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Pogovarjali smo se z Markom
Lukićem, direktorjem in
lastnikom podjetja Lumar, ki
je eno najboljših slovenskih
družinskih podjetij. Lumar je
vodilni slovenski proizvajalec
skoraj nič-energijskih
montažnih objektov, ki je s
svojimi inovativnimi in okolju
prijaznimi rešitvami že več
kot četrt stoletja prisoten tako
v Sloveniji kot tujini. Marko pa
je bivši vrhunski plezalec, oče
dveh otrok, mož zelo
posebne dame in odličen
voditelj (kar dokazuje vrsta
priznanj na regionalni in
nacionalni ravni).

E
POTREBNO J
OVE
POIZKUSITI N
STVARI, SAJ
DRUGAČE NI
A
MOŽNOSTI Z
RUŽBENI
D
OSEBEN IN
NAPREDEK.
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Marko Lukić, direktor in lastnik
Lumar d.o.o., Slovenia

Kaj je za vas vključujoče voditeljstvo?

Lumar je družinsko podjetje, zato je
pomembno, da se zaposleni počutijo
kot del družine. Zato pri nas ne
zaposlujemo ljudi za določen čas in jih
ne držimo v šahu. Tisti, ki ima svoj
kapital, mu je v velikem interesu, da so
delavci motivirani in da jih ni strah, da
se počutijo dobro, saj le tako lastniku
prinašajo dobre donose, po drugi strani
pa se bodo tudi sami počutili dobro,
varno. To je povezano. Sta dva konca
iste palice in eden brez drugega ne gre.
S tem gradimo tudi našo identiteto in
ponos, da delavcu zunaj ni nerodno
povedati, kje dela.
Zavzeti zaposleni v našem podjetju so
temelj našega uspeha. En del
stimulacije je seveda denar.
Izplačujemo plače, ki so bistveno nad
povprečjem. Drugič, lastnik mora biti
dober vzgled;

naj ne pridiga nekih stvari, naj ne hodi v
službo ob desetih in naj ne troši na
veliko, čeprav je to njegov denar.
Trudim se, da sem na dnevni bazi v
stiku z zaposlenimi, obiščem
proizvodnjo, se pogovarjam z ljudmi.
Podjetje je tako majhno, da delujemo
kot močna ekipa. Zame kot direktorja
in lastnika je zelo pomembno, da
imam krit hrbet, na neki način požarni
zid za seboj, in da se lahko na ljudi, ki
delajo pri nas, zanesem. To mi daje
samozavest. Tudi pri pogajanju s kupci,
ker vem, da bomo, kar smo obljubili,
tudi naredili. Vsi imamo težke trenutke
in veliko lažje je, če se lahko v podjetju
s kom pogovoriš in nato sprejmeš
odločitev. Breme se zelo razporedi.
Všeč mi je recimo izjava Cvetane
Rijavec, ki ji je leta 2015 Združenje
manager podelilo priznanje za
življenjsko delo. Pravi, da smo za
uspehe v podjetju odgovorni vsi, za
neuspehe pa vodstvo. Velikokrat pa
vodstvo gleda ravno drugače

Foto: Lumar d.o.o.

- da je za uspehe odgovorno samo, za
neuspehe pa drugi. Z vsemi ljudmi, ki
so pri nas v službi, sem razgovore
opravil sam in jih potem vzel v službo,
zato so moja odgovornost.
Človek mora biti ustrezno voden,
ustrezno motiviran, šolan, kontroliran,
in če kljub temu ne daje rezultatov, je
moja naloga, da ga zamenjam, saj
drugače ogrozim tudi druga delovna
mesta.

Ste odlično slovensko družinsko
podjetje - kako je z nasledstvom?

