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POVZETEK 

 
Namen magistrskega dela je analizirati izbrana družinska podjetja in na osnovi ugotovitev, 
kateri so dejavniki, ki pripomorejo k uspešnemu prenosu družinskega podjetja, oblikovati 
predlog aktivnosti, ki bi pripomogle k še boljši izpeljavi procesa nasledstva v slovenskem 
okolju. Na osnovi analize zbranih podatkov smo ugotovili, kateri so glavni dejavniki, ki jih je 
priporočljivo upoštevati pri prenosu podjetja na mlajšo generacijo. Dejavnike smo vključili v 
nov, desetstopenjski model, ki bo lahko v pomoč vsem ustanoviteljem in naslednikom 
družinskih podjetij, ki še niso naredili prenosa družinskega podjetja. Pri analiziranju 
dejavnikov se je izkazalo, da ima planiranje nasledstvenega procesa še vedno primarno težo 
pomembnosti v nasledstvenem procesu.  
 
Ključne besede: dejavniki, družinsko podjetje,uspešen medgeneracijski prenos, kvalitativna 
metodologija. 
 

SUMMARY  
The purpose of the master thesis is the analysis of the selected family business and based on 
the findings, which are the key factors that contribute to the successful transfer of a family 
business, set up a proposal of activities that would help to make family business transition 
even more successful in the Slovenian environment. Based on the analysis of the collected 
data, we find out which are the main factors that are recommended for consideration in the 
transfer of the company to the younger generation. Factors were included in the new, ten step 
model that will be helpful to all founders and successors of family businesses that have not 
yet done the transfer of a family business. When analyzing the factors we found out, that 
succession planning still has primary importance in the succession process.  
 
