvencij Eko sklada, odkupa
in odvoza starih oken, vse do vgradnje
energijsko varčnih oken Ekoterm.

bivalno klimo in je energijsko varčen.
Les, v nasprotju z umetnimi materiali,
zagotavlja boljšo kakovost bivanja, ki
je posledica konstantne temperature
in boljšega zraka v prostoru.
»Ne bo vam uspelo, to je
Jelovica!«
V stoletni tradiciji predelave lesa se je
Jelovica, iz nekdanjih mizarskih mojstrov,
oblikovala v družbo inovativnih, zagnanih
in visoko usposobljenih strokovnjakov.
Strateški načrt Skupine Jelovica temelji
na razvoju človeku in okolju prijaznih
izdelkov, izgradnji energijsko varčnih in
okolju prijaznih objektov in bivalnih elementov. Usmerjeni smo v zagotavljanje
najvišje kakovosti proizvodov in iskanje
novih tehnoloških rešitev ob odkrivanju
in oblikovanju novitet tudi na področju
dizajna. Naš cilj je postati soustvarjalec smernic razvoja in oblikovanja energijsko varčnih, ekološko neoporečnih
hiš in stavbnega pohištva.
Gregor Benčina
Predsednik upravnega odbora
Jelovica d.d.

Ustvarjeno v Jelovici

Ekoterm paket = formula prihrankov
Ekoterm paket gospodinjstvom nudi celovito storitev energetske prenove oken, od izmere, svetovanja, strokovnega
posredovanja pri pridobivanju subvencij Eko sklada,
odkupa in odvoza starih oken, vse do vgradnje energijsko
varčnih oken Ekoterm

Do Ekoterm paketa prihrankov
le z nekaj kliki ali enim samim klicem
Vam stroški ogrevanja povzročajo sive lase? Je v vašem domu prepih
ali slab zrak? Se vam zdi investicija v nova okna previsoka? V Jelovici
smo za vas pripravili Ekoterm paket, ki vključuje vse kar potrebujete za
energijsko varčen in zdrav dom, a za obnovo nimate časa ali denarja.
V Jelovici smo razvili leseno OKNO
EKOTERM, ki zagotavlja visoko toplotno izolirnost in varčevanje z energijo. Okno Ekoterm predstavlja leseno
energijsko varčno okno, ki izpolnjuje
pogoje za pridobitev subvencije EKO
sklada.
Energijsko varčna okna Ekoterm do
40% ceneje
Energijsko varčen paket Ekoterm
si lahko zagotovite s sofinanciranjem Ekosklada. Poleg tega Ekoterm
paket vključuje brezplačen odvoz
starih oken, ki jih bomo odkupili za
dodatnih 15% vrednosti novih oken
Ekoterm z dodatki. To pomeni, da ob
menjavi oken lahko prihranite kar do
40% vašega denarja!

Energetska obnova

Ekoterm paket = formula prihrankov
Okno Ekoterm nam v primerjavi s
starim navadnim oknom z dvoslojnim
steklom letno prihrani cca 25 litrov
kurilnega olja/m2 okna. Pri skupni
površini 30m2 oken letni prihranek
znaša 756 litrov kurilnega olja, kar
pri trenutnih cenah znese preko
560 €/leto.
To pomeni, da se vam bo investicija
povrnila že v nekaj letih.
Se sprašujete, kako je to mogoče?
Tehnologija, ki smo jo razvili v Jelovici,
ob uporabi najboljšega lesa, zagotavlja najnižje vrednosti toplotne prehod-
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nosti oken. Tako boste pozimi uživali
v toplem domu, ob manjši porabi
energije, poleti pa bodo vaša okna
zadržala močne sončne žarke.
Če vas zanima dejanski prihranek,
izračunan za vašo hišo ali stanovanje, nas pokličite na 080 2323 in
pripravili vam bomo letno simulacijo
prihrankov.
Jelovica EKOTERM paket po meri
naročnika:

Energijsko
neučinkovita hiša

● izvedba izmere na domu
● izdelava oken po meri
● dostava oken na objekt
● demontaža obstoječih oken
● strokovna montaža novih energijsko varčnih oken Ekoterm
● končna obdelava okenskega
okvirja, polic in senčil
● odkup starih oken
● odvoz starih oken
● popolna pomoč pri pridobitvi subvencij Eko sklada
● Obročno odplačilo

Energijsko
učinkovita hiša
Ne zamudite te izjemne ponudbe in pokličite 080 2323 še
danes! Ponudba velja do konca
leta 2010 oziroma do objave
zaključka razpisa Eko sklada.
Pohitite, EKO se splača!

