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JUB pomemben sogovornik na Srečanju podjetnikov občine Dol pri 
Ljubljani  

 
Dol pri Ljubljani, 12. oktobra 2022: V Kulturnem domu Dolsko je v petek, 7. oktobra 2022, 
potekalo Srečanje podjetnikov občine Dol pri Ljubljani, na katerem so lokalni podjetniki 
predstavili primere dobrih podjetniških praks, predstavniki nacionalnih inštitucij pa  
udeležence seznanili z možnostmi črpanja povratnih in nepovratnih sredstev iz naslova 
aktualnih javnih razpisov. Dogodek, ki ga je organizirala Občina Dol pri Ljubljani v 
sodelovanju z razvojnim centrom Srca Slovenije, je bila odlična priložnost za medsebojno 
spoznavanje, mreženje ter iskanje novih poslovnih priložnosti in finančnih rešitev. Na 
povabilo župana Željka Saviča so se srečanja udeležili tudi predstavniki MGRT, kot ključen 
gospodarstvenik v občini pa je na okrogli mizi sodeloval tudi Željko Kovačevič, izvršni 
direktor družbe JUB.  
 
Družba JUB, ki ima v občini Dol pri Ljubljani svoj sedež in tudi proizvodne kapacitete, že tradicionalno 
predstavlja pomemben člen gospodarskega razvoja in zaposlovanja v lokalni skupnosti. Željko 

Kovačevič je prisotnim na dogodku predstavil podjetje, novega lastnika in lastne blagovne 
znamke, s katerimi si je JUB kot priznano proizvodno podjetje utrlo pot na več kot trideset 
tržišč v Evropi in širše. JUB je s svojo 147-letno tradicijo pri nas in na tujem prepoznan kot 
ugleden proizvajalec zidnih barv  JUPOL, hkrati pa se je na trgu uspešno profiliral tudi kot 
ponudnik toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov JUBIZOL in izolacijskih sistemov EPS. 
Kovačevič je na srečanju poudaril, da podjetje z razvojem novih ter okolju prijaznih izdelkov 
in storitev stremi k energijsko varčnim in trajnostnim rešitvam v gradbeništvu, pri tem pa 
zasleduje trajnostne cilje in tenkočutno skrbi za zaščito lokalnega okolja, v katerem deluje. 
Opozoril je še na težave, ki jih v podjetju zaznavajo zaradi dolgotrajnega oblikovanja 
občinskih prostorskih načrtov, kar podjetjem s sedežem v občini ne dopušča takojšnjega 
prilagajanja spremembam v poslovanju, toplo pa je pozdravil pripravljenost na povezovanje 
in sodelovanje ob iskanju rešitev, ki jih nameravajo v lokalni skupnosti še poglobiti.  
 
V občini Dol pri Ljubljani, ki ima številne razvojne potenciale, trenutno deluje 325 
samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb. Lani so gospodarske družbe v povprečju 
zaposlovale 895 oseb ter ustvarile za 55.416 EUR povprečne neto dodane vrednosti na 
zaposlenega, kar celo za več kot tretjino presega slovensko povprečje. V občini tako 
ugotavljajo, da je na področju razvoja gospodarstva in podjetništva še veliko neizkoriščenih 
priložnosti, zato se letos lotevajo priprave smernic in razvojnih usmeritev na področju 
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podjetništva ter vzporedno priprave spletnega, informativno-promocijskega kataloga 
lokalnih podjetnikov. Rezultati srečanja s podjetniki in gospodarstveniki bodo Občini Dol pri 
Ljubljani tako predstavljali izhodišče pri načrtovanju ključnih usmeritev za prihodnje obdobje.  

 

 

Foto: arhiv občine Dol pri Ljubljani 

 
Več informacij:  
Občina Dol pri Ljubljani, Eva Vovk, T: 01 530 32 51, E: eva.vovk@dol.si 
Razvojni center Srca Slovenije, Mojca Štepic, T: 01 896 27 10, E: mojca.stepic@razvoj.si 

 
 

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 
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