Key words: factors, succession planning, successful family business, qualitative methodology 
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1 UVOD 
1.1 Opredelitev problema 
Družinska podjetja so pomemben del svetovne ekonomije, v večini držav pa predstavljajo 
najpomembnejši ekonomski člen gospodarstva. Več kot 60 % evropskega gospodarstva 
sestavljajo družinska podjetja, ter omogočajo zaposlitev več kot 50 % vseh zaposlenih ( Ernst 
& Young, 2012). Družinska podjetja so pomemben del tudi slovenskega gospodarstva, saj je 
po nekaterih ocenah med malimi in srednje velikimi podjetji kar 80 % tistih, ki jih lahko 
štejemo med družinska (Vadnjal 1997, 25−26). Družinska podjetja so usmerjena v prihodnost, 
saj je večini cilj prenos v naslednjo družinsko generacijo. Značilno zanje je dolgoročno 
planiranje, oziroma vizija ustanovitelja, da bo njegovo delo preživelo še dolga leta. Kljub 
temu veliko število malih družinskih podjetij ne preživi že začetnega obdobja svojega 
življenja, druga propadejo po nekaj letih poslovanja, predvsem zaradi neopravljenega ali 
napačnega planiranja, nekatera pa postanejo uspešna in učinkovita ter usmerjena na nadaljnje 
faze svojega življenja. 
Raziskave kažejo, da so družinska podjetja bolj uspešna od nedružinskih (Weber idr., 2003). 
Družinska podjetja večinoma vodijo družinski člani. Ena vodilnih raziskav s tega področja, ki 
jo izvajajo v ZDA, ugotavlja, da je v najvišjem vodstvu družinskih podjetij v ZDA 67 % 
družinskih članov, 25 % nekrvnih sorodnikov in 8 % nedružinskih članov (Glavin idr. 2007, 
5). Povprečna življenjska doba družinskega podjetja je okoli 24 let, saj jih le 30 % preživi 
prehod v naslednjo generacijo (Beckhard in Dryer 1983, 5), kar ima resne ekonomske in 
socialne posledice (Lansberg 1988, 119). Nasledstvo tako velja za enega najpomembnejših 
izzivov vsakega družinskega podjetja. 
Dolgoročnost družinskih podjetij je izpostavila raziskava EU (2009), kjer so bile kot zgled 
izpostavljene nekatere Evropske države, kot so Poljska, Španija, Velika Britanija. V teh 
državah je že več kot 30 % družinskih podjetij prešlo v roke druge, tretje ali celo kasnejše 
generacije. Izpostavljena je bila tudi Slovenija, z relativno majhnim deležem prenosa 
družinskih podjetij na mlajšo generacijo. Vzrok, ki je bil omenjen v raziskavi, je bil, da so 
slovenska podjetja relativno mlada. Tej raziskavi bi lahko dodali, da je vzrok za tako majhen 
delež obdobje socialističnega sistema, ki je povzročilo diskontinuiteto v razvoju zasebnih 
podjetij (Glas idr. 2004, 1), večina od podjetnikov pa niti ne pozna načrtovanja nasledstva, saj 
niso nasledniki, temveč ustanovitelji podjetja. 
Pomembnost uspešnega prenosa na naslednjo generacijo za uspeh družinskega podjetja 
poudari Ward (1997, 1) v prvem stavku knjige o vodenju družinskih podjetij, ko zapiše: 
»Obdržanje družinskega podjetja pri življenju je najbrž najtežja menedžerska služba na 
svetu.« Uspešnost prenosa na tretjo generacijo je namreč le 13 odstotna, kar pomeni, da le 
vsako osmo podjetje preživi to fazo. Ob teh dejstvih pa nas lahko dodatno zaskrbi, saj 
izhajajoč iz podatkov raziskave Ernst in Joung (2012, 16), ki so jo naredili med študenti, ki 
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izhajajo iz podjetniških družin, jih namerava le 22,7 % prevzeti in nadaljevati delo v 
družinskem podjetju. 
V literaturi o družinskih podjetjih so pogosta priporočila, kako naj poteka proces nasledstva, 
od zaposlovanja in učenja otrok, do njihove čim boljše pripravljenosti za prevzem 
pomembnejših vodstvenih mest in s časoma tudi vodenja podjetja (Bliss 2002; Bowman 
Upton 1991; Cabrera idr. 2006). Kljub vsem priporočilom se podjetja (lastniki) pogosto 
obnašajo v nasprotju s poslovno logiko in se odločajo na osnovi čustev in nenapisanih norm o 
nasledstvu v družinskem podjetju. Zaradi visoke stopnje smrtnosti družinskih podjetij v fazi 
nasledstva je uspeh družinskega podjetja na dolgi rok bistveno odvisen ravno od skrbnega 
načrtovanja procesa in upoštevanja nevarnosti, tako s strani predhodnika kot tudi naslednika. 
Morris idr. (1997, 391) za neuspele procese nasledstva omenjajo, da so najpogostejši problemi 
težave med družinskimi člani (60 %), nepripravljenimi nasledniki (25 %) in neprimerno 
načrtovanje in nadzor (10 %). Tako gre v največji meri torej za psihološki in ne poslovni 
problem. Tudi zato so očitno bolj kot nizke stopnje planiranja (Fulford idr. 2005, 59) dejansko 
jedro problema nasledstva, odnosi v družini. 
Dosedanje raziskave o ravnanju slovenskih družinskih podjetij v procesu nasledstva (Herle 
2003, Lovšin Kozina 2006) ne prikažejo točno, kateri so ključni dejavniki uspešnega prenosa 
nasledstva družinskega podjetja na mlajšo generacijo. Vprašanje je še pomembnejše zato, ker 
bo velik delež slovenskih družinskih podjetij v naslednjih desetih letih verjetno prešel v 
naslednjo generacijo, tako vodstveno kot tudi lastniško. Magistrsko delo tako raziskovalno 
obravnava področje prenosa podjetja na naslednjo generacijo, s poudarkom na ugotavljanju 
dejavnikov, ki pripomorejo k uspešnemu prenosu podjetja, s tem pa na dolgoročnost 
družinskih podjetij. 
1.2 Namen in cilji raziskave ter temeljna teza 
Namen magistrskega dela je analiza izbranih družinskih podjetij in na osnovi ugotovitev, 
kateri so ključni dejavniki, ki pripomorejo k uspešnemu prenosu družinskega podjetja, 
oblikovati predlog aktivnosti, ki bi pripomogle še k boljši izpeljavi procesa nasledstva v 
slovenskem okolju, ki ga zaznamuje relativno kratka podjetniška tradicija. Z rezultatom 
svojega raziskovalnega dela želimo prispevati majhen delček k izboljšanju preživitvenih 
možnosti družinskih podjetij v Sloveniji. 
Na začetku bomo predstavili relevantno literaturo s področja nasledstvenega procesa in 
dejavnikov, ki vplivajo na uspešen prenos nasledstva. Pregled literature, na osnovi katere 
bomo izluščili teoretične dejavnike in oblikovali teoretični model dejavnikov uspešnosti 
generacijskega prenosa podjetja, bo predstavljal osnovo za empirični del naloge. Na osnovi 
kvalitativne raziskave med izbranimi slovenskimi družinskimi podjetji pa bomo opredelili 
najpomembnejše dejavnike, ki so vplivali na uspešen prenos nasledstva, in jih tako primerjali 
s tistimi predlaganimi v literaturi ter po potrebi dopolnili in preoblikovali predhodno 
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predlagani in razviti teoretični pristop k prenosu nasledstva. S tako zbranimi podatki in 
analizami bomo na koncu ugotovili, v kolikšni meri se ugotovljeni dejavniki uspešnega 
prenosa dejansko ujemajo s priporočili iz literature. Če bo prišlo do odstopanj, bomo nove 
dejavnike smiselno vključili v nov pristop, ki bo še dodatno prispeval k boljši izpeljavi 
prenosa nasledstva med družinskimi podjetji in tako še povečal preživitvene možnosti 
družinskih podjetij. 
Glede na namen smo oblikovali naslednje cilje raziskave: 
 Ugotoviti, kateri so prevladujoči dejavniki uspešnega oziroma neuspešnega prenosa 

