
“Največji izziv zame 
je bil sprejeti 
tako odločitev iN 
takšNega kupca, 
ki bo jub gradil 
Naprej.”

Najstarejši proizvajalec zidNih 
barv v sloveNiji iz dola pri 
LjubLjani danes izvaža svoje 
izdeLke v več kot 30 držav po 
svetu. v preteklosti se je jub 
spopadal z mNogimi izzivi, med 
drugim s hudim pomaNjkaNjem 
suroviN v osemdesetih letih, kljub 
temu pa je postopoma uspešNo 
gradil Na prepozNavNosti iN je 
danes nepogrešLjiv deL domačega 
trga. Lani je podjetje dočakaLo 
spremembo lastNištva, iN sicer ga 
je kupil avstralski dulux, ki je sicer 
del japoNske multiNacioNalke 
NippoN paiNt holdiNgs.

KaKo se je začela vaša poslovna 

pot pri podjetju juB?

v jub sem prišel leta 2003 takoj po 

zaključenem magistrskem študiju, 

torej mlad in zagnan ter pripravljen na 

številne izzive, ki jih življenje ponuja. 

v bistvu sem v jubu na neki način 

odrasel, in če se danes ozrem nazaj, sem 

imel klasično pot mentorstva. začel sem 

kot vodja proizvodnje in tako spoznal 

srce juba, kot radi rečemo jubovci. 

to je bila neprecenljiva izkušnja, 

spoznal sem ljudi, delovni proces in še 

danes zelo dobro vem, kako potekajo 

posamezni procesi v proizvodnji. nato 

sem pod mentorstvom tedanjega 

predsednika uprave prevzel različne 

naloge, od gradnje odvisne družbe v 

šimanovcih v srbiji do vodenja številnih 

jubovih projektov, ki jih res ni bilo 

malo. Leta 2013, ko se je dotedanja 

uprava juba upokojila, sem nastopil 

funkcijo predsednika uprave jub d. o. o. 

KaKo Kot predsedniK uprave 

doživljate enega največjih 

prevzemnih poslov v preteKlem 

letu? 

do odločitve, da se bo jub prodal, ni 

prišlo čez noč. na to smo se pripravljali 

vsaj dve leti in za nami je zelo intenziven 

proces, v katerem so delničarji na 

koncu sprejeli odločitev, da se jub 

proda najboljšemu strateškemu kupcu. 

vsaka faza postopka je bila naporna 

in je terjala veliko angažiranost tako 

mene kot ožje jubove ekipe, zato sta 

bila hkratno vodenje podjetja in skrb 

za tekoče, vsakodnevne zadeve toliko 

večji izziv. tu se lahko tako jaz kot 

celotna uprava popolnoma zanesemo 

na zaposlene, ki so vedno pripravljeni 

narediti korak več za jub. 

največji izziv zame je bil sprejeti tako 

odločitev in takšnega kupca, ki bo 

jub gradil naprej. torej kupca, ki bo 

zagotovil dolgoročno stabilnost za naše 

zaposlene, na drugi strani pa ohranjal 

zavezo delničarjem, da bo razumel 

pravo vrednost juba in temu primerno 

postavil ceno za nakup. prepričan sem, 

da nam je uspelo. 

pogajanja z različnimi 

ponudBniKi najBrž niso Bila 

preprosta. Kaj je Bil najtežji del 

za vas? na eni strani je Bilo treBa 

gledati, Kdo ponuja več, na drugi 

strani pa, Kdo ima Boljšo vseBino, 

čeprav ponuja manj?

kot sem omenil, so bila pogajanja zelo 

naporna. že na začetku smo izločili 

potencialne kupce, ki niso ustrezali 

našim visoko postavljenim merilom, 

in tako so ostali trije. od teh treh se je 

med postopkom eden umaknil sam 

in zaključna pogajanja so potekala z 

dvema. ves čas smo vedeli, da glavno 

merilo ne bo le cena, ampak cena 

JUB je eno boljših slovenskih podjetij in ena
najmočnejših ter uglednih blagovnih

znamk, ki je bila v slovenski lasti.
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skupaj s strateškim razvojem, in kot ste 

sami dejali, prava vsebina, ki bo pisana 

»nam na kožo«. 

KaKšno vlogo imajo oseBna 

čustva pri taKšnih poslih?

