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Sporočilo za javnost 

 

JUB na 5. konferenci trajnostne gradnje o 
ugodju bivanja in obnovi stavbne dediščine 

 
 
V družbi JUB smo se kot člani združenja pridružili letošnji 5. konferenci trajnostne gradnje, ki je 
potekala 15. in 16. oktobra v organizaciji GBC Slovenija. Osrednja tema dvodnevne spletne 
konference je bilo načrtovanje ter izvajanje prenove objektov na trajnosten in okolju prijazen 
način, eden od poudarkov pa povezan s kakovostnim bivalnim okoljem v zdravih in sodobnih 
trajnostnih stavbah. S predavanji sta na konferenci sodelovala tudi naša strokovnjaka, vodja JUB 
Akademije dr. Iztok Kamenski in vodja projektov Aleš Kovač. 
 
Stavbe bomo morali v prihodnje bolj skrbno načrtovati in graditi s ciljem zmanjšanja njihovega vpliva 
na okolje. Odgovornost za prehod v trajnostno gradnjo je zato konferenca naslovila na celoten 
gradbeni sektor, tudi na proizvajalce gradbenih materialov, ki se bodo morali v proizvodnji, predelavi 
in ponovni uporabi gradbenih proizvodov bolj približati trajnostnim usmeritvam. Trenutno v okviru 
MOP na trgu z gradbenimi proizvodi poteka analiza okoljskih izjav, s katerimi bodo proizvajalci 
izkazovali energetsko učinkovitost in vplive gradbenih proizvodov na okolje, vključno z vplivi 
proizvodnega procesa in dobave osnovnih surovin. V JUB-u kot trajnostno naravnano slovensko 
podjetje s svojim odgovornim odnosom do okolja stremimo h krožnemu gospodarstvu in zmanjšanju 
porabe virov. Budno spremljamo tudi razvoj slovenskega sistema vrednotenja trajnostne gradnje, ki 
je trenutno v drugi fazi razvoja in bo polno operativen šele z letom 2027. Kot član GBC Slovenija 
upoštevamo priporočila za gradnjo in uporabo proizvodov z merjenjem  njihovega vpliva na okolje, 
pri prehodu v krožno gospodarstvo pa pristojne odločevalce opozarjamo na pomanjkanje obratov za 
razgradnjo odpadkov ter njihovo ponovno uporabo.  
 
Na trgu ponujamo svoje energijsko učinkovite izdelke in rešitve pod blagovno znamko JUBIZOL, 

proizvajamo pa tudi vrsto izdelkov za notranje prostore, 
kot so barve in premazi. Tako smo razvili tudi okolju in 
uporabniku prijazne barve blagovne znake JUPOL ter 
premaze za les in kovino blagovne znamke JUBIN, novosti 
pa je udeležencem konference v okviru predavanja na 
temo ustvarjanja ugodne bivalne klime predstavil dr. 
Iztok Kamenski. Naši izdelki se ponašajo s številnimi 
certifikati kakovosti, v prihodnje pa bomo v JUB-u več 
pozornosti namenili materialom, ki izboljšujejo ugodje 
bivanja.  

 
V Sloveniji imamo okoli 15.000 stavb kulturne dediščine, ki jih je potrebno tudi obnavljati in 
vzdrževati. Naš strokovnjak za fasadne sisteme Aleš Kovač je udeležencem na dveh primerih objektov 
pod spomeniškim varstvom predstavil ključne rešitve za uspešno izvedbo sanacije poškodb 
dotrajanih ometov ter reševanja problemov z vlago. Prvi je primer uspešne sanacije cerkve Velika 
Štanga pri Litiji, drugi pa Vila Pohorje v Slovenj Gradcu. Izpostavil je pomembnost pravilnega in 
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celovitega pristopa k sanacijam, ki vključuje diagnostiko, preverjanje parametrov, izvajanje meritev, 
različna testiranja in izbiro ustreznih materialov. Načine sanacije predpisujejo tehnične smernice, v 
katerih je vsak izvedbeni korak natančno opisan. Priprava podlage pred reparacijo je ključna, faze pa 
je treba izvajati v sosledju. Vsako prenovo spremljajo na gradbišču skupaj z izvajalcem ter 
investitorjem. Opozoril je tudi na ustrezne postopke pri reševanju problemov vlage ter časa sušenja 
materialov, da ne prihaja do mehurjenja, pokanja ali odpadanja ometa. Pri stavbah kulturne 
dediščine in ohranjanju arhitekturnih prvin pogosto uporabljajo pripomočke za posnemanje šablon, 
da bi stavbi povrnili avtentični videz. Pred preplastitvijo in barvanjem je potrebno ustrezno izvesti še 
brušenje, za odstranjevanje prašnih delcev pa se uporablja visokotlačno pranje. Veliko pozornosti 
namenjajo tudi kleparskim zaključkom, da na prenovljenem objektu ne bi prihajalo do zamakanja, ter 
ustreznim detajlom za izvedbo drenaže objekta, od katere je prav tako odvisna uspešnost sanacije. 
Na objektu v Litiji so uporabili silikonsko fasadno barvo, v dotrajanem in opuščenem objektu Vile 
Pohorje pa čiste NHL apnene omete.  
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JUB iz Dola pri Ljubljani je s 145-letno tradicijo najstarejši proizvajalec zidnih barv v Sloveniji. Na tržišču je prepoznaven kot 
ugleden proizvajalec kakovostnih zidnih barv in toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov, ki z razvojem novih ter okolju 
prijaznih izdelkov in storitev stremi k energijsko varčnim in trajnostnim rešitvam v gradbeništvu. JUB je kot slovensko, 
sodobno in mednarodno uveljavljeno proizvodno podjetje z močnimi lastnimi blagovnimi znamkami prisoten na več kot 
tridesetih trgih in sodi med deseterico najbolj internacionaliziranih slovenskih podjetij.  
Več informacij:  

 
JUB d. o. o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, T:01/ 588 41 83, E: info@jub.si, www.jub.si  

Odnosi z javnostmi: Miša Hrovat, Maga agencija, T: 01/36 18 095, M: 041 619 616, E: misa@maga.si  
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