
 
 

Sporočilo za javnost  

 
Do certifikata OZS poleg slikopleskarjev letos tudi 
fasaderji 
 
JUB in OZS v sodelovanju s partnerskimi podjetji nadaljujeta z regijskimi  
izobraževalnimi dogodki za profesionalne izvajalce   
 
V Dolu pri Ljubljani, 16. februarja 2023: Družba JUB, ki veliko pozornosti usmerja v redna izobraževanja 
in usposabljanja profesionalnih izvajalcev s področja zaključnih del v gradbeništvu, z letošnjim 
letom nadgrajuje aktivnosti, ki jih je v sodelovanju s Sekcijo slikopleskarjev, fasaderjev in 
črkoslikarjev pri OZS ter partnerskimi podjetji začela uspešno izvajati že lani. V Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije si namreč z izobraževalnimi dogodki, ki jih sekcija za svoje člane, njihove 
sodelavce in druge zainteresirane kandidate organizira v lokalnih okoljih v vseh slovenskih regijah, 
prizadevajo k čim bolj kakovostnemu pristopu pri izvedbi zaključnih gradbenih del ter k boljšemu 
razumevanju in upoštevanju meril trajnostne gradnje. Predstavniki proizvajalcev bodo tako na 
slikopleskarje in zdaj tudi fasaderje, ki so se jim pridružili letos, neposredno prenašali svoje 
dragocene izkušnje, ki jih imajo z izvajalci na terenu, jih skozi svoje predstavitve opozarjali na 
najpogostejše napake pri delu in hkrati seznanjali z najnovejšimi gradbenimi materiali, orodji in 
inovativnimi rešitvami, ki jih trenutno premore slovenski trg. S pridobivanjem dodatnega znanja in 
usposabljanjem bodo v sekciji udeležence izobraževanj ozaveščali tudi o dvigu ravni ugleda 
njihovega poklica, da bi lahko s kakovostnim delom, skladnim z evropskimi standardi, povezali tudi 
njihovo prihodnje nagrajevanje.  
 
Pobudo za tovrstna srečanja izvajalcev s proizvajalci gradbenih materialov je na Sekcijo 
slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS že pred dvema letoma naslovila družba JUB, v 

projektu pa letos sodelujejo še podjetja 
KNAUF, F. Leskovec, Graco, Wagner, Z&Z in 
CRD. Načrti OZS so k sodelovanju pritegniti 
tudi šole, ki se soočajo z maloštevilnimi vpisi 
dijakov na izobraževanje za poklic 
slikopleskarja ali fasaderja. Izobraževanja, 
načrtovana za prvo tromesečje, so se konec 
januarja že začela s srečanjem v Novi Gorici 
ter se v februarju in marcu nadaljevala v 
Novem mestu, Kopru, Gornji Radgoni in 
Ljubljani, udeleženci iz območja Ptuja pa 
bodo predavanja spremljali v aprilu. Z 
izvedbo tovrstnih izobraževanj, ki jih zaradi 
boljše udeležbe izvajalcev skušajo izvesti 

izven visoke poletne sezone, bodo intenzivno nadaljevali tudi v jesenskem času.  
 



 
 

OZS v okviru sekcije v izobraževanja vključuje pomembne vsebine  
 
Predsednik sekcije inž. Matjaž Majdič, ki hkrati opravlja še funkcijo sodnega izvedenca in cenilca pri 
zaključnih delih v gradbeništvu, poudarja, da želijo v OZS udeležence čim bolj poglobljeno seznaniti z 
vsemi veljavnimi strokovnimi normativi za izvedbo pleskarskih, tapetarskih, fasaderskih, tlakarskih in 
črkoslikarskih del. Te so namreč v sekciji strokovno osvežili in izdali v knjigi Slikopleskarska dela, kjer 
so zbrani normativi porabe časa in materiala, pravila merjenja za obračun slikopleskarskih del ter 
specificiran popis del. Knjiga je prvenstveno namenjena izvajalcem, pa tudi vodjem gradbišč, dijakom 
in vajencem ter vsem drugim deležnikom s področja gradbeništva in urejanja prostora. Pogosto se z 
vsebino knjige, zlasti s pravili merjenja, seznanjajo tudi naročniki slikopleskarskih del. Po izstavitvi 
računa se lahko ti obrnejo tudi na strokovne službe sekcije, da skladno z veljavnimi pravili preverijo 
pravilnost priloženega obračuna, ki ga v specifikaciji opravljenega dela navedejo slikopleskarji. Zato 
je pomembno, da za pričakovano kakovost opravljenih del vsi slikopleskarji ta pravila tudi dobro 
poznajo.  
 

  
Izobraževanje v prostorih OOZ Nova Gorica in OOZ  Novo mesto  

 

V sekciji skušajo z neposredno izmenjavo mnenj med udeleženci in predavatelji izvajalce dodatno 
opremiti še s številnimi uporabnimi nasveti glede načina njihove uspešne promocije na trgu, s svojimi 
strokovnjaki, kot je npr. dolgoletni član UO sekcije Vojko Letonja, pa slikopleskarjem in fasaderjem 
pomagati tudi pri pripravi kalkulacije stroškov in predračuna ter izdaji računa – torej pri 
oblikovanju cene, ki jih morajo v sektorju gradbeništva na osnovi trenutnih tržnih razmer pogosto na 
novo oblikovati. V sekciji poudarjajo, da je znanje v tej dejavnosti treba ves čas nadgrajevati, da bi 

bilo njihovo delo ob kakovostnem izpolnjevanju evropskih 
norm tudi ustrezno plačano oz. nagrajeno.  
 
