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INTERVJU Željko Kovačevič, izvršni direktor družbe JUB

Zakaj se splača biti družbeno odgovoren
MLADEN MIKOVIČ
mladen.mikovic@finance.si

»Naše poslanstvo je družbena odgo-

vornost. V Dolu pri Ljubljani smo že

143 let, na kar smo zelo ponosni, na-

še podjetje je umeščeno v naravno

okolje, na drugi strani pa smo del ur-

banega okolja, zato je skrb za okolje

med našimi pomembnejšimi priori-

tetami. V podjetju spodbujamo tako
imenovani jubizem v podjetju, ki pri-

nese veliko dobre volje in motivacije

za delo. Dobrodelni dogodki, na ka-

terih barvajo zaposleni, so tudi zelo

dobri teambuildingi, saj prihajajo iz

različnih oddelkov,« poudarja izvr-

šni direktor družbe JUB Željko Kova-

čevič. V nadaljevanju intervjujaveč
o dobrodelnosti, kakšna je in zakaj

je dobra, pa tudi, zakaj je konkuren-

ca zdrava ter zakaj bi morala država

po vzoru drugih postaviti minimalna
merila kakovosti in kakšni izdelki se

lahko pri nas prodajajo.

0 Za kakovost svojih izdelkov ste dobi-
li številna priznanja in certifikate. Kaj ti
dejansko prinesejo poslovanju?

Vse, kar komuniciramo, dokazujemo tudi
s certifikati. Nekaj se jih nanaša na celotno

podjetje JUB, nekateri na sisteme, nekate-
ri pa na posamezne izdelke. Če jih ome-

nim samo nekaj: TU V SUD, gre za nemški

certifikat, ki zagotavlja nadzor nad kako-

vostjo izdelkov in varovanjem zdravja lju-
di, znak EU za okolje oziroma marjetica EU

je znakza okolje, ki smo ga pridobili za izde-
lek JUPOL Junior, z njim zagotavljamo pri-
jaznejši življenjski prostor in čistejše okolje
za naše otroke. Lani smo za JUPOL Classic

pridobili certifikat A+, kar pomeni, da ima
izdelek zelo majhno emisijo hlapnih organ-
skih komponent v prostor ter je do okolja
in uporabnika prijazen. Za izdelek JUPOL
Bio Silicate smo pridobili certifikat EC ARF,

s katerim dokazujemo, daje izdelek brez
vsebnosti snovi, ki lahko sprožajo alergij-
ske reakcije. Omenil sem le nekatere, so pa
tudi drugi, recimo evropski certifikat ETA,

BBA za trg Velike Britanije ...

□ Zakaj vztrajate pri dolgotrajnih po-

stopkih pridobivanja certifikatov?
Včasih so certifikati pogoj za vstop na po-
samezni trg, včasih pase sami odločimo za

pridobitev certifikatov, ker želimo percep-
cijo naših izdelkov dvigniti na višjo raven

kakovosti oziroma jo s tem potrjujemo in

dokazujemo strankam.

□ Za katere certifikate se potegujete in

zakaj so ti pomembni?
Za fasadni sistemJUBIZOL smo v fazi prido-
bivanja certifikata EPD, ki dokazuje, da gre
za izdelek, pri katerem so vplivi na okolje
zmanjšani do predpisanih mej tako pri do-
bavi surovin, transportu kot proizvodnji. S

tem dokazujemo, da naši izdelki za fasade
zelo malo vplivajo na okolje. Hkrati smo v

fazi testiranja za certifikat Sintef za norve-

ški trg, kije pogoj za tamkajšnji vstop. Po-

doben je denimo prej omenjeni certifikat
BBA, ki ga imamo za prodajo na trgu Veli-
ke Britanije. Včasih je prav, da se certifika-
ti zahtevajo zaradi dokazovanja kakovosti,

včasih pa gre tudi za ščitenje trga.

O Alije tudi v Sloveniji dovolj podobnih
zahtev za prodajo izdelkov?
Ne, treba bi bilo dvigniti raven zavedanja
o kakovosti različnih izdelkov, Id prihajajo
na naš trg, da bi zaščitili kupce. Vedno lah-
ko najdeš cenejše izdelke, vendar ni dobro,
da se pri tem opušča kakovost.

0 Ali v te namene potekajo kakšne ak-
tivnosti?
Poskušamo ozaveščati svoje kupce in grad-
bene izvajalce ter jih prek naše JUB Akade-
mije izobraziti. V tujini imajo marsikje to

bolje urejeno in določene zahteve, kaj se

lahko prodaja. Ne me narobe razumeti,

nisem proti konkurenci, ampak za to, da

se postavijo jasna merila kakovosti. Kon-

kurenca te ne nazadnje sili, da ne zaspiš
na lovorikah.