podjetja na mlajšo generacijo na osnovi izvedenih empiričnih analiz namensko izbranih 5 
slovenskih družinskih podjetij, ki so že izvedla generacijski prenos. 

 Dejavnike uspešnega oz. neuspešnega prenosa na osnovi izvedenih analiz izbranih 
slovenskih družinskih podjetij bomo primerjali z identificiranimi dejavniki iz literature. 

 Ob ugotovljenih odstopanjih bomo nove dejavnike vključili v nov pristop (model), ki bo 
omogočal še boljše razumevanje in izboljšanje nasledstvenih možnosti v družinskih 
podjetjih. 

Raziskovalna vprašanja: 
1. Kateri so ključni dejavniki uspešnega prenosa družinskega podjetja in kateri dejavniki 

zmanjšujejo možnosti uspešnega prenosa? 
2. Kakšen je pravilni pristop k prenosu nasledstva družinskih podjetij, upoštevaje 

specifičnosti slovenskega poslovnega okolja? 
3. Zakaj je planiranje nasledstva še posebej pomembno pri družinskih podjetjih? 
1.3 Metode raziskovanja 
Raziskovalni okvir, izbran za to magistrsko nalogo, je študija primera petih družinskih 
podjetij. Metoda raziskovanja bo temeljila na analitičnem pristopu in induktivnem načinu 
sklepanja. S poglobljeno študijo primerov, ki bo izvedena na osnovi polstrukturiranega 
vprašalnika, bomo proučevali procese z namenom razjasnitve, kateri dejavniki se največkrat 
pojavijo in so ključni za uspešen prenos družinskega podjetja na mlajšo generacijo.  
Magistrsko delo je razdeljeno na dva vsebinska sklopa. V prvem sklopu za razumevanje 
tematike proučujemo znanstveno literaturo s področja družinskih podjetij in nasledstva v 
družinskih podjetjih slovenskih in predvsem tujih avtorjev. V tem delu opredelimo družinsko 
podjetništvo, značilnosti družinskih podjetij in pomen le teh za gospodarstvo. Pregledamo 
prednosti in slabosti družinskih podjetij in se nato navežemo in podrobno opredelimo proces 
prenosa vodenja in lastništva s predpostavkami uspešnega nasledstva. V teoretičnem delu 
bomo uporabili tudi nekatere sekundarne podatke raziskave Ernst in Young (2012) s področja 
družinskih podjetij in faktorjev, ki vplivajo na uspešnost in dolgoročnost družinskih podjetij. 
Na koncu prvega teoretičnega dela predstavimo literaturo s področja dejavnikov, ki so 
največkrat omenjeni, kot glavni za uspešen prenos nasledstva.  
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V drugem, empiričnem sklopu bomo na temelju teoretičnih izhodišč in predhodno razvitega 
teoretičnega modela s pomočjo polstrukturiranega intervjuja zbrali podatke več družinskih 
podjetij. Ustreznost polstrukturiranega intervjuja oziroma odprta vprašanja razumemo kot 
primerno, saj jih uporabljamo v primerih, ko je vsebina zaupne narave ali komercialno 
občutljiva, in kadar obstaja možnost, da intervjuvanec ne namerava biti iskren (Smith, Thorpe 
in Lowe 2007). Vzorec bo namenski, zajemal bo pet slovenskih družinskih podjetij, ki so že 
izvedla generacijski prenos nasledstva v smislu upravljanja podjetja. Intervju bomo vodili s 
seznamom vprašanj z možnostjo širše razprave, ob tem pa ugotavljali prisotnost modelov, 
faktorjev, ki so bili predhodno omenjeni. Podatke bomo analizirali ter s pomočjo rezultatov 
odgovorili na glavno raziskovalno vprašanje, kateri so ključni dejavniki, ki vplivajo na 
uspešen prenos nasledstva družinskega podjetja in zakaj je planiranje prenosa pomembno, še 
posebej v družinskih podjetjih. Potegnili bomo vzporednice med teorijo in lastnim modelom. 
Delo bo sklenjeno z izpostavitvijo bistvenih ugotovitev in priporočil izpeljave prenosa 
nasledstva v družinskih podjetjih.  
1.4 Predvidene predpostavke in omejitve 
Na osnovi literature je kvalitativna primerjalna študija primerov znanstvena metoda, s 