Ekoterm paket lahko naročite kar iz
udobja vašega naslonjača!
Alenka Čibej
www.jelovica-okna.si
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Novosti
- Nova linija PVC oken Jelovica—sodoben dizajn in energijska
varčnost po sprejemljivi ceni.
- Nova linija vhodnih vrat Futura—za tradicionaliste, trendovce in
futuriste

Nova linija
energijsko varčnih PVC oken
Po dolgoletni tradiciji proizvodnje lesenega stavbnega pohištva Jelovica v letu
2010 vstopa tudi na področje PVC oken,
v kar nas silijo sodobni trendi, prisotni na
trgu stavbnega pohištva v Sloveniji in sosednjih državah.
PVC okna so v povprečju cenejša od
lesenih, odlikuje pa jih dolga življenjska
doba ter preprosto in nezahtevno
vzdrževanje, kar je v današnjem času,
ko se nenehno borimo s pomanjkanjem
časa, izjemnega pomena.
Jelovica v letu 2010 na slovenskem trgu
nastopa s štirimi različnimi vrstami oken
– poleg lesenih in PVC oken ponujamo
še leseno/aluminijasta in aluminijasta
okna (začetek njihove prodaje je predviden za prihodnje mesece). PVC okna
Jelovica so proizvedena iz kakovostnih
profilov priznane nemške znamke Aluplast. Ponujamo štiri različne linije PVC
oken:

●
●
●
●

Jeloplast ideal 4000,
Jeloplast ideal 5000,
Jeloplast ideal 6000 in
Jeloplast ideal 8000

Osrednjo linijo PVC oken, po kateri je tudi
največ povpraševanja, predstavlja linija
Jeloplast ideal 5000. Gre za klasična PVC
okna s petkomornimi profili in dvoslojno
zasteklitvijo.
Tehnološko najbolj izpopolnjena so okna
iz linije Jeloplast ideal 8000, ki s troslojno
zasteklitvijo in revolucionarno tehniko
lepljenja stekel dosegajo odlične koeficiente toplotne prehodnosti. Standardno
so s troslojnim steklom zastekljena tudi
okna Jeloplast ideal 6000, kjer sta na
voljo dve različici – klasična 6-komorna
okna z jekleno ojačitvijo v krilu in okvirju
ali kot okna brez jeklene ojačitve v krilu –
izdelana s tehniko lepljenja stekel.

Jeloplast ideal
8000
● Sodobna oblika
okenskega krila.
● Uporabljena revolucionarna tehnika
lepljenja stekel:
steklo in krilo sta
zlepljena skupaj, okna so zaradi tega
lažja in varnejša. Steklo je trdno pritrjeno po celotnem obodu okna.
● Izboljšane vrednosti koeficientov
toplotne prehodnosti zahvaljujoč zamenjani ojačitvi okvirja.
● Tri zamenljiva tesnila.
● Debelina profila: 85 mm.
● Trojna zasteklitev: 4-16-4-16-4, Ug =
0,5 W/m2K, Uw = 0,76 W/m2K
● Priporočljivo za nizkoenergijske in
pasivne hiše.
Nataša Ivanuš Logar

Nova linija
vhodnih vrata Futura

Izbirate lahko med tremi novimi
linijami vhodnih vrat Futura:
Futura CLASIC - vhodna vrata
tradicionalnih oblik. Modeli
CLASIC se po videzu najbolj
približajo masivnim vhodnim

vratom.
Futura TREND - modeli vrat so
oblikovani v skladu s trenutnimi
oblikovalskimi smernicami.
Futura MODERN – pri dizajnu vrat
smo uporabili ravne, gladke linije.
Vhodna vrata so na zunanji strani
brez zasteklitvenih okvirjev.
Poleg novega dizajna smo izboljšali
tudi druge karakteristike vhodnih
vrat. Standardno je sedaj vgrajeno
dvojno tesnilo, zaradi katerega
se poveča zvočna izolativnost
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vrat. Vgrajen je poseben termo-deljiv
pohodni profil, ki izboljšuje toplotno izolativnost. Z vgraditvijo dodatnega tesnila
na krilu spodnjega profila smo izboljšali
vodotesnost vrat. Izboljšave so narejene
tudi pri nasadilih. V vhodna vrata vgrajujemo sedaj močnejša specialna nasadila, ki so nastavljiva v vseh treh smereh.
Zaradi vgradnje teh specialnih nasadil je
izboljšana protivlomna varnost.
Uroš Andoljšek
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Novosti

V februarju so bile na programu vhodnih vrat predstavljene
letošnje novosti. Nove linije
sledijo arhitekturnim tipologijam objektov, tako se vrata povsem prilagodijo zunanji podobi
zgradbe.

