
 
 

Sporočilo za javnost  
 

Na Euroskills 2023 potuje mlada slikopleskarka Irena Čepon 

JUB s svojimi barvami podprl izvedbo slikopleskarskega tekmovanja SloveniaSkills na MOS  

 

 

Na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju je pod okriljem Centra RS za poklicno izobraževanje med 14. 

in 18. septembrom potekalo 7. nacionalno tekmovanje SloveniaSkills, na katerem je sodelovalo kar 

80 mladih tekmovalcev iz 11 poklicnih skupin. Izvedbo dela tega državnega tekmovanja, na katerega 

so bili delegirani tudi trije mladi slikopleskarji, smo s svojimi barvami in premazi iz družine JUPOL v 

celoti podprli v družbi JUB, kar je tudi rezultat našega tradicionalnega in uspešnega sodelovanja s 

Sekcijo slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS.  

Med zmagovalci v poklicnih spretnostih, ki so jih na MOS razglasili na zaključni slovesnosti v Modri 

dvorani, je prvo mesto v svoji skupini zasedla slikopleskarka Irena Čepon (Domplesk, Horjul) in si tako 

prislužila vstopnico za prestižno evropsko tekmovanje EuroSkills 2023. Čestitamo ji tudi mi!  

Zbrane je na dogodku uvodoma nagovoril minister Luka Mesec, ki je mlade talente spodbudil k 

nadaljnjim uspehom s pridobivanjem novih poklicnih izkušenj, v imenu OZS pa direktor Danijel 

Lamperger, ki jim je zaželel, da naj svoj poklic opravljajo s ponosom in ga izpilijo do mojstrstva.  



 
 

  

Irena Čepon s sotekmovalcema Luko Zormanom in Nejcem Žvokljem na SloveniaSkills 2022 (foto: Sara Gošnak) 

Tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills, ki poteka vsaki dve leti v enem od evropskih mest, se 

lahko udeležijo mladi strokovnjaki v starosti med 18 in 25 let. Gre za največji dogodek na področju 

poklicnega izobraževanja, katerega namen je prikazati vrhunske spretnosti mladih v 40 različnih 

poklicih, ki stremijo k odličnosti v poklicnem izobraževanju. Izvedbo dogodka, kjer se v okviru 

izobraževanja tkejo mnoge niti z gospodarstvom, podpira tudi Evropska komisija. Mladim talentom 

udeležba na EuroSkills omogoča enkratno izkušnjo in pridobitev znanja, da bi postali najboljši v svojem 

poklicu. Na ta način imajo priložnosti slediti najnovejšim trendom v gospodarstvu, si pri delodajalcih 

povečati možnosti za zaposlitev in si kot nosilci razvoja v podjetjih zgraditi uspešno kariero.  

     

   

Tekmovanje talentiranih mladih slikopleskarjev na SloveniaSkills 2022 je na MOS potekalo 16. in 17. septembra v eni od 

montažnih dvoran (foto: Sara Gošnak) 

 

JUB iz Dola pri Ljubljani je s 147-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. www.jub.si 

 

http://www.jub.si/