V podjetju je zaposlen moj sin. Izredno
pomembno se mi namreč zdi, da je
mlajša generacija v podjetju aktivna že
prej, se spozna s samo naravo posla, z
različnimi področji in delovnimi mesti v
podjetju in na ta način že nabere
določeno kilometrino. Kar je
pomembno je tudi, da v tem času že
naveže stike z zaposlenimi, ki jih je
zaposlil član družine pred njim.
Pri vsem tem je pomembno tudi, ne
samo da starejša generacija mlajši pusti
prostor pod soncem, ampak

toliko bolj, da imajo mladi sami dovolj
moči, trme in ambicije, da svoje ideje,
ki velikokrat niso po godu prejšnji
generaciji, še posebej ko govorimo o
generaciji »ustanoviteljev«, tudi
uresničijo v praksi.
Starejša generacija pa mora imeti
dovolj modrosti, da pusti mladim
uresničiti svoje ideje in ne nastopa v
vlogi opozicije, ampak v vlogi nekoga,
ki stvari po potrebi na decenten način
usmerja in predvsem nudi podporo
tudi takrat, ko ideje ne uspejo. Kajti
vedeti moramo, da je neuspeh sestavni
del uspeha in je nemogoče realizirati
dobre ideje, še posebej, če so prebojne,
če nismo pripravljeni sprejeti tudi
poraza.

Osnovno vodilo, ki mu sledite ...
delaj to kar delaš, vsaj tako dobro kot bi
delal zase. Potem te tudi ne rabi biti
strah za svojo prihodnost.

Vaš napotek za mlade, ki se šele
podajajo na poslovno pot.

Mladim svetujem, da veliko potujejo in
spoznavajo druge kulture. Naj dosežejo

odlično izobrazbo, kljub temu pa naj
ob izobraževanju vzporedno delajo,
saj bodo dobili tako drug pogled na
svet. Naj se tudi ne bojijo tvegati in
naj bodo samozavestni.
Okolje, kot je naše, ki velikokrat od
ljudi pričakuje, da bodo uspeli iz
prve, drugače so označeni kot
»luzerji«, ni ravno stimulativno. Kljub
temu je potrebno poizkusiti nove
stvari, saj drugače ni možnosti za
oseben in družbeni napredek.
Za tiste, ki pa so na začetku svoje
poslovne poti, bi pa rekel sledeče.
Denar je pomemben motivator,
vendar, če boste počeli stvari
izključno zaradi denarja, ne boste
uspeli izkoristiti vseh svojih
potencialov.
Denar je namreč vedno zgolj
posledica sledenja svojim dobrim
idejam, trdega dela in zadovoljstva
pri delu. Tisti, ki sledijo zgolj denarju,
ga na nek način, če se izrazim
simbolno, lovijo za rep. Tisti, ki
iskreno želijo realizirati svoje ideje,
tiste pa denar poišče sam, saj je rad v
dobri družbi.
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Organizacija za varnost in sodelovanje
v Evropi (OVSE)
OVSE - Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi - je največja svetovna regionalna varnostna
organizacija (s 57 sodelujočimi državami v Severni Ameriki, Evropi in Aziji). OVSE deluje na področju
stabilnosti, miru in demokracije za več kot milijardo ljudi, s političnim dialogom o skupnih vrednotah
in s praktičnim delom, katerega namen je trajnostni razvoj. Njihove dejavnosti zajemajo širok spekter
varnostnih vprašanj, kot so preprečevanje konfliktov, pospeševanje gospodarskega razvoja,
zagotavljanje trajnostne rabe naravnih virov in spodbujanje polnega spoštovanja človekovih pravic in
temeljnih svoboščin.
OVSE priznava pomen enakih pravic žensk in moških kot bistveni pomen za spodbujanje miru,
trajnostne demokracije in gospodarskega razvoja. Cilj OVSE je zagotoviti enake možnosti za ženske
in moške ter vključiti enakopravnost spolov v politike in prakse v državah udeleženkah in v sami
organizaciji. Sodelujoče države so sprejele številne ključne dokumente in zaveze OVSE, v katerih so
opisani cilji, ki so bili določeni za doseganje enakosti spolov v Organizaciji, in spodbujanje enakosti
spolov v samih državah v skladu z mednarodnimi standardi in normami.

