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KOŠARKAR BOBAN MARJANOVIĆ IN DRUŽBA JUB V SKUPNI HUMANITARNI 

AKCIJI ZA OBNOVO OSNOVNE ŠOLE V BOLJEVCU  

 

Šimanovci / Boljevac, 23. avgusta 2022:  Družba JUB je z letošnjo humanitarno akcijo poskrbela za 
energetsko učinkovito prenovo notranjosti osnovne šole v Boljevcu, kraju, kjer se je rodil in svojo 
športno kariero začel srbski reprezentant in svetovno znani košarkar Boban Marjanović, ki že nekaj 
let uspešno igra v NBA ligi. Na včerajšnjem srečanju in druženju s tamkajšnjimi šolarji je 224 cm 
visoki center humanitarni projekt podprl še s spretnim nanašanjem barv na zidne površine ter v 
sodelovanju z družbo JUB tako prispeval svoj delež k izboljšanju pogojev za delo in bivanje v 
prenovljenih šolskih učilnicah za kar 450 učencev te šole, ki jo je sam obiskoval v letih 1995 – 2003. 
Prenovljeno fasado bo odslej na pročelju šole krasil še čudovit mural umetnice Marije Savić, ki s 
svojo razgibanostjo nosi pomenljivo sporočilo 'Vse poti vodijo v šolo'. Poslikava z motivi 
košarkarja, ki ga je avtorica izvedla z JUB-ovimi fasadnimi barvami, tako daje šoli edinstveni in 
kreativni pečat, saj opozarja mlade šolarje, kako zabavno je v šoli in kako pomembno je 
izobraževanje za doseganje uspehov ter uresničevanje življenjskih ciljev vsakega odraščajočega 
posameznika. Projekt, ki ga bo JUB v kraju za dobrobit otrok nadgrajeval tudi v naslednjem letu, 
zaradi vedno nasmejanega in dobrovoljnega košarkarja, ki zna poleg 'deljenja banan' poprijeti tudi 
za pleskarski valjček in čopič, že dobiva vse več simpatij domače in tudi tuje javnosti.    

 

 

NBA center Boban Marjanović v družbi šolarjev pred osnovno šolo v Boljevcu, ki jo na pročelju krasi nov umetniški mural (foto: JUB Srbija) 
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V Boljevcu, rojstnem kraju košarkarja Bobana Marjanovića, se je na ulici Kneza Miloša 11 včeraj 
začela barvita prenova prostorov osnovne šole 'IX. srbska brigada'. Boban, ki je tu začel trenirati 
košarko pri desetih letih, kot dobrodušen košarkar z velikim srcem vedno rad sodeluje v dobrodelnih 
akcijah za otroke. Tokrat je kot ambasador šole za dober namen pri tem humanitarnem projektu 
združil moči z družbo JUB, ki je kot družbeno odgovorno podjetje poskrbela za energetsko prenovo 
njenih precej dotrajanih notranjih zidnih površin. Na dogodku so se občudovanemu zvezdniku 
sproščeno pridružili številni šolarji, ki so preizkušali tudi svoje spretnosti in se potegovali za vrsto 
lepih JUPOL nagrad. Na srečanju je JUB zanje namreč pripravil zabavna, košarkarsko obarvana 
tekmovanja, pomerili pa so se tudi v pleskarskih veščinah in ustvarjanju raznolikih barvnih motivov z 
barvami JUPOL in DIPI niansirnimi sredstvi.  