pomočjo katere pridemo do razumevanja posameznikov, organizacije in socioloških vprašanj 
(Yin 2009, 1). Pri raziskavi, kot smo si jo zamisli, pride do pomanjkanja zunanje veljavnosti, 
iz tega izhaja pomanjkljivost (Sagadin 2001, 12), saj na osnovi majhnega, nenaključnega in 
namensko izbranega vzorca (Trnavčevič 2003, 5) onemogoča posploševanje, oziroma 
možnost uporabe in prenosa ugotovljenih rezultatov za razumevanje pojavov na druga okolja.  
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2 DRUŽINSKA PODJETJA 
2.1 Opredelitev družinskega podjetja 
Družinska podjetja lahko razdelimo po različnih kriterijih, prva delitev podjetij v teoriji in 
praksi sledi velikosti in jih deli na mikro, mala, srednja in velika podjetja. Za nas je 
pomembna delitev podjetij na družinska in nedružinska. Družinska podjetja predstavljajo 
pomemben delež v strukturi vseh podjetij. Ocene o deležu družinskih podjetij se razlikujejo, 
najbolj splošne ocene pa kažejo, da je družinskih podjetij v različnih državah v svetu med 65 % 
in 80 % (Duh, 2000, 38). Družinska podjetja se pojavljajo v vseh velikostih, vendar 
prevladujejo predvsem med malimi in srednje velikimi podjetji. Kljub razširjenosti in 
pomembnosti družinskih podjetij ni enotne definicije družinskih podjetij, saj uporabljajo 
avtorji številne različne vidike opredeljevanja družinskih podjetij. 
Tematika družinskih podjetij je z vidika proučevanja relativno mlada, saj prve članke o 
družinskih podjetjih zasledimo šele na začetku sedemdesetih let dvajsetega stoletja, vendar 
zanimanje strokovnjakov zaradi vse večjega števila družinskih podjetij iz leta v leto narašča 
(Vadnjal 2000, 165). Tudi pri ugotovitvah raziskovalcev v tujini na to temo ugotovimo, da se 
podatki za posamezno državo včasih precej razlikujejo, kar lahko pojasnimo z ugotovitvijo 
Rosenblatta (1985, 3), da so rezultati raziskav precej odvisni od definicije, ki jo posamezni 
avtor uporabi za pojem družinskega podjetja. 
Pojem družinskega podjetja je v literaturi tako opredeljen na različne načine. Hahn (1992, 75) 
opredeljuje družinsko podjetje kot podjetje poljubne pravne oblike, na katerega obstoj in 
razvoj vplivajo člani družine z večinsko udeležbo v kapitalu podjetja in s svojim delom v 
podjetju. Za družinska podjetja so zanimive opredelitve, ki se osredotočajo in usmerjajo na 
mala in srednja velika podjetja. Fillion (1992, 26; po Duh 2003, 16) pravi: »Mala in srednje 
velika družinska podjetja so podjetja, ki so v večinski lasti družine, člani družine delajo v 
podjetju, podjetje je v lasti družine več, kot eno generacijo.« 
Zanimiv pristop k opredelitvi in raziskavam družinskim podjetjem sta podala Churchill in 
Hatten Churchill in Hatten (1997, 54; po Duh 2003, 17): »Družinsko podjetje ponavadi 
razumemo kot dejstvo ali zaznavo, da mlajši družinski član že prevzema oz. želi prevzeti 
nadzor podjetja od starejšega člana.«  
Po Neubauerju in Lanku (1998, 5−6) lahko družinsko podjetje opišemo z naslednjimi točkami: 
 delež delniškega kapitala v lasti družine, 
 zaposlenost družinskih članov v njihovem podjetju, 
 prisotnost zunanjih zaposlenih (nedružinski), 
 pričakovanje o vključitvi družinskih članov v podjetje v prihodnosti, 
 število generacij lastniške družine, ki so vključeni v posel, 
 število družinskih članov, ki so managerji in/ali lastniki, 
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 družina sprejme sklep, da nadzoruje svoje lastno podjetje in se ustrezno organizira, 
 nedružinski člani zaznajo, da delajo v družinskem podjetju s posebno lestvico vrednot in 

