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Gospodarski minister Počivalšek obiskal JUB 

Dol pri Ljubljani, 7. marca 2022: V družbi JUB so danes na uradnem obisku sprejeli šestčlansko delegacijo 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Minister Zdravko Počivalšek je v sklopu obiska 
osrednje slovenske regije danes najprej obiskal občino Dol pri Ljubljani, kjer ga je sprejel župan 
Željko Savič, zatem pa sta skupaj obiskala še družbo JUB, ki je največja gospodarska družba v 
občini.     

Ministra Počivalška so sprejeli najvišji predstavniki družbe JUB, predsednik uprave Sašo Kokalj, izvršni 
direktor Željko Kovačevič, direktor oskrbovalne verige Jure Videc in direktorica razvoja Asja Grafy. 
Ministru so predstavili dosežke ter razvojne potenciale podjetja in ga popeljali na kratek ogled 
Tehnološko raziskovalnega centra (TRC).  

    

Na enournem obisku so najprej izmenjali mnenja glede načrtov, ki jih ima družba JUB kot ugledni 
slovenski proizvajalec zidnih barv in toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov doma in na tujih trgih, kjer 
posluje. V nadaljevanju so poglobljeno razpravljali o pogojih in omejitvah za prijavitelje na javni razpis 
za digitalizacijo velikih podjetij. Ti naj bi v konzorcijih v partnerstvu z malimi inovativnimi ali start-up 
in scale-up podjetji oz. podpornimi okolji izvedli stopenjsko ali celovito digitalno transformacijo, 
vendar bodo do sredstev MGRT upravičena le tista velika podjetja, ki bodo z razmeroma visokim 
finančnim vložkom v višini 2 milijona evrov s sofinanciranjem podprla izvedbo prijavljenega projekta. 
Podjetja, kot je JUB, morajo za uspešno prijavo skladno z digitalno strategijo dodatno zagotoviti še 
ustrezne razvojne in tehnične kadre, ki obvladujejo procese digitalizacije, kar lahko v tako kratkem 
obdobju predstavlja oviro, saj jih na trgu primanjkuje. V družbi JUB tudi pogrešajo zlasti večjo vlogo 
države na področju izobraževanja, saj bi morala za doseganje ciljev digitalizacije z ustreznimi ukrepi 
strateško dolgoročno zagotavljati dovolj naravoslovnega in tehnično usposobljenega kadra, 
kandidate pa za izbiro teh smeri študija ustrezno motivirati tudi s štipendiranjem. Le z ustrezno 
izobraženim kadrom bo mogoče dosegati cilje digitalizacije, z njimi pa krepiti učinkovitost, 
produktivnost in konkurenčnost podjetij ter uvajati digitalne inovacije, napredne tehnologije, 
avtomatizacijo in robotizacijo.  

V JUB-u so kot delodajalec izpostavili tudi težave zaradi toge zakonodaje, s katero se soočajo na trgu 
delovne sile. Na eni strani pogrešajo bolj racionalne in krajše postopke urejanja dovoljenj pri 
zaposlovanju tujih delavcev, na drugi strani pa ne prihaja do sprememb zakonodaje za lažje delovanje 
proizvodnih podjetij. Država bi se morala ob podaljševanju zaposlitvene dobe z ustreznimi ukrepi bolj 
prilagoditi potrebam delodajalcev, namesto da zanje predpisuje časovne in druge omejitve obsega 
dela, ki ga lahko opravljajo. Prav tako je predolgo tudi obravnavanje različnih vlog in dokumentacije. 



                          

Minister Zdravko Počivalšek je ob obisku povedal: »Veseli me, da sem vladni obisk v 
osrednjeslovenski regiji začel v podjetju JUB, ki je odlično podjetje z visoko dodano vrednostjo. 
Slovenija potrebuje več takšnih podjetij, zato na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
gospodarstvu v letu 2022 namenjamo več kot 646 milijonov evrov nepovratnih in povratnih sredstev, 
od tega bo kar 56 milijonov namenjenih digitalizaciji podjetij in 107 milijonov za raziskave, razvoj in 
inovacije. Na ravni države se intenzivno iščejo rešitve tudi za izzive glede kadrov in zaposlovanja, ki so 
jih izpostavili v podjetju.« 

 

Delegacija MGRT na obisku v JUB-u 
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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 

http://www.jub.si/