Sončna vila Bovec
V osrčju Bovca smo zasnovali počitniški kompleks, ki v osnovi nudi
dve bistveni prednosti: je dovolj blizu, da boste do svoje vile lahko
skočili tudi le na kratek oddih, a vendar dovolj daleč, da se boste v
podalpski biser umaknili vsakdanjemu vrvežu.

Sončna vila Bovec.
Vaš idiličen pobeg iz vsakdana.
Sončna vila Bovec se nahaja v samem osrčju Bovca, neposredno ob
najsodobnejšem centru dobrega počutja. S svojo podobo je v sozvočju
s krajinskimi značilnostmi Bovca. Pri arhitekturnem oblikovanju smo
sledili ideji o prepletu tradicije in lokalne tipologije na eni strani ter
udobja današnjega časa in sodobnih tehnologij na drugi.
Objekt je grajen po sistemu nizkoenergijske lesene gradnje Jelovica, ki zagotavlja
najvišjo kakovost gradnje in optimalno
mikroklimo bivalnih prostorov. Bodočim
lastnikom nudimo kar 30-letno garancijo.
Pri gradnji so bili skrbno izbrani naravni
materiali, ki zagotavljajo izredno bivalno
ugodje, trajnost, uporabnost in enostavno
vzdrževanje.

ergijsko varčnost smo dosegli z vgradnjo
vrhunskih lesenih oken, ki zagotavljajo energijsko učinkovitost ter najvišjo kakovost
bivanja v vseh letnih časih.

Udobje smo postavili na prvo mesto
Že v sami zasnovi objekta smo na prvo
mesto postavili udobje. Interierji so oblikovani v skladu s sodobnimi arhitekturnimi
trendi, ki smo jih povezali z naravnimi
materiali in značilnostmi gorske pokrajine. Parket je iz tikovega lesa, fasada
vsebuje elemente sibirskega macesna
v kombinaciji z naravnim kamnom. En-

Začinite svoje življenje s harmonijo in
sanjami. Vaš duh in vaše telo vam bosta
hvaležna!

V osrčje neokrnjene narave smo umestili
bivalni koncept, ki nudi najvišjo kakovost
oddiha in absoluten odklop iz vsakdanje
rutine.

Sončna vila Bovec bo vaše čute obarvala
s soncem!
Jasmina Stušek

Jelovica Invest
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Temeljni kamen za prvi v celoti lesen
vrtec že stoji
Podjetje Jelovica hiše se ponaša s 55-letno
tradicijo in tako sodi med evropske pionirje na
področju energijsko varčne gradnje. Do sedaj je
družba, ki večino svoje proizvodnje izvozi, širom po
svetu postavila že preko 12.000 hiš.

Jelovica orje ledino
pri gradnji lesenih vrtcev pri nas

Nov vrtec v manj kot treh mesecih
Vrtci so vseljivi v štirih do šestih mesecih.
V osnovni izvedbi so vrtci Jelovica nizkoenergijski, lahko pa so tudi pasivni.

Podjetje Jelovica hiše je bilo izbrano kot najboljši ponudnik na razpisu,
ki ga je objavila Občina Šentrupert za postavitev lesenega vrtca. Za
Jelovico je to izjemno zanimiv projekt, saj bo imela možnost dokazati, da
je lesena gradnja ne samo učinkovita, ampak tudi estetsko dovršena. Pri
izbiri so v veliki meri odločale izkušnje, ki jih ima Jelovica daleč največ
na slovenskem trgu. Podjetje se s hišami ukvarja že skoraj 60 let in je v
tem času postavilo že 12.000 objektov.

Zakaj lesen vrtec Jelovica?
Les ima pred drugimi gradbenimi materiali številne prednosti in zagotavlja
najvišje zdravstvene in življenjske standarde. Ne oddaja škodljivih snovi, ne
povzroča alergij in skrbi za uravnavanje
vlažnosti v prostorih. V leseni zgradbi je
počutje prijetno že pri 18 - 20°C, nižja
sobna temperatura pa pomeni še dodatni prihranek pri stroških ogrevanja.
Poleg energijske varčnosti konstrukcije
Jelovica zagotavljajo tudi odlično toplotno, zvočno, protipožarno in protipotresno
zaščito.

