
 
 

Sporočilo za javnost  

 
Izobraževanja slikopleskarjem odpirajo nove 
priložnosti  
 
JUB in OZS v sodelovanju s partnerskimi podjetji organizirata regijske 
izobraževalne dogodke za profesionalne izvajalce   
 
V Dolu pri Ljubljani, 24. decembra 2021: Družba JUB, ki s Sekcijo slikopleskarjev, črkoslikarjev in 
fasaderjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije sodeluje že vse od njene ustanovitve v letu 
2003, je v letošnjem letu na vodstvo sekcije naslovila pobudo za nadaljnjo širitev medsebojnega 
sodelovanja na področju izobraževanja. Družbi JUB in sekciji, ki v okviru OZS združuje skoraj 500 
izvajalcev, so se pri projektu pridružila še podjetja Knauf Ljubljana, Z&Z in CRD, ki si prav tako 
prizadevajo za bolj tesno sodelovanje s slovenskimi izvajalci slikopleskarskih del. S pripravljenimi 
izobraževanji želijo prispevati k dvigu ravni znanja in izboljšanju kakovosti storitev slikopleskarjev, 
ki se bodo tako seznanili z uporabo sodobnih orodij, novih materialov in tehnologij, ki jih 
proizvajalci predstavljajo na slovenskem tržišču, hkrati pa tudi hitreje in učinkoviteje zasledovali 
svoje interese pri pripravi ponudb in obračunih opravljenih del. Izobraževalni dogodki za 
slikopleskarje bodo potekali prek območnih obrtno-podjetniških zbornic, prvega pa bodo v okviru 
OOZ Maribor izvedli že 14. januarja 2022. 
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Slikopleskarjem bodo na izobraževanjih predstavili tudi inovativne in trajnostne gradbene materiale 
ter izdelke, jih seznanili s sistemskimi rešitvami za interier ter s sodobnimi pristopi obdelave zidnih in 
talnih površin. Poleg tehnologij in tehnik suhomontažne gradnje bodo udeležencem predstavili še 
delovno opremo, pleskarska orodja in materiale za zaščito prostorov, ter brusne materiale in 
ergonomske načine obdelave površin.  
 
Primarni cilji, ki jih s temi izobraževalnimi vsebinami 
zasledujeta organizatorja in partnerska podjetja, so 
osvajanje in učinkovito pridobivanje novih znanj, kar je 
nujno za nadaljnji razvoj stroke, ohranjanje permanentnih 
stikov z izvajalci ter dvig ugleda in promocija poklica 
slikopleskarja. Posebno pozornost bodo na izobraževanjih 
posvetili tudi dodatnemu usposabljanju začetnikov, ki bodo 
na eni strani deležni koristnih nasvetov za pravilno vgradnjo 
materialov, da bi se izognili nepotrebnim napakam in 
reklamacijam strank, na drugi pa tudi priporočil, kako z osvajanjem novih znanj, veščin digitalnega 
komuniciranja ter širitvijo obsega dela postati uspešnejši slikopleskar, ki zna na trgu izkoristiti 
številne priložnosti.  
 
Po zaključku 3-urnega izobraževanja bodo udeleženci pridobili certifikat, ki bo pomembno vodilo 
potencialnim strankam pri izbiri izvajalcev za kakovostno izvedbo slikopleskarskih del. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JUB iz Dola pri Ljubljani, ki je s 146-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 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.  

 
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  

mailto:info@jub.si
http://www.jub.si/
mailto:misa@maga.si