  

JUB združil moči z Bobanom Marjanovićem 

Blagovna znamka JUPOL, ki jo je JUB z velikim posluhom za okolje razvil za svoje uporabnike, tako 
znova dokazuje, da humanitarnost tudi pri mlajših generacijah vzbuja prav poseben optimizem, kot 
ga vsem na očeh vedno izžareva košarkar Boban Marjanović. Slavni NBA-jevec bo tako skupaj z 
družbo JUB, ki na srbskem tržišču posluje že desetletja in ves ta čas tradicionalno humanitarno 
podpira prenovo številnih javnih objektov, s povsem prenovljenimi učilnicami pripomogel k 
izboljšanju pogojev za bivanje in delo tako šolajočih otrok kot zaposlenih v tej izobraževalni ustanovi. 
Zgled, ki ga ta uspešen in cenjen košarkar s svojim angažmajem in podporo pri prenovi prostorov 
šole daje učencem v svojem rojstnem kraju, je v vseh pogledih za lokalno skupnost in širšo regijo 
resnično neprecenljiv. 

Boban Marjanović, 34-letni profesionalni košarkar in srbski reprezentant, s svojimi 224 cm danes 
sodi med deseterico najvišjih igralcev in enajsterico najbolj učinkovitih centrov v NBA ligi. S svojo 
pozitivno energijo, sproščenostjo in simpatičnostjo je hitro navdušil in osvojil športno javnost in 
postal pravi ljubljenec navijačev vseh generacij, hkrati pa kot pravi srbski Guliver dominira tudi v 
svetu zabave in ustvarja nove vloge v filmski industriji v Hollywoodu. Njegova športna kariera je 
izjemna, saj je med profesionalne evropske košarkarje vstopil že pri 17-ih letih, po letu 2015 pa jo 
nadaljuje še v ligi NBA. V letu 2019 je skupaj s soigralcem in prijateljem Luko Dončićem dosegal 
uspehe na košarkarskem parketu za Dallas Mavericks, po napovedih pa se bo v prihodnji sezoni 
preselil v Houston Rockets. 
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Nujna energetska prenova šole 

Šola v Boljevcu, ki je svoja vrata prvič odprla v letu 1954, je bila zaradi finančnih omejitev pri 
vzdrževanju ustanove po vrsto letih potrebna učinkovite energetske sanacije. Matična šola, v okviru 
katere deluje še 12 dislociranih enot, je v času počitnic poskrbela za menjavo oken ter na predlog 
družbe JUB podprla tudi izvedbo murala na fasadi šole. JUB je za obnovo šole in izvedbo poslikave na 
fasadi v okviru letošnje humanitarne akcije zagotovil vse potrebne količine trajnostnih gradbenih 
materialov iz svojega proizvodnega programa, kot so kakovostne barve in premazi iz družine JUPOL, 
ki so okolju in zdravju prijazni ter tudi certificirani za evropsko tržišče. Med izdelki so tudi izravnalne 
mase ter premazi za zaščito pred algami in plesnijo, ki se je zaradi vlage pojavila v notranjih šolskih 
prostorih.  

  

Umetniški mural Vse poti vodijo v šolo 

Boban, rojen v Boljevcu, majhnem kraju v vzhodni Srbiji z okoli 3300 prebivalci, je na svoj rojstni kraj 
še vedno močno navezan in se kot 'lokalpatriot' vedno rad vrača domov. Boljevac je tudi sicer v 
javnosti prepoznan kot turistično zanimiv kraj za svetovne popotnike, pustolovce in ljubitelje narave, 
saj se v njegovi bližini nahaja Rtanj, ena najlepših planin v Srbiji, ki jo zaradi njene trapezaste oblike in 
1565 metrov visokega špičastega vrha imenujejo tudi srbska piramida. Za osnovo pri poslikavi 
pročelja fasade so za potrebe izvedbe murala uporabili grb šole, ki ob otrocih in knjigi kot simbola 
znanja vključuje tudi motiv planine Rtanj, saj naj bi ta številne obiskovalce ob svoji barvitosti napajala 
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še s posebno pozitivno energijo. V grbu ima s svojo silhueto vidno mesto tudi Boban, z njim pa 
slikarka Marija Savić v tem čudovitem okolju tudi zaokroža svojevrstno sporočilnost tega 
dinamičnega umetniškega murala.  