Les za zdravje in
brezskrbno igro otrok
Župan Občine Šentrupert Rupert Gole,
direktor podjetja Jelovica hiše Gregor
Banič in ravnateljica Osnovne šole
Šentrupert Polona Rugelj, so 31. maja
ponosno položili temeljni kamen za
nov, 4-oddelčni vrtec v Šentrupertu. Za
Občino Šentrupert to pomeni nadaljevanje zgodbe o lesu kot cenjenem gradbenem materialu, za njihove otroke pa
kakovostno bivanje. Občina je na razpisu
stavbno pravico za 16 let podelila podjetju Jelovica hiše. Po tem obdobju bo
vrtec v celoti prešel v občinsko last.

ter glede na možnosti postavitve na
razpoložljivem zemljišču. Izbrani sistem
omogoča tudi kasnejše dograditve. Že
sama gradnja lesenega vrtca je okolju
prijazna, takšen objekt pa pomeni tudi
bistveno nižje stroške vzdrževanja in
ogrevanja ter kakovostnejše bivalne
pogoje.

Daša Krapež

Piknik za malčke in
njihove starše bo!
Ob polaganju temeljnega kamna je
direktor podjetja Jelovica hiše obljubil,
da bo vrtec na zunaj dokončan že 28.
avgusta ter za tisti dan napovedal piknik
za malčke in njihove starše.

Hiše

Energijska varčnost kot imperativ
Prilagodljiv sistem gradnje nizkoenergijskih vrtcev, ki so ga razvili v Jelovici,
omogoča hitro izgradnjo novega
objekta in je popolnoma prilagojen
zahtevam Pravilnika o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca. Omogoča prilagoditev velikosti in zmogljivosti stavbe
glede na zahteve in potrebe naročnika

hiše | okna | vrata | hiše | okna | vrata
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Dogodki
Dnevi odprtih vrat sodobnih nizkoenergijskih hiš Jelovica
Teden pasivnih hiš v Centru Sparkasse

Jelovica odpira vrata
sodobnih nizkoenergijskih hiš
S prihodom pomladi Jelovica odpira vrata svojih sodobnih nizkoenergijskih hiš.
Na Dan odprtih vrat smo povabili vse,
ki so se zanimali za nakup hiše Jelovica
in naleteli na zelo dober odziv. Kljub
sončnim dnevom, ki so vabili v naravo, je
naše hiše obiskalo veliko mladih družin.
Ekipa podjetja Jelovica hiše je
marčevskega sobotnega jutra odprla
vrata sodobne nizkoenergijske hiše v
Medvodah. Pritlična hiša v izmeri 135

m2 je posebej prilagojena za invalide. Po
kvaliteti gradnje in hitrosti postavitve ter
po lepem videzu prekaša zidane hiše v
okolici.
Maja pa smo odprli vrata sodobne hiše
v Kamniku. Družinska dvokapnica s skupno neto površino 163 m2, kljub velikih
dimenzijam, vzbuja občutek domačnosti
in ima vse potrebne prostore za sodobno štiričlansko družino. Pritličje je zasnovano kot odprt prostor s centralnim
stopniščem. V nadstropju pot do sob

vodi čez most, kjer so zasebnejši prostori: spalnica z garderobo, dve otroški
sobi in velika kopalnica. Hiša je izdelana
z upoštevanjem pravil sodobne montažne
gradnje, po detajlih Jelovice.
Ker videti pomeni verjeti, so se naše
stranke lahko v živo prepričale o kvaliteti
in o prednostih sodobne energijsko
varčne gradnje.
Prodajna ekipa hiš Jelovica je bila,
skupaj z arhitekti, kupcem na voljo za
vsa vprašanja, ki se porajajo ob tako
pomembni investiciji, kot je nakup hiše.
Na samem dnevu odprtih vrat so se lahko
pozanimali tudi o ugodnem financiranju
nizkoenergijske gradnje Jelovica, ki ga
ponujata banki Sparkasse in Abanka, saj
so bili prisotni tudi njihovi svetovalci.
Poskrbeli smo tudi za najmlajše, ki so na
starše lahko počakali v igralnici in se zabavali z risanjem, barvanjem in igro.
V prihodnjih mesecih se bodo tako še
zvrstili dnevi odprtih vrat, kjer bomo pokazali zanimive hiše na različnih lokacijah.
Daša Krapež