O Pa na ravni države?
Ponekod so zahteve, ponekod jih ni. Vpra-

šanje je, kako se to spremlja in preverja.
Nisem zagovornik administracije, ampak
da se bolj spremlja vsebina. Manjka nam

zavedanje, da vse, kar pride na trg, ni nuj-
no dobro. Na končuje kupec tisti, ki prev-
zame tveganje glede kakovosti izdelka.

O Vas veliko posnemajo v regiji?
Zelo veliko. Poudaril bi, da smo slovensko

podjetje, in lahko rečem, da v drugih drža-
vah z gospodarskega vidika izvozniki kaže-
mo dobro sliko o Sloveniji. Tudi mi tu pripo-
moremo in gradimo skupaj z drugimi izvo-
zniki pozitivno podobo Slovenije, kjer lah-
ko računajo na dobre in zanesljive poslov-

ne partnerje.

0 Glede na poudarjanje kakovosti, ali
lahko poveste, kaj se lahko zgodi, če ku-

piš manj kakovostno barvo?
Kakovost je pri zidnih barvah poveza-
na z zahtevnostjo prostora, ki gaje treba

prepleskati, in seveda zahtevnostjo kup-
ca. Za zahtevnejše površine potrebujemo
boljšo barvo - in nasprotno. Težava nasta-

ne, ko proizvajalci obljubljajo več, kot ku-
pec na koncu dobi. Verjamem, da se tisti,

Id imajo slabo izkušnjo, vrnejo k preverje-
nemu izdelku.

O Prebral sem, da sta trajnostni razvoj
in skrb za okolje v družbi JUB med pre-
dnostnimi nalogami.
Že dolga leta posebno skrb namenja-
mo zmanjšanju porabe virov, količini
odpadkov in izpustov. Z odgovornim
ravnanjem tako uresničujemo sprejeta
trajnostna načela in zastavljene usme-

ritve za varstvo okolja. To potrjujemo
tudi s certifikati ISO 9001, ISO 14001 in
OHSAS 18001, na ravnanje z okoljem pa
ne gledamo kot na strošek, ampak v ve-

liko primerih kot prihranek, saj porabi-
mo manj virov. Del elektrike pridobiva-
mo tudi iz lastnih virov ob pomoči vode
in sonca, imamo pa tudi biološko in ke-
mično čistilno napravo, ki jo souporab-
ljamo z občino.

0 Ste med najbolj družbeno odgovorni-
mi podjetji v Sloveniji. Zakaj temu daje-
te takšen pomen?

Že 143 let smo del tega okolja in zelo nam

je pomembno, da skrbimo za naše okolje
in naše kupce. Zato podpiramo številne
humanitarne projekte, kijih vjavno dob-
ro izvajajo društva, lokalne skupnosti in

posamezniki. Hkrati podpiramo številne

javne ustanove in namenjamo posebno
skrb kulturno-umetniškim društvom, ki

izboljšujejo kakovost življenja v družbi,

še posebej, ko gre za njene najranljivej-
še skupine, kot so otroci in mladostniki.

0 Koliko prošenj dobite in kako se odlo-
čate, komu namenite pomoč?
Ogromno, iz leta v leto jih je več. So različ-
ne, veliko pa je takšnih, da te ganejo. Manj
imajo ljudje, težje jimje zaprositi za pomoč
in bolj so hvaležni, ko soje deležni. Merilni,
poskušamo pomagati čim več ljudem. Žal

ni vedno mogoče pomagati vsem, se pa tru-
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dimo pomagati čim več.

B Alije zaradi dobrodelnih akcij kaj več

zanimanja za vaše barve?
Težko izmeriš učinek, saj na nakup barve
in čas nakupa vpliva več dejavnikov. Barva

ni impulziven nakup. Naneseš jo na steno

in je več let s teboj, je del tvojega doma. Za-

to pri vseh teh akcijah gradimo vez povezo-

vanja, pomoči in zavedanja, da pri tem po-
maga tudi JUB.

B Kairo družbena odgovornost vpliva na

poslovanje družbe?
Pred kratkim smo izvedli raziskavo s po-
rabniki in ugotovili, da nas ti vidijo kot ne-

koga, ki skrbi zanje in njihov dom ter mu

je mar za širše okolje in družbo. Če bi za-

nemarili družbeno odgovornost, ne bi

mogli biti uspešni niti uspevati tako dol-

go v okolju.