Vsem udeležencem izobraževanja OZS v sodelovanju s 
partnerskimi podjetji podeli tudi certifikat, ki ga lahko 
izvajalci uporabijo kot referenco pri pridobivanju poslov pri 
različnih investitorjih, saj ti na trgu vse bolj iščejo 
kakovostne profesionalne izvajalce.       
 
 
 



 
 

JUB o ključnih novostih iz svojega proizvodnega programa in nujnosti upoštevanja meril trajnostne 
gradnje  
 
JUB letos poleg fokusa na sistemske rešitve za interier izvajalcem na izobraževanjih predstavlja tudi  
toplotnoizolacijske sisteme JUBIZOL, hkrati pa slikopleskarje in fasaderje podrobno seznanja z 
najpogostejšimi napakami, ki se pojavljajo pri finalizaciji novih ali sanacijah obstoječih objektov. To 
velja tako za izvedbo notranjih in zunanjih površin, zlasti pri obdelavi razpok, izvedbi premazov na 
stenske ter ometov na fasadne površine, pa tudi izvedbi hidroizolacij ter sanacijah plesni, zlasti po 
poplavah.  

 
Vodja JUB Akademije dr. Iztok Kamenski opozarja, da so 
reklamacije, ki jih obravnavajo na terenu, običajno posledica 
nestrokovnih pristopov k obdelavi površin ter izvedbi detajlov, 
kar nakazuje na potrebo po izpopolnjevanju znanja glede 
vpojnosti in lastnosti uporabljenih materialov, načina obdelave 
površin, izbire ustreznih notranjih ter fasadnih barv ob 
upoštevanju njihove izdatnosti, pokrivnosti ter pravilnega 
redčenja, rezultati pa so ne nazadnje odvisni tudi uporabe 
kakovostnih orodij, tako za ročne kot za strojne nanose.  

 
Med novostmi, ki jih JUB predstavlja na trgu, je za slikopleskarje zanimiv zlasti sistem HYDROSOL 
Decor, ki ga je mogoče z nanosi čez keramične ploščice aplicirati na stenske in talne površine v 
kopalnicah, kuhinjah ali sanitarijah, pa tudi v druge, manj obremenjene notranje prostore. 
Slikopleskarji, ki po obveznem praktičnem usposabljanju v JUB Akademiji pridobijo ustrezen 
certifikat, lahko s takimi rešitvami pri strankah še dodatno razširijo obseg svojega dela.  
 
Predavanja za fasaderje o JUBIZOL fasadnih sistemih, ki so v celoti plod slovenskega znanja, 
vključujejo še podrobno predstavitev osnovnih komponent sistema: od izolacijskih plošč in 
pripadajočih lepil za lepljenje različnih izolacij na vse vrste zidnih podlag, do osnovnih ometov, ki so 
vgrajeni neposredno na izolacijske obloge, vključno z armirnimi mrežicami, ki jačajo nosilni omet, da 
bi ta lažje prenašal površinske napetosti zaradi različnih obremenitev fasade. Tu so še osnovni 
premazi, ki so optimalna podlaga za tankoslojne omete, ter dekorativni ometi kot finalni, zaključni 
sloj, ki fasadno površino ščiti pred atmosferskimi obremenitvami ter ji hkrati daje lep in estetski 
videz. Izjemno pomembno je, da mora ovoj na stavbi zadostiti številnim funkcionalnim zahtevam, kot 
so mehanska stabilnost, vodotesnost in zrakotesnost, ohranjanje toplote ter preprečevanje vlage,  
objektu pa zagotavljati še zvočno in požarno zaščito. Veliko odgovornost za njegovo pravilno izvedbo 
– ob vseh razpoložljivih tehničnih podatkih in navodilih proizvajalcev – nosijo tako predvsem 
izvajalci. Kamenski zato fasaderje opozarja na pogoste napake in pasti, ki nastajajo zaradi 
nepravilnega lepljenja in izdelave osnovnega ometa ter na posledice nepravilnega sidranja 
izolacijskih plošč na podlago. Dodatno izpostavlja tudi problematiko napačne vgradnje ter posledice 
neuporabe JUBIZOL špaletnih ter vznožnih zaključnih profilov, nepravilne vgradnje polic ter izbire 
nekvalitetnih lepil, malt in zaključnih dekorativnih slojev. Neupoštevanje pravil gradnje namreč vodi 
v razraščanje primerov slabih praks, ki bi jih morali v gradbeništvu čim prej opustiti.  
 
 
 



 
 

Predavanja partnerskih podjetij za bogatenje praktičnega znanja   
 
O napakah in pravilni finalni izvedbi suhomontažne gradnje predavanje kot partner projekta prispeva 
družba KNAUF, o osnovah in načinih sidranja različnih vrst izolacij pa družba F. Leskovec. Družinsko 
podjetje Z&Z slikopleskarjem in fasaderjem predstavlja pestro paleto pleskarskega orodja, ki je plod 
njihovega lastnega razvoja, vključno s kakovostnimi izdelki zastopniškega programa Storch. S prodajo 
profesionalnih materialov in orodij, kot so izdelki blagovne znamke Mirka, brusni in zaščitni materiali 
ter gladilke, se ukvarja podjetje CRD, med ponudniki orodij za strojno nanašanje pa se izvajalcem 
predstavljata tudi podjetji Wagner in Graco, slednje zlasti za industrijsko obdelavo površin. 
 

 
    
Fotografije: arhiv JUB/OZS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
JUB iz Dola pri Ljubljani, ki je s 148-letno tradicijo najstarejši proizvajalec zidnih barv v Sloveniji, je na tržišču 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 sodobno in 
mednarodno uveljavljeno proizvodno podjetje z močnimi lastnimi blagovnimi znamkami prisoten na več kot tridesetih trgih 
v Evropi in v svetu.  

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