načinom odločanja, 
 neposredni potomec ustanovitelja podjetja ima managerski in/ali lastniški nadzor, ne glede 

na svoje druge značilnosti, 
 velikost podjetja, še posebej število zaposlenih. 
Definicij o družinskih podjetjih je veliko, v spodnji preglednici 1 lahko zasledimo pregled 
definicij družinskega podjetja z vidika štirih dimenzij po Handlerjevi in Vahčiču. 
Preglednica 1: Pregled definicij družinskega podjetja z vidika štirih dimenzij 

LASTNIŠTVO − MANAGEMENT 
Alcorn (1982) »Profitna organizacija, ki je lahko samostojni 

podjetnik, korporacija, družabništvo … Če je 
del delnic javno dostopen, mora družina tudi 
voditi podjetje.« 

Barry (1975) »Podjetje, ki ga v praksi upravljajo in vodijo 
člani ene družine.« 

Barnes, Hershon (1976) »Večinski delež je v rokah posameznika ali 
članov ene družine.« 

Dyer (1986) »Družinsko podjetje je podjetje, v katerem na 
odločitve v zvezi z lastništvom in 
managementom vplivajo družinski odnosi.« 

Lansberg, Perrow, Rogolsky (1988) »Podjetje, v katerem imajo družinski člani 
družine zakonski nadzor nad lastništvom.« 

Stern (1986) »Podjetje, ki je v družinski lasti in ga vodijo 
člani ene ali dveh družin.« 
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Preglednica 2: Pregled definicij družinskega podjetja z vidika štirih dimenzij 
VPLETENOST DRUŽINE V PODJETJE 

Beckhard, Dyer (1983) »Podsistemi v sistemu družinskega podjetja 
vključujejo: podjetje, družino in lastnika, kot 
entiteto s povezujočimi elementi, kot je npr. 
nadzorni svet, upravni odbor.« 

Davis (1983) » Interakcija med dvema vrstama 
organizacije: podjetjem in družino, ki 
vzpostavljata osnovni značaj družinskega 
podjetja in opredeljujeta njegovo 
edinstvenost.« 

Vahčič (1995) »Družinsko podjetje zaposluje v prvi vrsti 
družinske člane in jim zagotavlja dolgoročni 
dohodek.« 

MOŽNOST GENERACIJSKEGA PRENOSA 
Churchill, Hatten (1987) »Kot družinsko podjetje ponavadi razumemo 

dejstvo ali zaznavo, da je mlajši družinski 
član že prevzema oz. želi prevzeti nadzor 
podjetja od starejšega.« 

Syms (1992) » V podjetje morata biti vpleteni vsaj dve 
generaciji družine.« 

Ward (1987) »Podjetje, katerega vodenje in lastništvo bo 
prešlo na naslednjo generacijo družine.« 

UPORABA VEČ KRITERIJEV 
Donnely (1964) »Podjetje štejemo samo za družinsko takrat, 

kadar je tesno povezano z vsaj dvema 
generacijama družine in kadar ta povezava 
vpliva na politiko podjetja, interese ter cilje 
družine.« 

Rosenblatt (1985) »Vsako podjetje, v katerem je večina 
lastništva v rokah ene družine in v katerem 
sta ali sta bila najmanj dva člana družine 
neposredno vključena v podjetje.« 

