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Učinkovitost dela pri energetskih sanacijah stavb 
 

Ljubljana, 21. septembra 2020:  Združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v sodelovanju s 
slovenskim Eko skladom tretji petek v septembru na lokaciji Superkema v Mariboru organiziralo 
strokovno srečanje za izvajalce zaključnih del v gradbeništvu. Delovno srečanje, ki smo se ga 
udeležili tudi v družbi JUB, so tokrat posvetili trajnostnim vidikom in izboljšani učinkovitosti dela 
pri energetskih sanacijah stavb, pri tem pa posebno pozornost posvetili pomenu strojnih nanosov 
različnih gradbenih izdelkov. Praktične prikaze so v sodelovanju s predstavniki trgovskega podjetja 
Superkem izvajali inštruktorji nemškega podjetja Wagner ter JUB-ovi demonstratorji.  

GBC Slovenija si pri nas prizadeva spodbujati trajnostno gradnjo in se osredotoča na energijsko 
uspešnost tudi pri obnovi obstoječih stavb. To vključuje vgradnjo ali uporabo sodobnih in izboljšanih, 
energijsko varčnih gradbenih materialov, ki pomembno vplivajo na življenjsko dobo objektov, hkrati 
pa manj obremenjujejo okolje in povečujejo njihovo energijsko učinkovitost. Tako morajo zaključni 
sloji fasadni površini nuditi kakovostno funkcionalno zaščito, materiali pa s svojimi lastnostmi 
kakovostno kljubovati vplivom iz okolja.  

  



Vodja JUB Akademije dr. Iztok Kamenski je na srečanju poudaril, da je potrebno posebno pozornost 
posvetiti novim pristopom, ki bodo izvajalcem, med njimi prav fasaderjem in slikopleskarjem, 
pomembno olajšali delo tudi pri sanaciji objektov. Sodelovanje z nemškim proizvajalcem tehnološko 
naprednih naprav za strojne nanose barv, premazov in ometov je zato še posebej pomembno, saj 
ponuja rešitve za hitro in kakovostno izvedbo zaključnih del na objektih. Sistemi za strojno nanašanje 
so uporabniku prijazni, saj s svojo priročno mobilnostjo omogočajo enostavno rokovanje ter 
skladiščenje ob nizkih stroških vzdrževanja. Na srečanju v Mariboru smo v JUB-u tako skozi praktične 
predstavitve prikazali možnosti strojnega nanosa različnih izdelkov iz našega prodajnega programa za 
profesionalne uporabnike, od dekorativnih zaključnih slojev ter fasadnih in notranjih barv JUPOL do 
izravnalnih mas JUBOLIN ter barv za les in kovino. Udeležencem smo ob tej priložnosti predstavili tudi 
sistemsko rešitev za sanacijo razpok na dotrajanih delih ovoja objekta z obnovitvenim barvanjem, ki 
predstavlja cenejšo alternativo celostni prenovi fasade objekta.    
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