B Če se konkretneje dotakneva dobro-
delnih akcij, je bila med zadnjimi bar-
vanje Triglavskega doma na Kredarici.

Zakaj ste se odločili za ta korak in kako

je potekal?
Pobuda je prišla od naših zaposlenih, ki
se redno odpravljajo na Triglav. V sode-

lovanju s Planinskim društvom Ljublja-
na Matica smo po večmesečnih pripra-
vah poleti ob koncu tedna skupaj z na-

šimi 18 zaposlenimi in petimi alpini-
sti prebarvali več kot 700 kvadratnih
metrov lesenih površin na fasadi koče,
v notranjosti pa prek 600 kvadratnih
metrov zidnih površin, kar vključuje 16
sob in vse hodnike, vhod, jedilnico in

recepcijo. Kupci so z nakupom katere-

gakoli izdelka iz družine JUBIN podpr-
li obnovo planinske koče na Kredarici,

zaposlenim pa je podvig uspel v enem

koncu tedna.

B Je to vaš največji dobrodelni projekt
in kolikšen je bil strošek?
Da, po organizaciji in tudi stroškovno. Se-

veda brez dobrodelnosti in zagnanosti na-

ših zaposlenih ne bi šlo, pri barvanju pa so

nam pomagali tudi tujci, ki so bili na Kreda-
rici in so bili navdušeni nad idejo. Strošekje

znašal okoli 20 tisoč evrov.

B Kakšni pa so rezultati akcije barva-

nja lipiških ograj z ekološkimi premazi
JUBIN, ki ste jo izvedli pred barvanjem
Kredarice?
Akcija je letos že tretje leto ponudila pri-
ložnost za sproščeno druženje obiskoval-
cev ob glasbi v živo in ustvarjalnih delav-
nicah ter barvanju ograj. Kobilarna Lipi-
ca ima več kot 12 kilometrov značilnih be-
lih ograj, kijih lipiški mojstri sicer redno

vzdržujejo.

B Pri svojih akcijah sodelujete tudi z

drugimi, denimo Anino zvezdico in zbi-
rate lončke barv JUPOL. Koliko druži-
nam in javnim ustanovam ste pomagali?
Z leti se je nabralo zelo veliko ustanov,

objektov in družin, ki jim pomagamo ta-
ko, da doniramo material ali pa kar sami

zaposleni primemo za valjčke in čopiče,
tako da bi težko povedal točno številko.
V teh letih smo poskrbeli za barvito pre-
novo vrste slovenskih bolnišnic, porod-
nišnic, šol , vrtcev ...Pred tremi leti, ko
smo praznovali 140-letnico družbe, smo

s 140 donacijami pomagali pomoči pot-
rebnim ustanovam in ogroženim dru-

žinam, v Sloveniji pa v projektu združi-
li moči z zavodom Anina zvezdica. Lani
smo pomagali pri prenovi prostorov Slo-
venske fundacije za Unicef, letos pa Rde-
čemu križu Slovenije. Z Obrtno zbornico
Slovenije že 20 let podpiramo tekmova-

nje slikopleskarjev, kjer vsi sodelujejo pri
obnovi izbranega objekta. Vedno se od-
zovejo, včasih jih je celo preveč. V zad-

njih letih tudi iz tujine.

B Zakonec še povejte, kako vam uspeva,
da je JUPOL po skoraj 50 letih še vedno
tako močna blagovna znamka in gene-
rično ime za barvo pri nas?
Zato ker JUPOL Classic že od začetka prilaga-
jamo potrebam naših kupcev, tako z neneh-
nimi izboljšavami recepture kot razvojem
embalaže ter prilagajanjem komunikacije in

prodajnih poti.

B Kaj pa načrtujete za prihodnje leto
ob 50-letnici?
Rdeča nit praznovanja bo povezana s hu-

manitarnostjo, in to na vseh trgih, kjer pro-

dajamo JUPOL. Načrtujemo kar nekaj stva-
ri, a naj te za zdaj ostanejo skrivnost.

Pri notranjih

barvah nare-

kujemo tren-

de v regiji, saj

nas konku-

renca pogos-

to poskuša

posnemati.

To je doda-

ten motiv

za nadaljnji

razvoj. Ob

tem bi pouda-

ril, da ni prav,

da se kako-

vost opušča

zaradi cene,
in da bi mora-
li v Sloveniji

dvigniti raven

zavedanja

o kakovosti

različnih

izdelkov, ki

prihajajo na
naš trg, da bi

zaščitili sebe

kot kupce.
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