Vir: Duh 1999, 122, Glas 2000, 2. 
Za pravilno razumevanje definicij družinskih podjetij je treba razumeti tudi ugotovitve 
raziskovalcev o različnih pristopih, s pomočjo katerih oblikujejo končno definicijo 
družinskega podjetja. Tako Chrisman, Chua in Sharma (2005, v Duh 2008, 104) ugotavljajo, 
da določena skupina pristopov pri oblikovanju definicije družinskega podjetja zelo pogosto 
temelji na prepričanju, da je udeležba družine, že zadostni pogoj za opredelitev podjetja kot 
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družinskega podjetja. Druga skupina pristopov temelji na prepričanju, da je vključenost 
družine zgolj potrebni pogoj, na osnovi katerega lahko podjetje opredelimo kot družinsko 
podjetje. 
Po Glasu (2003) je lahko družinsko podjetje tisto podjetje, ki je v večinski lasti družine, 
vodijo in uporabljajo ga družinski člani, ki si želijo ohraniti podjetje v lasti, lastništvo pa nato 
prehaja skozi najmanj dve generaciji (Kostanjevec idr., 2013, 21). 
Iz pregleda vseh naštetih definicij in njihove različne uporabe se tako razlikujejo tudi deleži 
družinskih podjetij, še posebej, ko gre za oceno deleža v isti državi. Ena od raziskav, v kateri 
so želeli prikazati pomen in ugotoviti delež družinskih podjetij v svetu, je bila raziskava 
IFERA-e (2003) (International Family Enterprise Research Academy). Cilj raziskave je bil 
zbrati podatke o deležu družinskih podjetij v svetu. Podatki, ki so jih pridobili, so nakazovali, 
da družinska podjetja prevladujejo v strukturi vseh podjetij v številnih evropskih državah, in 
sicer Belgija (70 %), Ciper (80 %), Finska (80 %), Francija (več kot 60 %), Grčija (80 %), 
Italija (93 %), Nemčija (60 %), Nizozemska (74 %), Portugalska (70 %), Španija (75 %), 
Švedska (79 %) in Velika Britanija (70 %). Druga raziskava, ki jo je opravil German 
Entrepreneurship monitor (GEM 2002), je tudi potrdila, da družinska podjetja predstavljajo 
pomemben del svetovnega gospodarstva. Po podatkih te raziskave je 84 % novih in 88 % 
uveljavljenih podjetij v družinski lasti. Kot že omenjeno, moramo biti pri interpretaciji teh in 
tudi drugih podatkov previdni, saj so uporabljene različne definicije družinskih podjetij. Iz 
tega sledi, da je zato različna tudi statistična verodostojnost podatkov. Kljub temu podatki 
nakazujejo, da imajo družinska podjetja pomemben vpliv na globalno gospodarstvo (Duh, 
2006, 26). 
Ker je kot v svetu tudi v Sloveniji področje raziskovanja družinskih podjetij relativno mlado, 
ni na voljo dovolj zanesljivih podatkov o številu in strukturi družinskih podjetij. Izhajajoč iz 
tega ne moremo s popolno gotovostjo trditi o njihovem pomenu za slovensko gospodarstvo, 
saj je bila večina dosedanjih raziskav o družinskih podjetjih v Sloveniji izvedena na manjših 
vzorcih (npr. Duh 1999, Duh 2003) z izjemo doktorske raziskave Vadjala (2005), Duhove 
(2006) in Rajterja (2010). Večina teh raziskav je temeljila na oceni osnovnega deleža 
družinskih podjetij v strukturi vseh podjetij ali zgolj v strukturi malih in srednje velikih 
podjetij (Rajter 2010). 
V raziskavi, ki jo je opravil avstrijski inštitut za SME's v letu 2008, je izhajalo, da po Evropi 
obstaja 90 različnih definicij družinskih podjetij. Največ definicij je opredeljevalo družinska 
podjetja kot podjetja, v katerih ima vpliv na lastništvo in vodenje družina. Druge 
karakteristike definicij, ki so bile prepoznane kot možni razločevalci podjetij na družinska in 
nedružinska, so bile: aktivna udeležba družinskih članov v vsakodnevnih opravilih v podjetju, 
prispevek podjetja k ustvarjanju dohodka družine in medgeneracijski pomisleki o vzdržnosti 
podjetja po prehodu na naslednjo generacijo.  
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V raziskavi je bilo ugotovljeno, da v vseh 33 državah ne obstaja enotna definicija, ki bi 
opredeljevala, katero podjetje je družinsko podjetje, in bi se uporabljala na vseh možnih 
področjih, kot so javne in politične razprave, zakonski predpisi, merila za upravičenost do 
podpore, zagotavljanje statističnih podatkov in na koncu tudi poenotenje podatkov 
akademskih raziskav. Zaradi vseh teh pomanjkljivosti in težav, ki jih je povzročala neenotna 
definicija o družinskih podjetjih, je v evropskem prostoru vodilo do predloga oblikovanja 
enotne definicije družinskega podjetja. Ta naj bi omogočala primerljivost podatkov o 
družinskih podjetjih v državah članicah EU. 
Komisija je leta 2009 izdelala predlog definicije in priporočila uporabo te definicije v vseh 
državah članicah EU. V končnem poročilu je ekspertna skupina (2009, 10) predlagala 
definicijo, s katero je opredelila družinsko podjetje z naslednjim okvirjem: 
 Večina pravic odločanja pripada fizični osebi(am), ki je/so ustanovila(e) podjetje, ali 