Dogodki

Teden pasivnih hiš v banki Sparkasse
V začetku aprila je Banka Sparkasse v
svojem Centru v Šiški del prostora name-
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nila nekaterim proizvajalcem montažnih
hiš, s katerimi sodeluje. Predstavile so
se tudi hiše Jelovica. Tako so si potencialni kupci sodobnih nizkoenergijskih
in pasivnih hiš lahko na enem mestu
ogledali našo ponudbo in se pozanimali
o financiranju nizkoenergijske gradnje.
Organizirana so bila tudi brezplačna energetska svetovanja.
Razstavni prostor Tedna pasivnih hiš je
obiskalo največ ljudi, tako potencialnih
kupcev, kot tistih, ki jih zanima sodobna

arhitektura in gradnja z lesom. Ogledali
so si tudi brezplačno predavanje o gradnji sodobnih nizkoenergijskih in pasivnih
hišah. Poudarjena je bila sodobna arhitektura ob ekološki neoporečnosti in
energijsko varčni gradnji. Le-ta pa je neposredno povezana z lesom kot edinim
naravnim konstrukcijskim in izolacijskim
materialom.
Daša Krapež
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Dogodki
• Sejem Dom 2010, Ljubljana
• Sejem MEGRA 2010, Gornja Radgona
• BIG Arhitektura 2010

Jelovica se je ponovno uspešno predstavila
na sejmu DOM in sejmu MEGRA 2010
Moto letošnjega sejma DOM v Ljubljani je bil »Gradimo skupaj«. Jelovica
je, na zanjo najpomembnejšem domačem sejmu, predstavila številne
novosti s področja stavbnega pohištva in sodobne nizkoenergijske in
pasivne gradnje. Ponovno pa se je predstavila tudi na mednarodnem
sejmu MEGRA v Gornji Radgoni.
Sejem DOM si je ogledalo več kot 52.000
obiskovalcev. Predstavniki Jelovice so bili
od odprtja sejma naprej polno zasedeni.
Veliko zanimanje obiskovalcev za sodobno montažno gradnjo in energetske
prenove stavb pa je ponovno dokazalo,
da smo na pravi poti. Krize ni bilo občutiti.
Kdo ve, morda pa je ravno finančna kriza v ljudeh sprožila razmišljanje o bolj
varčnem in ekološkem načinu življenja?

Podjetje Jelovica hiše je na sejmu predstavilo napredno linijo sodobnih hiš z imenom EVOLUTION. Kot že ime pove, se
te hiše iz svoje osnovne enote razvijejo
v popolnoma individualne hiše. Tako so
najnaprednejše arhitekturne rešitve v
kombinaciji s sodobno nizkoenergijsko
gradnjo na voljo po izjemno privlačnih
cenah.
Na področju stavbnega pohištva se je

Jelovica predstavila z novo linijo energijsko varčnih oken. Sedaj so na voljo okna
v izvedbi les, aluminij, kombinaciji les-aluminij in, tokrat prvič, tudi v izvedbi PVC.
Osrednji, že 23. mednarodni sejem
gradbeništva in gradbenih materialov MEGRA 2010, je dokazal, da je
potrebno gospodarsko krizo izkoristiti kot priložnost. Tokrat je bil slogan
sejma »Trajnostno perspektiven« in je
predstavljal gradbeništvo s poudarkom
na človeku in naravi prijazni gradnji in
kulturi bivanja. Izpostavljeni so bili
umna raba energije, obnovljivi viri ter
energijsko varčna in naravna gradnja.
Sejem je obiskalo 19.500 ljudi iz kar
petnajstih držav. Dogodek ponuja bogate strokovne informacije in predstavlja stičišče stroke in novih tehnologij.
Jelovica je tudi na radgonskem sejmu
navdušila s sodobnimi linijami stavbnega pohištva in sodobnimi nizkoenergijskimi hišami. Največ zanimanja pa
so izrazili prav obiskovalci iz sosednjih
držav.
Daša Krapež

BIG Arhitektura 2010
»Preobrazba«, je sodelovalo tudi podjetje
Jelovica hiše d.o.o. Skupaj s priznanimi
mednarodnimi arhitekti so na konferenci raziskovali odnos med kakovostnim
načrtovanjem, inovacijami in spremembami. Na Odru 180°, sklopu kratkih predstavitev, ki so bile tokrat na temo lesene
hiše kot ikone slovenskega gospodarstva,
je sodeloval tudi direktor podjetja Jelovica
hiše d.o.o., Gregor Banič. Povedal je, da
ima lesena hiša vse možnosti, da postane ikona in izpostavil, da pot do tega
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zahteva veliko sodelovanja arhitektov,
proizvajalcev in države ter, ne nazadnje,
akademske sfere.
Daša Krapež
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Zunanje stavbno pohištvo

Na že tretji mednarodni arhitekturni konferenci, ki je letos potekala pod naslovom

Jelovica smo ljudje
Intervju: Gregor Banič,
direktor Jelovica hiše d.o.o.