EQUALPOWER

Več o OSCE: https://www.osce.org/
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Dejstva o
neenakosti spolov po svetu
- Na svetu je približno 781 milijon nepismenih. Dve tretjini predstavljajo ženske.
- 62 milijonov deklet po vsem svetu nima možnosti izobraževanja.
- Ženske imajo v podjetjih S & P 500 trenutno 24 mest ali 4,8 odstotka pozicij direktorjev (S & P 500 je
ameriški borzni indeks, ki temelji na tržnih kapitalizacijah 500 velikih podjetij).
- Po vsem svetu je od vseh nacionalnih poslancev le 22 odstotkov žensk.
- Osem od desetih žrtev trgovine z ljudmi so dekleta.
- Ženske po vsem svetu, stare od 15 do 44 let, so bolj izpostavljene posilstvu in nasilju v družini kot pa
obolelosti za rakom, poškodbam v prometnih nesrečah, vojni in malariji.
Vir: http://www.humanitarianweb.org/2017/05/01/15-interesting-facts-on-gender-inequality/

EQUALPOWER
Извор: Forbes
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ZA IZJEMNE POSLOVNE REZULTATE
POTREBUJETE DOBRO OCENO STANJA,
UMIRJEN UM IN POGUM
LILJANA
USTANOVITELJICA

A O
B
D
ZGO
EHU
P
S
U
PO DESETLETJIH DELA V
NOVINARSTVU JE
POSTALA LILJANA GRDZO
DAMOVSKA SINONIM ZA
REVIJE, KI PIŠEJO O
MODI, LIFESTYLU IN
POROČAJO O VSEM
LEPEM, KAR PONUJA
MAKEDONIJA IN SVET.
ZANJO JE BIL TRENUTEK,
KO SO PRENEHALI
IZDAJATI NEKAJ
ČASOPISOV V LASTI
MEDIA PRINT
MAKEDONIJA, KJER JE
BILA GLAVNA UREDNICA
DRUŽINSKE REVIJE Z
NAJVIŠJO NAKLADO TEA
MODERNA, NAJBOLJ
ŽALOSTEN, A HKRATI
TISTI, KI JI JE SPREMENIL
ŽIVLJENJE – Z NEKAJ
PRIJETELJI SE JE
ODLOČILA USTANOVITI
LASTNO DRUŽINAM
NAMENJENO REVIJO –
LEONA.

EQUALPOWER
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GRDZO

DAMOVSKA,

DIREKTORICA

Damovska je magistrica
družbenih ved in diplomirana
novinarka, zato nase ne gleda kot
na podjetnico, čeprav se bori z ero
digitalne tehnologije z revijo, ki se
razprostira na 116 tiskanih straneh.
Besedila in fotografije prispevajo
avtorji z ugledom v
makedonskem novinarstvu. Kar 11
ljudi vsak dan soustvarja vsebine
revije, kar nekaj pa imamo tudi
zunanjih sodelavcev. Nismo
katalog za prodajo oblačil in ne
kopiramo že objavljenih besedil.
Leona je resna revija, namenjena
družinam, z visoko kakovostnimi
prispevki, natisnjena na
luksuznem papirju, kar omogoča
naši reviji, da med vso ponudbo
zares izstopa – in je konkurenčna
na trgu tiskanih medijev. Izjemno
zanimanje bralk in bralcev kaže,
da smo imeli prav, ko smo verjeli,
da na trgu obstaja tržna niša za
tovrstni medij,« je povedala
Damovska, ki je tudi glavna
urednica revije.
Zaveda se tveganj, povezanih z
naklado Leone, saj lahko ljudje
berejo, kar želijo, kar na svojih
pametnih telefonih, a hkrati
verjame, »da čeprav je doba
digitalna, prihodnost ni le v
digitalnem.«

REVIJE

“LEONA”

»Potreba po času zase, se usesti in
prebrati revijo v miru, še kar živi.
Možnost, da odložiš revijo in jo čez
nekaj dni ponovno prebiraš doma
ali na delovnem mestu.
Tiskani mediji v naši državi
izumirajo tako hitro, kot v nobeni
drugi državi. A potreba po tiskanih
medijih je preživela. Ljudje, ki niso
brali časopisov in revij v časih, ko
jih je bilo še veliko, jih ne bodo
brali niti danes. Toda tisti, ki so jih
prebirali pred tremi leti in slednji,

ki se navajajo na branje revij in
časopisov danes – ja, ti pa
potrebujejo tiskane medije.
Prepričana sem, da je 116-stranska
revija s toliko vsebine enostavno
nujna. Kupiš jo enkrat, k njej se
vračaš nekajkrat mesečno,« razloži
Damovska.

