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Sporočilo za javnost 
 
 

JUBHome na Dnevih pasivnih hiš – mnenja obiskovalcev 
 
 
Dol pri Ljubljani, 30. novembra 2021: Na Dnevih pasivnih hiš, ki so letos potekali med 5. in 
7. novembrom, je JUBHome interesentom predstavil svoji novi pasivni hiši v občini Kamnik in 
Rodinah v občini Žirovnica. Izdelani s tehnološko izpopolnjenim ICF sistemom združujeta kakovost 
masivne gradnje in kot energijsko varčna objekta nudita uporabnikom zdravo in kakovostno 
bivalno okolje. V Kamniku si je v petek, 5. novembra, hišo v spremstvu družinskih članov v 
popoldanskem času ogledalo 5 potencialnih investitorjev, v soboto, 6. novembra, pa sta se 
predstavitve v Rodinah v občini Žirovnica udeležili še dve družini, ki želita na svojih novih parcelah 
zgraditi pasivno hišo.  
 
Vlagatelji, ki se odločijo za gradnjo energijsko varčne hiše, se vse bolj zavedajo prednosti, ki jim jih bo 
objekt zagotavljal po vselitvi, saj v ospredje poleg zdravih bivalnih pogojev postavljajo zlasti stroške za 
ogrevanje v zimskem in hlajenje v poletnem času. Odločitev za nizkoenergijsko, pasivno ali plus 
energijsko hišo tako pri racionalnem obratovanju in vzdrževanju zagotavlja investitorju dobro in 
varno naložbo, zgrajen bivalni objekt po pasivnih standardih pa je hkrati tudi estetsko privlačen in 
funkcionalen ter uporabnikom ponuja kar največje udobje v vseh letnih časih.  
 
Dom po vaši meri 
 
Izbirate lahko med tipskimi pasivnimi JUBHome hišami, ki jih je mogoče prostorsko deloma prilagoditi 
vašim potrebam in željam, tehnologija gradnje z JUBHome sistemi pa je nadvse primerna tudi za 
individualne novogradnje. Gradnja bo hitra in enostavna ter izvedena brez gradbenih napak, cena pa 
bo kupcu znana vnaprej. Ker imajo toplotno izolativni konstrukcijski sistemi JUBHome visoko 
sposobnost akumulacije toplote, so stroški obratovanja in vzdrževanja takega objekta občutno nižji, 
pasivni standard gradnje z dobro izoliranim ovojem in brez toplotnih mostov pa uporabnikom 
zagotavlja nadvse prijetno bivalno okolje.  
 
Trije standardi pasivnih hiš 
Standardi definirajo največje dopustne toplotne prehodnosti elementov ovoja stavbe, raven zrakotesnosti, odsotnost 
toplotnih mostov, največjo dovoljeno rabo primarne energije ter letno potrebno toploto za ogrevanje stavbe. Poleg klasične 
pasivne hiše sta tu še razreda Plus in Premium, v katera se objekte razvršča na osnovi porabe in proizvodnje obnovljive 
primarne energije. Uporaba kakovostnih konstrukcijskih sklopov, zrakotesno vgrajenega stavbnega pohištva in 
prezračevanja z rekuperacijo zgrajeni hiši sicer sama po sebi še ne zagotavlja pasivnega standarda. Za energijsko varčen 
objekt so pomembni še kompakten volumen, orientiranost objekta (večjih steklenih površin proti jugu), osončenost in druge 
lastnosti same parcele. Vsi ti podatki so tudi podlaga, da ob projektiranju objekta uporabnik zanj pridobi tudi energijski 
izračun. 
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JUBHome sistemi za hitro masivno gradnjo energijsko učinkovitih stavb 
 
JUBHome je razvil lasten in celovit sistem masivne gradnje v načinu ICF (Insulated Concrete Form) s 
toplotno izolativnimi opažnimi elementi iz grafitnega ekspandiranega polistirena, ki je plod lastnega 
razvoja in proizveden v Sloveniji. Ta zajema vse konstrukcijske sklope objekta, od toplotne izolacije 
temeljne plošče (JUBHome BASE), rešitve za gradnjo armiranobetonskih sten (JUBHome WALL) in 
strehe (JUBHome ROOF). Potrebe ogrevanja dopolnjujejo reverzibilne toplotne črpalke, ki poleti 
omogočajo tudi hlajenje objekta. Pasivne hiše JUBHome koristijo talno ogrevanje, bivalno ugodje pa 
uporabnikom omogoča vgradnja mehanskega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka 
(rekuperacijo). Prezračevalni sistem omogoča zmanjšanje toplotnih izgub zaradi prezračevanja z 
odpiranjem oken, v prostoru pa zagotavlja vedno svež in primerno topel zrak. Samozadostnost pri 
preskrbi z električno energijo lahko vlagatelju zagotavlja tudi vgradnja sončne elektrarne na strehi 
pasivne hiše.   
 