Novo vodstvo v podjetju Jelovica hiše
V letu 2010 bo Skupina Jelovica svoje aktivnosti nadaljevala v smeri
zagotavljanja celostnih rešitev na področju energijske varčnosti
objektov. Ciljna usmeritev podjetja ostaja razvoj novih produktov, ki
bodo tehnološko izpopolnjeni, trajni, okolju in človeku prijazni ter
energijsko učinkoviti. Skupini se je z aprilom pridružil Gregor Banič, ki
bo s svojimi bogatimi domačimi in mednarodnimi izkušnjami zagotovo
prispeval k oblikovanju strategije in rasti družbe.
Verjetno je prehod iz telekomunikacij v
lesno industrijo za vas pomenil veliko
spremembo. Kljub zelo uspešnemu
delu v telekomunikacijah, ste v lesni
panogi začutili velik potencial za rast
in razvoj.
Tako je. Sprememba je velika, odločitev
pa dobro premišljena. Lesna industrija
v Sloveniji je bila dolga leta zanemarjena, kljub izjemno velikemu potencialu. V preteklih letih se je v tej panogi
izgubilo več kot 30 tisoč delovnih mest
in ogromno dodane vrednosti. Počasi
se tudi država začenja zavedati, da
bi les moral predstavljati pomembno
strateško prednost Slovenije. Skupina
Jelovica ima, glede na svojo dolgoletno
tradicijo in kvalitetne produkte, nedvomno še veliko neizkoriščenega potenciala
za rast in razvoj. Tudi zakonodaja nam
je vedno bolj naklonjena, saj bo z zakonom zahtevana energijska varčnost

in energijska nevtralnost v stanovanjskih in javnih objektih.
Jelovici ste se pridružili v začetku aprila. Mesec dni kasneje ste položili temeljni kamen prvega lesenega vrtca v
Sloveniji. Kaj takšen projekt pomeni za
Jelovico?
Vrtec Šentrupert je za Jelovico izjemno
pomemben projekt, saj bomo z njim
dokazali, da je lesena gradnja ne
samo izjemno učinkovita, ampak tudi
estetsko dovršena. Jelovica je bila na
razpisu izbrana kot najboljši ponudnik. Prav gotovo so bile odločilne tudi
izkušnje, ki jih ima Jelovica največ na
slovenskem trgu, in varnost, ki jo s tem
dobi investitor.
Ko ste prevzeli vodstvo Jelovica hiš, je
bila ena prvih sprememb selitev dela
ekipe v nove poslovne prostore. Kaj je

botrovalo takšni odločitvi?
Novi prostori so skladni z vizijo ponudnika hiš, kakršen želimo postati. Lokacija
je za stranke dostopnejša, poleg tega
imamo na voljo več prostorov za sestanke in večji 'show room '. Poslovni
prostori so sodobni, delovni prostor pa
omogoča zelo dober pretok informacij
med zaposlenimi in hitrejše reagiranje
na zahteve trga.
Lahko poveste kaj več o prihodnjih usmeritvah Skupine Jelovica?
V prihodnosti se bomo še bolj usmerili
v dejavnosti, ki jih danes še ne obvladujemo oziroma ne v zadostni meri. To so
javni objekti (vrtci, šole ipd.), energetske
prenove (prenove obstoječih objektov,
ki niso energetsko učinkoviti), ter vstop
Skupine Jelovica v resen »Real estate
development«. Skozi preskok iz proizvodnega v storitveno podjetje želimo do
leta 2015 postati eden izmed najbolj
zaželenih zaposlovalcev v Sloveniji ter
biti prepoznani kot podjetje, ki v največji
možni meri skrbi za pravilen odnos do
dveh največjih bogastev v Sloveniji: do
ljudi in do lesa.
Daša Krapež

Novosti

Ekipa podjetja Jelovica hiše v novih prostorih
Sodobni poslovni prostori podjetja
Jelovica hiše, kamor so se preselili
prodajalci hiš, arhitekti, inženiring in
uprava, omogočajo dobro komunikacijo med zaposlenimi in hiter pretok informacij.
Kje nas najdete?
Delavska cesta 24, 4208 Šenčur
Tel.: 04.27.50.324
F: 04.25.51.364
Email: info.hise@jelovica.si
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Jelovica smo ljudje
Intervju: Tadej Stepančič,
vodja prodaje oken Jelovica d.d.

