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DOBILI SMO 
PRVOENERGETSKO 
PISARNO SRCA 
SLOVENIJE 
  

 

Občani šestih občin Srca Slovenije bodo vsak 

torek v prostorih JUB Design Studia v Dolu pri 

Ljubljani imeli na voljo brezplačno energetsko 

svetovanje. Plod partnerskega sodelovanja 

Razvojnega centra Srca Slovenije z Občino Dol 

pri Ljubljani in družbo JUB-H jetudi 30% popust 

na vse izdelke za ureditev fasad. 

Slika desno: Župan Občine Dol pri Ljubljani Primož 

Zupančič, direktorica Razvojnega centra Srca 

Slovenije Aleksandra Gradišek in predsednik uprave 

JUB Sašo Kokalj po podpisu dogovora o sodelovanju 

 



MLADI 
SPOZNAVAJO 
PODJETNIŠTVO 
IN 
KMETIJSTVO V 
PRAKSI  

 
 Osveščanje mladih je ključnega pomena pri razvoju družbe, zato Razvojni center Srca Slovenije v 

vrtcih in šolah v Srcu Slovenije izvaja različna izobraževanja in delavnice.473 mladih je v tem 

šolskem letu na skupno 23 delavnicah prepoznavalo podjetniške priložnosti na podeželju.  
  

KAKO DO 
SAMOZAPOSLITVE 
NA PODEŽELJU 

Resnične 

podjetniške zgodbe posameznikov, ki so uspešni v 

predelavi lokalne hrane in rokodelstvu, so navdušile kar 

120 udeležencev predavanj in strokovnih ekskurzij o 

dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, ki smo jih 

organizirali v maju in juniju. Etnolog dr. Janez 

Bogataj je prepričan, da je rokodelstvo s številnimi 

možnostmi samozaposlovanja ljudi ena od pomembnih 

razvojnih priložnosti.  

 

     

Kotiček za 
ponudnike 
Srca 
Slovenije 

 

V Dolu pri Ljubljani ima sedež podjetje JUB, ki 

velja za vodilnega slovenskega proizvajalca 

notranjih zidnih barv in fasadnih sistemov. Za 

večino svojih izdelkov so med prvimi slovenskimi 

proizvajalci pridobili certifikate skladnosti z 

evropskimi standardi kakovosti izdelkov. Njihova 

JUPOL Junior je prva barva v Sloveniji z 

evropskim okoljskim certifikatom »Ecolabel«. 
  
Več na www.jub.si 

      
 



OKOLJU 
PRIJAZNA 
JUPOL 
JUNIOR 
BARVA JE 
LAHKO 
VAŠA  
  

JUB velja za najstarejšega proizvajalca zidnih barv 

v Sloveniji. V letu 2010 je JUB praznoval: 
a) 5 let obstoja 
b) 35 let obstoja 
c) 135 let obstoja 
Odgovor na nagradno vprašanje nam pošljite s povratnim 

e-mail sporočilom na info@razvoj.si. Med vsemi 

pravilnimi odgovori bomo izžrebali dva nagrajenca, ki 

bosta prejela po eno barvo JUPOL Junior. 
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