Individualna gradnja s celostno podporo in z izvedbo na ključ  
 
Za gradnjo hiše najprej potrebujete zazidljivo parcelo, ki pa ima določene prostorske omejitve, s 
katerimi se  morate natančno seznaniti, prav tako s pogoji pozidave. Po pripravi idejne zasnove sledi 
priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), ki je podlaga, na kateri pristojni organ 
(UE) presoja ustreznost gradnje bodočega objekta. Sledi še izdelava projekta za izvedbo (PZI) s 
podrobnimi načrti, tehničnimi rešitvami in detajli. Ta vključuje podatke o konstrukcijskih elementih, 
sestavi sten in oblog ter dimenzij odprtin in notranjih prostorov. V njem so popisani tudi vsi  
uporabljeni materiali, lokacije vgradnje za ogrevalne in hladilne naprave ter točke osvetlitve, strojne 
in elektro inštalacije, izračuni statike ipd. PZI je s takim popisom del in materialov tudi osnova za 
pridobitev natančne ponudbe za izgradnjo hiše na ključ.  
 
 

    
 
Armiranobetonsko jedro ima visok nivo akumulacije toplote, kar ob toplotnem in hidroizolacijskem ovoju in zanemarljivem 
vplivu toplotnih mostov pri stiku z ostalimi konstrukcijskimi sklopi stavbe povečuje toplotno stabilnost objekta.  

 
Gradnja poteka po fazah, pri čemer se JUBHome prilagodi vašim željam glede obsega gradnje. Ta naj 
bo čim bolj finalizirana, saj vam bo prihranila marsikatero skrb za kakovostno izvedbo in usklajevanje 
s podizvajalci. JUBHome vam poleg strokovnega svetovanja nudi tudi storitve projektiranja, v primeru 
gradnje na ključ pa boste pred vselitvijo poskrbeli le še za namestitev notranje opreme. Prav tako 
boste v času gradnje deležni pomoči naših strokovnjakov pri pripravi dokumentacije za nepovratne 
finančne spodbude s strani Eko sklada, po vselitvi pa lahko pri nas naročite tudi storitve rednega 
vzdrževanja vgrajenih naprav. 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

Izkušnje z gradnjo pasivne hiše JUBHome Rodine  
 

  
 
Vodja projektive Aljaž Šterk poudarja, da so prednosti pri gradnji JUBHome hiš številne: ''Hišo lahko 
zgradimo od temeljev do strehe z enim sistemom, pri tem pa kot pogodbenik jamčimo za njeno 
kakovostno izgradnjo. Pri nas stranka dobi vse na enem mestu – zanjo pripravimo idejno zasnovo, 
projekt za izdajo gradbenega dovoljenja, PZI ter izvedemo vse ostale faze do vselitve. Če stranka želi 
pasivno hišo, je treba vgraditi centralno prezračevanje z rekuperacijo. Če ima svojega arhitekta, je 
potrebno prilagoditi PZI dokumentacijo ali pa mora arhitekt upoštevati smernice za projektiranje z 
JUBHome elementi. '' 
 
Zasnova hiše v Rodinah neto površine 227 m² je narejena v celoti z 
JUBHome sistemom, tudi kletni prostori. Predelne stene so za 
razliko od nosilnih montažne iz knauf mavčno kartonskih plošč. Za 
ogrevanje prostorov objekt uporablja geosondo, ki poleg ogrevanja 
pozimi omogoča tudi hlajenje objekta v poletnem času. Običajna 
temperatura v prostorih objekta je konstantna (23 °C) in v višjem 
nadstropju variira le za 1 stopinjo. Objekt s svojim odličnim 
toplotnim, hidroizolacijskim in zrakotesnim ovojem onemogoča 
nastanek toplotnih mostov in razvoj plesni, ter ne potrebuje klima 
naprav, saj hlajenje prostorov poleti omogoča toplotna črpalka zemlja – voda.  
 
''Za pasivno hišo Rodine, ki ni naša tipska, pač pa unikatna hiša po meri uporabnika, je projektni del 
časovno trajal približno leto dni,'' poudarja Šterk in dodaja: ''Za samo idejno zasnovo smo porabili 
nekaj mesecev, že jeseni pridobili gradbeno dovoljenje, do decembra pa pripravili še PZI, PHPP 
izračun energetske bilance objekta ter zaključili vse postopke na upravni enoti. Na lokaciji smo lahko 
začeli izvajati zemeljska dela v decembru 2019, predaja ob zaključku del ter vselitev v objekt pa je bila 
mogoča že v začetku oktobra 2020.''  
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Mnenja obiskovalcev JUBHome hiše Rodine na 12. Dnevih pasivnih hiš 
 