Ko je začela delati na reviji, se ni
obrnila na različne sklade, ki
podpirajo podjetništvo, ker so bili
postopki dolgi – in odobritev
sredstev je bila bolj igra naključja
in sreče.
»Pridobiti 10.000 evrov s strani
Zavoda za zaposlovanje je skoraj
kot zadeti na lotu. Pripraviti oraš
projekt, čakati štiri mesece preden
ga lahko predstaviš, in če prideš v
drugi krog in če te izberejo,
pridobiš denar za materialne
stroške izdelka – v našem primeru
so to finance za tisk, a ob tem bi
moral biti skozi postopek javnega
naročanja izbran najcenejši tiskar.
Kateri papir je najcenejši?
Najslabše vrste! Na kaj takega ne
morem natisniti svojega imena.
Konec zgodbe,« razlaga Damovska.
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Avtorica: Mirjana Mirchevska-Jovanović
Foto: Liljana Grdzo Damovska

Sama se ni soočala s težavami, ker
je menedžerka – ženska, in sama
pravi, da so omejitve in prepreke
znotraj sistema, ki bi ga po
njenem mnenju morali izboljšati
za vse.
Z besedami Damovske: »Ni
ženske, ki ne bi bila menedžerka.
Najprej menedžerira čas,
gospodinjstvo, delovne obveznosti,
prosti čas ... A vendarle, če služiš z
menedžeriranjem in je to tvoj
posel, pa moraš obvladati še kaj
drugega, kot le upravljanje.
Potrebuješ dostop do
pomembnejših investicijskih
skladov in financ.«
Kot vodja tima, ki ustvarja Leona,
pravi, da je njena
najpomembnejša lastnost izjemna
odgovornost, lojalnost, zavezanost
principom, tolerantnost,
sodelovalnost in humanost. O sebi
ne razmišlja kot o poslovnem
strokovnjaku, bolj verjame, da je
odlična študentka, ko sprejema
znanje in nasvete s strani
strokovnjakov.

»Moje vodilo je, da mora
kakovost priplavati na površje –
pa ne le, da preživi, ampak da
pomaga preživeti nam. Vsak bi
naj počel to, v čemer je najboljši.
Učite se – iz knjig, iz izkušenj
drugih ljudi – in potem začnit
udejanjati svoje znanje. Ne
spotaknite se na manjših
preprekah, ki so na vaši poti,
odstranite jih brez upogibanja
kolen in nadaljujte,« je nasvet za
ženske, ki začenjajo svoj lastni
posel.
Povprašali smo jo še o tem, kaj
početi in česa ne, če si ženska in
želiš biti menedžerka. Odgovorila
je z nasmehom: »No, na primer,
da je nekaj pretežko – prepustite
to moškim in naj opravijo
namesto vas (smeh). Počnem le
to, kar želim in obvladam. In vse
dokler lahko uživam v svojem
popoldanskem času z mlekom,
bom srečna. Upam, da bo
trajalo.«

BLOG IN
INFOGRAFIKA O
ENAKOSTI SPOLOV
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Helen Clark in

UVAJANJE
ENAKOSTI SPOLOV
V GLOBALNO
JAVNO ZDRAVSTVO

Sania Nishtar

č

IV pravnih okvirjih, ki postavljajo razli ne
institucije, se prepletajo raznoliki izzivi spolov

č

in zdravja, saj spol sam po sebi dolo a
zdravstveno stanje.

Spol lahko vpliva na to,

če nekdo kadi tobak,

redno telovadi, ima dostop do zdrave hrane.