Lahko rečem, da smo vsi, ki smo bili 

del pogajanj, uspešno upravljali svoja 

čustva, povezana s prodajo, saj na 

taki ravni ni veliko prostora za napake. 

odločitve vedno sprejemam na podlagi 

pogovorov, podajanja argumentov, 

številnih strokovnih ocen in analiz. 

seveda so bila na začetku procesa 

prisotna čustva. bilo je veliko strahov, 

dvomov in pomislekov. jub je podjetje 

z dolgo tradicijo tako v svetu kot v 

sloveniji in seveda tudi v lokalnem 

okolju. mirno lahko zatrdim, da je jub 

eno boljših slovenskih podjetij in ena 

najmočnejših ter uglednih blagovnih 

znamk, ki je bila v slovenski lasti. 

prejšnje vodstvo je več kot 30 let gradilo 

jub in zagotovo mu ni bilo vseeno, v 

čigave roke bo jub prišel. tudi sedanja 

uprava ima že dolgoleten staž. ko 

nekdo vloži toliko let svojega življenja 

v podjetje, mu ni vseeno, pa naj bo to 

član vodstva ali vsak zaposleni. veste, 

imamo kar nekaj zaposlenih, katerih 

dedki, očetje in mame so bili prav tako 

jubovci. čustva so torej bila prisotna 

na začetku, ko smo morali sprejeti 

odločitev, da gremo v prodajo. ko pa 

je bila odločitev sprejeta, je bilo treba 

čustva dati na stran. 

osebno sem si čustva dovolil predvsem 

glede zaposlenih in njihove blaginje v 

prihodnosti in s tem sem se zelo veliko 

ukvarjal. najbrž ravno zato, ker poznam 

veliko družinskih in osebnih zgodb. 

vendar sem prepričan, da smo končno 

odločitev, ki smo jo sprejeli, oblikovali 

tako s spoštovanjem do tradicije kot z 

analitičnim razmislekom za prihodnost. 

ste imeli Kdaj oBčuteK, da je Kdo 

igral umazano igro?

za umazane igre v jubu nikoli ni bilo 

prostora, ne včasih ne danes. s tem 

se res nismo veliko ukvarjali. ves čas 

postopka smo bili osredotočeni na 

druge, pomembnejše zadeve. 

KaKšne večje sprememBe prinaša 

prodaja podjetja avstralsKemu 

duluxu?

jub je kupilo japonsko podjetje 

nippon paint group, duluxgroup pa 

je del skupine nippon paint group. 

duluxgroup je v skupini nippon paint 

group odgovoren za širitev skupine 

na evropske in druge zahodne trge 

dekorativnih barv. in tu nastopi nova 

vloga juba. strateški model nippon 

paint group je vlaganje v rast. strateški 

motiv nakupa juba pa sta podpiranje 

ter omogočanje naše regionalne rasti in 

ne uresničevanje stroškovnih sinergij. 

jub zdaj kot član skupine nippon paint 

group predstavlja močno srednjo- 

in vzhodnoevropsko platformo za 

nadaljnjo rast skupine nippon paint 

group. 

KaKšne prednosti pričaKujete z 

novim lastniKom na gloBalnem 

trgu?

z novim lastnikom bosta jubu 

omogočena avtonomnost in 

samostojna rast, hkrati pa bomo 

izkoriščali prednosti dostopa do 

svetovnega trga, tehnologij, zmogljivosti 

in obsežnih kapitalskih virov skupine 

nippon paint group. konkretno bo jub 

postal center za srednjo in vzhodno 

evropo za dekorativne barve, premaze 

in fasadne sisteme ter platforma za 

nadaljnjo širitev v povezane kategorije 

izdelkov. naše priznane in vodilne 

blagovne znamke bomo ohranili in 

razvijali naprej, ponudbo izdelkov 

pa razširili z izdelki ter tehnologijami 

skupine nippon paint group. postali 

bomo del globalne raziskovalno-

razvojne skupnosti nippon paint 

group, ki šteje 3000 članov. v njej si 

partnerska podjetja delijo tehnično-

strokovno znanje in spoznanja, hkrati 

pa ohranjajo popolno avtonomijo pri 

raziskavah ter razvoju. krepili bomo 

upravljanje maloprodajnih kanalov in 

distribucijsko mrežo za poslovne kupce. 

poleg tega imata duluxgroup in nippon 

paint group širok portfelj izdelkov ter 

blagovnih znamk v kategorijah izven 

segmenta dekorativnih barv, ki jih 

lahko jub ponudi prek svoje široke 

distribucijske mreže.

ali lahKo pričaKujemo širjenje 

proizvodnje na domačih tleh? 

v tem trenutku še nimamo konkretnih 

načrtov, vendar naši novi lastniki 

močno podpirajo naložbe v jubovo 

proizvodnjo.

