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JUB podpornik septembrskega srečanja slikopleskarjev v Komendi 
 
 
Dol pri Ljubljani, 14. septembra 2022:  Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije je v petek, 9. septembra, za svoje člane organizirala popoldansko 
srečanje ''Piknik slikopleskarjev in fasaderjev z Manco'', ki je potekalo na prostem na prijetni lokaciji 
Resort Knez nedaleč stran od Komende. Dogodka so se udeležili tudi Blaž Cvar, predsednik OZS, Alojz 
Kovšca, predsednik Državnega sveta in boter prapora slikopleskarjev, ter Helmut Schulz, predsednik 
Evropskega združenja slikopleskarjev.  
 

   
 
Slika 1: Predsednik OZS Blaž Cvar in predsednik Sekcije slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS inž. Matjaž Majdič 
Slika 2: Jelka Slatinšek, direktorica tržnega komuniciranja in odnosov z javnostjo v Skupini JUB / foto: arhiv OZS 
 

Med pomembnimi partnerji, ki so omogočili izvedbo srečanja, je bila tudi tokrat naša družba JUB, ki 
članom sekcije dobavlja vrsto barv in premazov ter drugih kakovostnih gradbenih materialov, ki jih 
potrebujejo za izvedbo zaključnih del v gradbeništvu. Ob tej priložnosti smo v JUB-u poskrbeli tudi za 
praktične nagrade, ki smo jih v okviru nagradnega fonda za sodelovanje v zabavnih igrah namenili 
udeležencem. Med našimi predstavniki so se srečanja udeležili JUB-ovi vodje prodajnih območij, 
dr. Iztok Kamenski, vodja JUB Akademije, in mag. Jelka Slatinšek, direktorica tržnega komuniciranja in 
odnosov z javnostjo v Skupini JUB. 
 

     
Slika 3: Nagovor Helmuta Schulza, predsednika Evropskega združenja slikopleskarjev.  
Slika 4: JUB je imel na pikniku tudi svoj razstavni kotiček / foto: arhiv OZS 

 



 
 

 
 
Foto: arhiv JUB 

 
OZS je ta dogodek izkoristila tudi za predstavitev prenovljene knjige Slikopleskarska dela, ki vsebuje 
strokovne normative za pleskarska, tapetarska, fasaderska, tlakarska in črkoslikarska dela in je 
namenjena izvajalcem, vodjem gradbišč in ostalim zainteresiranim, ki delujejo v gradbeništvu in pri 
urejanju prostora. V družbi JUB, ki s Sekcijo slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS 
sodeluje že vse od njene ustanovitve v letu 2003, smo z lansko jesenjo v okviru OZS in njihovih 
območnih obrtno-podjetniških zbornic (OOZ) tudi na področju izobraževanja uspešno razširili in 
poglobili sodelovanje s profesionalnimi slikopleskarji, ki se bo nadaljevalo tudi letos.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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/