 

  
 
Elektro inženir iz Notranjske, ki je z družino prišel na ogled pasivne hiše v Rodinah, je bil nad 
sistemom JUBHome navdušen: ''Trenutno smo v zaključni fazi nakupa komunalno urejene parcele v 
Cerknici s površino 1.000 m², kjer načrtujemo zgraditi pasivno hišo s približno 130 oz. 140 m² neto  
površine. Koncept hiše JUBHome s toplotno izolativnimi opažnimi elementi je zanimiv in zelo čist, 
velika prednost pa enostavna in hitra gradnja. To je za nas ključno, saj bi po pridobitvi potrebne 
dokumentacije radi z vselitvijo pohiteli. Izvedba JUBHome hiš je za razliko od gradnje klasičnih tudi 
precej manj obremenjujoča za okolico. Želimo si zgraditi pasivno hišo z lepo zunanjostjo, morda se 
odločimo celo za tipsko. Čeprav je začetna investicija za odtenek dražja, nam bo ta način gradnje 
prihranil precej časa, prav tako pa nam bo omogočal prihranke pri ogrevanju in vzdrževanju.''  
 
 

  
 
Za ogled JUBHome pasivne hiše v Rodinah sta se odločila tudi zakonca iz Kranja, ki v naslednjih letih 
načrtujeta gradnjo hiše v Smledniku: ''Vesela sva, da sva izkoristila možnost ogleda JUBHome hiše, da 
pravzaprav vidiva, kako pasivna hiša sploh funkcionira. Od strokovnjaka sva izvedela vse, kar je treba 
vedeti o  postopku gradnje in opcijskih možnosti glede ogrevanja, lastnik, ki pa ima prav tako izjemno 
veliko znanja, pa je z nama delil tudi svojo uporabniško izkušnjo, ki je za naju, bodoča graditelja, zelo 
merodajna. Teh podatkov namreč ne moreš prebrati nikjer, tovrstne informacije so za naju zlata 
vredne. Ogled na Dnevih pasivnih hiš zato toplo priporočava tudi drugim, ki se odločajo za gradnjo 
hiše.''       
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JUBHome BASE – kombinacija toplotno izolacijske kadi pod temeljno 
ploščo in obodne toplotne izolacije zemljine, ki preprečuje 
zmrzovanje in tajanje tal pod robovi temeljne plošče. Luknje za 
instalacije izrezujejo sproti, prostor okoli prebojev pa se zapolnjuje z 
ostanki EPS-a ali mehko PU peno. Nato se neposredno na elemente 
toplotne izolacije položi armaturne mreže, sledi zalitje z betonom. V 
času priprave elementov v proizvodnji se lahko na gradbišču že 
izvajajo zemeljska dela, instalacije pod ploščo, podložni beton in 
hidroizolacija. Na hidroizolacijo se polaga toplotno izolacijsko kad 
JUBHome BASE (s certifikatom inštituta Pasivhaus). Ta omogoča 
temeljenje tal brez toplotnih mostov.  
Debeline dna so 160 mm, 240 mm in 300 mm.  

 
 
 

JUBHome WALL -  je ICF sistem za gradnjo armiranobetonskih sten s 
toplotno izolativnimi opažnimi elementi iz grafitnega 
ekspandiranega polistirena, ki zagotavlja zvezen toplotni in 
hidroizolacijski ovoj in zanemarljiv vpliv toplotnih mostov pri stiku z 
ostalimi konstrukcijskimi sklopi stavbe. Celoten konstrukcijski sklop 
fasadne stene je zaradi zgolj 15 cm debelega nosilnega dela on 
tankoslojnih zaključnih obdelav pri isti debelini stene toplotno bolj 
izolativen od klasične zidane stene s toplotno izolacijo. Razvit in tudi 
testiran je za gradnjo na potresnih področjih. Na voljo so tri različne 
debeline stenskih elementov, ki zagotavljajo toplotno prehodnost 
sklopa od 0,099 do 0,204 W/m²K. 

 
 

    
 
JUBHome ROOF – je sistem strešne toplotne izolacije z visoko 
izolativnimi EPS elementi, ki se medsebojno povezujejo s stikom na 
pero in utor ter se tesno polagajo prek špirovcev in sproti vijačijo; 
standardna višina je 35 cm (toplotna prevodnost 0,033 W/mK, 
toplotna prehodnost pa 0,93 W/m²K); primeren je za vse naklone in 
oblike streh z lesenim ostrešjem.  
  
 
Foto: arhiv JUBHome 

 
 
 

 
 
 
 
Več informacij:  
 
Luka Videmšek, JUBHome d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, www.jubhome.eu 
T: 01/ 5884 330, E: luka.videmsek@jub.eu 
 

http://www.jubhome.eu/
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