
 
 

 
 
 
 
 

 
Sporočilo za javnost  

JUB z blagovno znamko JUPOL humanitarno v Tednu otroka®  

V jesenski humanitarni akciji JUPOL Classic zbrali 2.400 evrov za izvedbo programov 
ZPMS za otroke in mladostnike  

V Dolu pri Ljubljani, 20. oktobra 2022:  Družba JUB je v Tednu otroka®, ki je potekal od 3. do 9. oktobra, 
skupaj s svojimi zvestimi uporabniki Zvezi prijateljev mladine Slovenije namenila 2.400 evrov za 
nadaljnji razvoj in nadgradnjo programov za otroke in mladostnike.  

 

Teden otroka®, ki se je letos odvijal pod naslovom Skupaj se imamo dobro, pri nas že skoraj sedem 
desetletij poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), v okviru katere deluje kar 
112 društev in lokalnih zvez prijateljev mladine. V vrtcih in šolah so v tem času organizirali raznolike 
prireditve, predstave, ustvarjalne delavnice in srečanja odraslih z otroki, za najmlajše pa pripravili še 
plesni in likovni natečaj. Kot partner se je letos projektu pridružil tudi JUB, ki z ZPMS uspešno 
sodeluje že vrsto let, k dobrim dejanjem pa redno vabi tudi uporabnike svojih izdelkov. 

Barva JUPOL je že več kot 50 let prva izbira kupcev, in kot nas je nagovarjala tudi letošnja poslanica 
ZPMS, je pleskanje vedno odlična priložnost za druženje in grajenje medsebojnih odnosov. Skupaj se 
imejmo dobro!  

Več informacij:  

 Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), Dimičeva 9, 1000 Ljubljana, tel. 01 239 67 20, 
info@zpms.si; www.zpms.si; Kontakt: Anja Vogrič, anja.vogric@zpms.si; 051/361-367 

 

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.  
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