V Jelovici sem videl nov izziv
Vodja prodaje oken Tadej Stepančič se je Jelovici pridružil v februarju
2010. Na svoji poslovni poti se je srečal s prodajo v trgovini in
veleprodajo, delom za tuje znane znamke in podjetja ter nazadnje
skrbel za prodajo in razvoj blagovne znamke prenosnih telefonov za
slovenskega operaterja mobilne telefonije in njegove uporabnike.
Prihajate iz povsem drugačne branže.
Kateri je bil poglavitni vzvod za odločitev,
da se pridružite Jelovici?
V življenju vedno stremim k novim podvigom. Ko mi je bilo predstavljeno mesto
vodje prodaje oken v Jelovici, sem v
njem videl nov izziv in obenem možnost,
da s svojimi izkušnjami in pogledom
na prodajo, v podjetju s tako bogato in
odmevno tradicijo, kot jo ima Jelovica,
skupaj nadaljujemo zgodbo o uspehu
enega največjih proizvajalcev oken, vrat
in hiš v Sloveniji.

Kaj vam v Jelovici predstavlja največji
izziv?
Vsak dan! Vsak dan je nekaj novega in
prinese veliko novih in zanimivih stvari in
dogodkov. Največji izziv? Pripeljati prodajno ekipo in s tem prodajo do tega, da
bodo z našim delom in sodelovanjem
zadovoljne predvsem naše stranke, da
bomo zadovoljni mi v prodaji in ne nazadnje, da bo z našim delom zadovoljna
celotna Jelovica.

Katere novosti pripravljate na področju
prodaje oken?
Vsaka sprememba v ekipi prinese nekaj
novega vetra in sprememb. Nekaj jih že
kaže rezultate, nekaj rezultatov pa še
pričakujemo. Predvsem se bomo posvetili
osebnemu stiku s poslovnimi partnerji v
Sloveniji in Evropi. Več časa bomo namenili izobraževanju sodelavcev v prodaji.
Največjo spremembo pa pričakujemo
s strani tima. Mislim na spremembo v
mišljenju in zavesti, da smo ena ekipa, ki
gre skupaj po poti proizvodnje in prodaje
stavbnega pohištva proti postavljenim
ciljem.
Jasmina Stušek

Kakšne cilje ste si v prodaji oken zastavili
za letošnje leto?
Poglavitni cilj je vsekakor posodobitev
prodaje in njena ureditev v skladu z novimi smernicami na trgu, reorganizacija
prodajne ekipe, ki bo bolj fleksibilna in
odzivna, doseči zastavljene prodajne cilje,
predvsem pa optimizirati in pospešiti komunikacijo znotraj prodaje in med posameznimi oddelki znotraj podjetja.

V novem poslovno storitvenem centru
v Kranju junija nudimo dodaten otvoritveni popust. Obiščite nas na Bleiweisovi ulici 30 v Kranju, kjer vam bodo naši
svetovalci pomagali pri izbiri najboljših
oken za vaš dom.

PSC Jelovica v Kranju
Bleiweisova 30
T: 04.252.11.11
F: 04.252.11.10
M: 051.688.394
e: trgovina.kranj@jelovica.si

Posebna otvoritvena ponudba:
● otvoritveni popust
● Ekoterm paket

Delovni čas:
PON - PET: 9.00 - 18.00,
SOB: 8.00 - 12.00
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Novosti

Otvoritvene ugodnosti
v novem PSC Jelovica v Kranju

9

Olimpijske igre 2012 v Londonu
Anton Kosmač si prizadeva za uvrstitev na
Olimpijske igre leta 2012 v Londonu