pripada fizični osebi(am), ki je/so pridobila(e) delež kapitala podjetja ali pripada njihovim 
zakonskim partnerjem, staršem, otoku ali neposrednim dedičem otrok.  

 Večina pravic odločanja je neposrednih ali posrednih. 
 Najmanj en član družine ali rodu je formalno vključen v upravljanje in vodenje podjetja. 
 Podjetja, ki končajo na borzi, ustrezajo definiciji družinskega podjetja, če oseba, ki je 

ustanovila ali pridobila podjetje, ali njihove družine ali potomci posedujejo 25 % pravic 
odločanja z naslovom njihove udeležbe v kapitalu podjetja.  

Definicija naj bi vključevala tudi podjetja, ki še niso šla skozi prvo generacijski nasledstveni 
proces, kot tudi samostojne podjetnike in samozaposlene. Podporo definiciji tako daje že 
obstoj pravne osebe, ki se lahko prenese na naslednjo generacijo. Za potrebe raziskave smo v 
vzorec zajeli vsa podjetja, ki ustrezajo zadnji, enotni definiciji družinskega podjetja, ki ga je 
priporočila ekspertna skupina Evropske unije. 
2.2 Značilnosti družinskih podjetij 
2.2.1 Družinski in poslovni sistem 
Družinska podjetja zajemajo širok spekter podjetij, delujejo v različnih sektorjih in so 
različnih velikosti, kot samostojni podjetniki pa vse tja do velikih multinacionalnih podjetij. 
Družinsko podjetje sestavljata dva sistema, ki se med seboj prepletata (slika 1): družinski 
sistem in poslovni sistem, oba pa temeljita na različnih vrednotah. V družini je vsak upravičen 
do doživljenjskega članstva. Z razliko od družinskega sistema pa nasproti stoji poslovni 
sistem. Dejavnost podjetja je usmerjena v izvrševanje nalog, ki vodijo do določenih ciljev. V 
podjetništvu sta nagrajena izvedba in rezultat, velja le preživetje najboljšega. V interakciji 
med družino in podjetništvom se torej pojavlja nenehna možnost za konflikt, saj imata sistema 
različne vrednote (Vadnjal, 2002, 4).  
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     Možnost konflikta 
    

 
Slika 1: Lastnosti družinskega in poslovnega sistema v družinskem podjetju 

Vir: Leach 1991, 10. 
Različni avtorji so ugotovili, da obstaja med družinskim in nedružinskimi podjetji več razlik. 
Tako sta Donckles in Frolich (po Kostanjevec in Gomezelj, 2013, 23) na podlagi raziskave 
Stratos, ki je vključevala 1132 malih in srednjih velikih podjetij iz osmih evropskih držav, 
opredelila naslednje tipične značilnosti družinskih podjetij: 
 Družinska podjetja so sistemi, obrnjeni navznoter in delujejo kot zaprt sistem. 
 Podjetniki v družinskih podjetjih so bolj vsestranski in splošno aktivni in prilagodljivi. 
 Zaposleni v družinskih podjetjih se čutijo bolj socialno varne. 
 V družinskih podjetjih se nagibajo k boljšemu plačilu, kot to določajo kolektivne pogodbe 

in tudi bolj skrbijo za zadovoljstvo sodelavcev. 
 Družinska podjetja imajo bolj konservativno držo in so manj internacionalizirana. 
 Družinska podjetja so bolj tipičen stabilizator in manj progresiven ali dinamičen dejavnik 