KaKo je z zaposlenimi? ste 

se zavzeli zanje, da ne Bo 

odpuščanj? 

med najpomembnejšimi merili za izbiro 

novega lastnika je bilo ravno ohranjanje 

zaposlenih. novi lastnik je zagotovil, da 

bomo ohranili tako obstoječe vodstvo 

kot tudi zaposlene, ki bodo prispevali 
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k nadaljnji rasti podjetja. v jubu 

večkrat citiramo gospoda richarda 

stuckesa, glavnega izvršnega direktorja 

duluxgroup internationala, ki je 

poudaril: »jub ostaja jub«. 

pomeni nov lastniK tudi nova 

delovna mesta?

z načrtovano nadaljnjo rastjo in širitvijo 

juba pod okriljem novega lastnika 

bomo zagotovo odpirali nova delovna 

mesta in iskali nove zaposlene. 

Kaj pomeni prodaja juBa za 

Blagovne znamKe, ali jih Bomo 

tudi v prihodnje na policah našli 

pod tem imenom?

naše priznane in vodilne blagovne 

znamke bomo ohranili in naprej 

razvijali, tako da ne bodo izginile s 

prodajnih polic, ravno nasprotno. 

ponudbo izdelkov bomo kvečjemu 

razširili z izkoriščanjem palete izdelkov 

in tehnologij skupine duluxgroup/

nippon paint group. naše blagovne 

znamke bodo nadgradili z dodatno 

ponudbo izdelkov za nego lesa, s 

strešnimi premazi, super premium 

dekorativnimi premazi, posebnimi 

premazi in izdelki za talne obloge.

Kaj pa pomeni prodaja na primer 

za juB home in druga hčerinsKa 

podjetja v sKupini juB?

za hčerinska podjetja se ne bo spremilo 

nič. upravljanje hčerinskih družb bo 

tako kot do zdaj. jubHome d. o. o. kot 

hčerinska družba, ki je odgovorna za 

gradbene projekte, bo še naprej gradila 

objekte za znanega kupca in razvijala 

projekte za trg. s prihodom novega 

lastnika se nič ne spreminja. jubHomu 

d. o. o. je omogočen dostop do novih 

materialov skupine nippon paint group 

in idej, ki jih bo postopoma lahko 

izvedel. 

KaKo se soočate z že dve leti 

trajajočo epidemijo? KaKo je 

spremenila vaše delovanje?

v jubu uspešno upravljamo okoliščine, 

povezane s covidom-19, to lahko 

zagotovim. v času zaustavitve življenja 

v sloveniji v prvem valu pandemije 

smo sprejeli številne ukrepe in to 

obdobje brez prekinitve dela uspešno 

prebrodili, tako da se naše delovanje 

ni veliko spremenilo. delo je ves čas 

potekalo brez prekinitev in okužbe 

zaposlenih smo imeli uspešno pod 

nadzorom, tako da je delo tudi ob 

določenem številu okužb zaposlenih 

nemoteno teklo naprej. in tako je še 

danes. kjer je mogoče, zaposlenim 

zagotavljamo delo od doma, morate pa 

vedeti, da proizvodnja ne more delati 

od doma, zato skrbimo za varnost vseh 

zaposlenih, ki so prisotni na delovnem 

mestu. 

spodbujamo cepljenje in v ta namen 

smo že trikrat zaposlenim omogočili 

cepljenje kar na delovnem mestu, 

v prihajajočih dneh bo na sporedu 

že četrti termin. vsak zaposlen, ki 

se je odločil za cepljenje, je v jubu 

dobil dodaten dan dopusta. in lahko 

se pohvalimo, da imamo na ravni 

juba skoraj sedemdesetodstotno 

precepljenost. skrbno evidentiramo 

vse okužbe, sprejemamo ukrepe in 

skrbimo za nemoten potek dela. vse 

zaposlene, ki niso cepljeni, na delovnem 

mestu redno testiramo in tako uspešno 

omejujemo širjenje okužb. poleg tega 

ves čas dosledno spoštujemo vse 

ukrepe, ki so bili in so še v veljavi na 

ravni države. 

na Kaj ste najBolj ponosni v 

juBu?

najbolj sem ponosen na naše 

zaposlene. v jubu gojimo izraz, ki 

odraža našo organizacijsko kulturo 

in ji rečemo jubizem. in ta beseda 

odraža vse, kar jubovci smo: pošteni, 

delovni in odgovorni ljudje, lojalni 

našim strankam in jubu. jubizem smo 

integrirali tudi v strategijo podjetja do 

leta 2025 in pravimo takole: »jubizem 

– naša pot, naša družina«. in tako se 

večino časa tudi počutimo. 

najBrž je tudi vaša domača hiša 

»oBlečena« v juBove Barve in 

materiale? 

da, seveda, brez tega ne gre. tudi če ne 

bi bil jubovec, bi zagotovo uporabljal 

jubove izdelke, saj so preprosto 

najboljši. 

»JUBIZEM – naša pot, naša družina«.
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