Z Jelovico na Olimpijske Igre
Ste vedeli, da se pri teku sprošča serotonin, t.i. hormon sreče?
Ne verjamete? Obujte tekaške copate, smuknite v nekaj udobnega in,
kot pravi Anton Kosmač: »Potrebna je le zadostna mera motivacije, volje
in osebna disciplina.«
za vašo odločitev?
S tekom se ukvarjam praktično že vse
življenje. Je šport, v katerem razgibaš celo
telo, ne potrebuješ veliko opreme, predvsem pa rad tečem v naravi, kar je možno
praktično celo leto.
Pravite, da tečete vse leto, torej vas zima
in sneg nista ovirala pri treningu. Kako so
potekale vaše zimske priprave?
Letošnjo zimo sem se pripravljal za mednarodni maraton v Milanu, ki se ga vsako
leto udeleži okrog 40.000 ljudi. Maraton
sem letos aprila odtekel v dveh urah in
dvaindvajsetih minutah in izboljšal svoj
osebni rekord za dve minuti.
Anton Kosmač se je za tek začel zanimati že v mladih letih, vendar se je vse do
letos s tekom ukvarjal zgolj ljubiteljsko. V
letošnjem letu Anton vso svojo energijo
namenja dosegu norme za uvrstitev na OI
2012 v Londonu. Cilj je ambiciozen, vendar
verjame, da ga bo dosegel. Preteči mora
namreč 42 kilometrov v manj kot dveh urah
in osemnajstih minutah.

Novice

Profesionalno ste se s tekom začeli ukvarjati šele pred kratkim. Kaj je bil povod

Katere dosežke bi izpostavili v preteklem obdobju?
V začetku marca letos sem dosegel naslov
državnega prvaka v krosu. Zmagal sem na
pol-maratonu (21 km) v Sežani. Z rezultatom sem bil še posebej zadovoljen, ker je
proga v Sežani med najtežjimi pri nas.
Katerih tekmovanj se nameravate še
udeležiti v letošnjem letu?
Začel sem se pripravljati za Evropsko prvenstvo v maratonu, ki bo avgusta v Barceloni.
Konec leta pa se nameravam udeležiti Evropskega prvenstva v krosu.
Kdo vam pomaga pri treningih?
Že deset let sodelujem z Romanom
Kejžarjem, najboljšim slovenskim
maratoncem, ki je lansko leto zaključil
kariero. Načeloma pa je pri treningih
najpomembnejša dobra volja, vztrajnost
in velika mera osebne discipliniranosti.
Bi še kaj dodali?
Ob tej priložnosti se zahvaljujem Jelovici za
izkazano podporo in zaupanje. Vesel sem,
da se lahko povsem osredotočim na tek in
zastavljene cilje.
Jasmina Stušek

LETOVANJE Z JELOVICO—POLETJE 2010

Vsem sodelavcem nudimo tri dni brezplačnega bivanja v počitniških apartmajih in bungalovih Jelovice. Za bivanje daljše od treh dni
boste deležni posebnih počitniških ugodnosti.
APARTMAJI V BARBARIGI – 30,00 EUR / na dan
BUNGALOV V ČATEŽU - 37,00 EUR / na dan (karte za kopanje niso vključene)
ZDRAVILIŠČE V LENDAVI – 33,00 EUR / na dan polpenzion v hotelu*
Posebna ponudba velja za vse sodelavce, ki so v delovnem razmerju znotraj skupine Jelovica in imajo podpisano zavezo o varovanju
poslovnih skrivnosti..
Več informacij: Irena Jekovec, tel.:04.51.13.237 ali irena.jekovec@jelovica.si
*Tridnevni brezplačni paket ne velja v zdravilišču v Lendavi.

10

hiše | okna | vrata | hiše | okna |vrata

Naj bo vaša družina
vedno z vami!

Izkoristite kupone ugodnosti, ki so na voljo
zaposlenim v Jelovici in bodite povezani
s svojo družino še ugodneje.
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NAPOVEDUJEMO

Poletje 2010
● Dnevi odprtih vrat v hišah Jelovica—spremljajte objave na www.jelovica-hise.si in
nas obiščite na naslednjem dnevu odprtih vrat v hiši Jelovica
● Polaganje temeljnega kamna za vrtec Kamnik
● Piknik za malčke in njihove starše ob postavitvi vrtca Šentrupert

Uredništvo JeNOVICE: Jelovica d.d., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka, T: 04/5113 300, e-pošta: info@jelovica.si, www.jelovica.si
Uredila: Jasmina Stušek s sodelavci: Daša Krapež, Alenka Čibej, Nataša Logar Ivanuš, Uroš Andoljšek.
Kontakt: 04/5113 364, e-pošta: jasmina.stusek@jelovica.si, Oblikovanje: Samo Cerovšek
Izdaja: Jelovica d.d. Naklada: 1.200 izvodov