  

V šoli v Boljevcu uporabljena vrsta barv iz družine JUPOL   

Za prenovo prostorov osnovne šole so v JUB-u ob izravnalnih masah in premazih namenili paleto 
barv iz družine JUPOL. Vse JUB-ove barve so izdelane na vodni osnovi ter so zdravju in okolju 
prijazne, obenem pa enostavne za uporabo in vzdrževanje. Za prvo in osvežitveno barvanje površin 
so uporabili JUPOL Classic, za izdatnejšo barvitost sten učilnic pa visoko pralni JUPOL Gold. Zidove so 
pred plesnijo zaščitili z barvo JUPOL Citro, z barvo JUPOL Block pa prekrili trdovratne madeže. JUPOL 
Amicol so uporabili za stene v toaletnih in drugih močno obremenjenih prostorih, kjer se rade 
razvijejo bakterije in zidne plesni, JUPOL Bio Silicate pa v prostorih, kjer se nahajajo osebe, 
preobčutljive na konzervanse. Barvne odtenke, ki so jih po JUMIX niansirnem sistemu pripravili 
skladno z barvno študijo, so pri izdelavi murala dopolnili še z DIPI niansirnimi sredstvi, ki zaradi 
svojih lastnosti odtenkom zagotavljajo visoko intenzivnost.  
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Humanitarnost je vpeta v DNK Skupine JUB in podjetja JUB Srbija 

V okviru Skupine JUB deluje 13 odvisnih družb, med njimi tudi JUB Srbija v Šimanovcih, kjer poteka 
proizvodnja barv JUPOL, s katerimi JUB uporabnikom za barvne osvežitve stenskih površin v 
interierjih ponuja rešitve za boljše počutje in ustvarjanje bolj zdravega bivalnega okolja. Skrb, ki jo pri 
tem izražajo s humanitarnostjo zlasti do otrok iz socialno ogroženih družin ter s podporo prenove 
šolam, vrtcem, bolnišnicam in drugim javnim ustanovam, je postala njihova stalnica. Svojo 
humanitarnost, ki so jo letos osmislili s sodelovanjem z NBA centrom Bobanom Marjanovićem, bodo 
v prihodnjem letu v Boljevcu na podoben način predvidoma nadgradili še z barvito prenovo lokalne 
bolnišnice.    

Družba JUB s sedežem v Sloveniji je kot najstarejši proizvajalec zidnih barv s svojo 147-letno tradicijo 
zelo dobro poznana po celotni regiji. Kot renomirano in izvozno usmerjeno podjetje je JUB z močnimi 
blagovnimi znamkami prisoten na več kot 30 mednarodnih trgih. Med izdelki, ki jih JUB plasira na trg, 
so poleg visoko kakovostnih zidnih in fasadnih barv JUPOL še toplotnoizolacijski fasadni sistemi 
JUBIZOL, že več kot desetletje pa se podjetje ukvarja tudi s proizvodnjo izolacijskih plošč iz stiropora 
blagovne znamke EUROTHERM, kar v regiji predstavlja velik potencial k povečanju energijske 
učinkovitosti objektov. Skupina JUB z razvojem novih ter okolju prijaznih izdelkov in storitev stremi k 
energijsko varčnim in trajnostnim rešitvam v gradbeništvu. Ponaša se z visoko tehnologijo 
in produktivnostjo ter skrbi za racionalno rabo surovin in energije, izrabo obnovljivih energetskih 
virov ter za trajnostni razvoj okolja, v katerem deluje.  

 

 

Fotografije (arhiv JUB Srbija) 

       

Priprava na prenovo dotrajanih šolskih učilnic in začetki poslikave umetniškega murala na pročelju osnovne šole v Boljevcu  

      

Prenova fasade in ustvarjanje murala iz grba šole – Boban Marjanović pomaga slikarki Mariji Savić  
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Več informacij: Jelena Zdravković, JUB Srbija, Odnosi z javnostmi, M: +381 63 372062, E: jelena.zdravkovic@jub.eu 