če pogledamo dejstvo, da je kar 75 %
žensk,
to v veliki meri odloča o tem, kdo bo skrbel za
vas, če boste zboleli.
In

zaposlenih v zdravstvu po vsem svetu

č

Ve

Infografika: Matjaž Kosmač, Doba Fakulteta, pripravljena
pod mentorstvom mag. Natalie C. Postružnik, višje
predavateljice
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Mila Carovska, ministrica za delo, družino
in socialne zadeve Republike Makedonije
»Če ne zagotovimo zadostnih sredstev, ki ciljajo na
zadovoljevanje izzivov moških in žensk enakovredno
v naši državi, potem ne moremo govoriti, da smo
sistematični in strateški pri boju za spolno enakost.
Zato je za nas izjemno pomembno – ob
transparentnosti kriterijev za vse predstavnike, moške
in ženske, ki se potegujejo za politična mesta – da
alociramo sredstva in ustvarimo pogoje, tako da se
lahko moški in ženske enakopravno potegujejo za
funkcijo ali možnost odločanja v organizacijah, ki jih
vodijo.«
Glej video

Mila Carovska

Natalie C. Postruznik, Zavod Izida Vita,
Slovenija
“»80 odstotkov vseh nakupov je v rokah žensk. Zato je za
podjetja pomembno, da to razumejo in da uporabljajo
pravi jezik, pravi 'appeal', ki nagovarja ženske. Finančni
rezultati so v podjetjih boljši tudi zato, ker ženske nismo
nagnjene k pretiranemu tveganju; za vse si želimo, da je
usklajeno in pravilno. Kadar iščemo rešitev, si pogledamo
večjo sliko – ne le v en kot ali en vidik, nagibamo se k
temu, da so naše rešitve kompleksnejše, kar ponovno
pozitivno vpliva na finančne rezultate.”

Natalie C. Postruznik

Glej video

Claudia de Castro Caldeirinha,
ustanoviteljica in direktorica Redscope
Consulting, Belgija
“Spregovorite, bodite vidne in slišane glede pomena
enakosti spolov. Imejte dobre podatke in zagovarjajte
kvote – kar se meri, se naredi. To so ključne stvari, ki jih
potebujemo v različnih segmentih naše družbe. Ne
delujte in ne obnašajte se kot fantje. Bodite avtentične,
bodite ženske, bodite ženstvene and asertivne; vidimo
namreč, da je mešanica asertivnosti s pridihom
ženstvenosti zmagovalni model. Torej, začnite s tem,
kdo ste.«

Claudia de Castro Caldeirinha

Glej video

Danica Licanin Blazevska, lastnica Reptil
Markets
“Ker nas zanima dolgoročna harmonija v naši družini, se
enako zavzemamo tudi v podjetju. Za vse okrog nas si
želimo,, da so srečni in zadovoljni – in za to si prizadevamo
tudi v našem podjetju. V nasprotju z moškimi, ki svojo moč
in pozicijo črpajo iz navpične hierahije in formalne
avtoritete, ženske črpamo našo moč iz t.i. mehkih veščin:
vključevanja, svetovanja, timskega dela, itd. Z
obvladovanjem teh veščin – in ščepcem 'bolj trdih', bi bil
rezultat, da bi bile ženske bolje v organizaciji, načrtovanju
in pri sprejemanju odločitev.«

Glej video

Danica Licanin Blazevska

Valentina Disoska, predsednica Zveze
poslovnih žensk, Makedonija
“Nujno je, da državne institucije oblikujejo in razvijejo
vrsto komplementarnih politik in orodij, temelječih na
dejstvih, ter s tem povečajo potencial ženskega
podjetništva. Ob tem dodajam: ne le vladne institucije,
ampak tudi lastniki, saj brez nas institucije ne morejo
dobiti tega, kar želijo, niti informacij, ki jih potrebujejo.”
Valentina Disoska

Glej video

Sonja Šmuc, direktorica GZS

““Svet se bo še vedno vrtel, tudi če ženske ne bomo na
najvišjih pozicijah. Toda, kot so izračunali različni inštituti in
Združeni narodi, bi se – če bi dosegli enakost spolov –
globalni BDP dvignil za 23 trilijonov dolarjev, saj so ženske
dejansko človeški kapital, ki ga ne uporabljamo tako, kot bi
ga lahko. In ker ga ne, tudi ne dodaja vrednosti, ki bi jo
lahko.«

Glej video

Sonja Šmuc
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