v gospodarstvu, ker so manj usmerjena k dobičku in rasti kot nedružinska. 
Dunnova (1994, 6, v Duh 2003, 26−27) pa navaja, da se za razločevanje družinskih in 
nedružinskih podjetij lahko uporabljajo naslednje lastnosti: 
 Manager želi kot član družine biti prisoten v odnosih do zaposlenih, kupcev in 

dobaviteljev. 
 Skrb za blaginje družine ter ohranitev delovnih mest (tako za člane družine kot nedružine). 
 Skrb za dobro ime družine v poslovanju, ki se kaže v skrbi za zaposlene, za kakovost ter 

na splošno za širšo družbo. 
 Značilnost, ki najmočneje poudarja razlike med družinskimi in nedružinskimi podjetji, pa 

navaja vpliv odnosov v družini na upravljanje in vodenje družinskega podjetja. 

 Poslovni sistem 
  Nečustven (racionalen)  Temelji na nalogah  Zahteva in nagrajuje 

rezultate  Kdor ne dosega 
rezultatov, naj odide 

 Družinski sistem 
  Temelji na čustvih  Podzavestno ravnanje  Članstvo do konca življenja  Prevladuje skrb za 

družinske člane 
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Fuss-Reineck (po Vadnjal, 2005, 47) podrobneje raziskuje prepletanje družine in podjetja v 
družinskem podjetju. Prepletanje je bilo opredeljeno na tri področja, in sicer:  
 Prekrivanje (fizično) obeh sistemov, saj podjetje vsaj v svoji mladostni fazi postavljeno v 

domačem okolju.  
 Prenos vlog, ki se ponavadi giblje od družine k podjetju, saj ustanovitelji podjetij svojega 

zakonskega partnerja redko vidijo tudi kot poslovnega partnerja.  
 Hierarhija vlog pa se ponavadi prenaša iz podjetja v družino, kar pomeni, da nekdo, ki je 

vodja podjetja, skuša biti tudi vodja v družini, kar ima večkrat za posledico konflikten 
položaj. 

Drozdow in Carroll (1997, 75) navajata, da je lahko družinsko podjetje velik potencialni vir 
kreativnosti in inovacij, obenem pa je lahko zelo konservativen sistem. Razloge za to je 
mogoče iskati v dejstvu, da zunanji pritiski in poslovna odzivnost pogosto nista skladna z 
družinskim ciklom. Ustanovitelj in ostali družinski člani so psihološko vezani z 
ustanoviteljevimi idejami in namerami, vprašanjem zaupanja med generacijami v drugi in 
tretji generaciji. Ta pripadnost idejam ustanovitelja pa lahko zavira razvoj predvsem v 
družinskih podjetjih, ki sodijo v okvir, dejavnosti, ki so močno podvržene tržni in tehnološki 
dinamiki. 
Carbera in Suarez (2001, po Lovšin 2006, 29) sta bila mnenja, da je razlike med družinskimi 
in nedružinskimi podjetji mogoče opredeliti z določitvijo razločitvenih vidikov in njihovim 
vplivom na konkurenčne prednosti. Po njunem obstajajo številne razlike, ki temeljijo 
predvsem na ciljih, vrednotah in vplivih lastnika, ki so povezani z želenimi cilji in načini, ki 
jih uporabljajo v podjetju, čeprav je osnovni strateški management podoben v družinskih in 
nedružinskih podjetjih. Uspešnost družinskega podjetja je tako odvisna od sposobnosti 
lastnika, da oblikuje cilje, ki bodo sprejemljivi tako za družino, kot tudi podjetje. 
Zanimivi so izsledki raziskave, ki sta jo naredila Westhead in Coowling (1997, 15), kjer sta 
primerjala družinska in nedružinska podjetja v Veliki Britaniji. Iz raziskave izhaja, da ni bilo 
zaznanih statistično značilnih razlik v zaposlovanju, prihodkih, rasti, produktivnosti, 
dobičkonosnosti in usmerjenosti v izvoz. V raziskavi sta sicer ugotovila, da družinskih 
podjetij ne smemo definirati kot homogene skupine, kjer obstaja enaka stopnja entuziazma, 
enaka stopnja zaposlovanja itd. Potrdila sta, da se družinska podjetja med seboj bistveno 
razlikujejo.  
Iz zgoraj navedenih primerjav značilnosti družinskih podjetij izhaja, da je ravno prepletanje 
družinskega sistema in poslovnega sistema bistvena značilnost družinskih podjetij. V 
razmerah, kjer se sistema prekrivata v mejah normale, je družinsko podjetje še možno 
upravljati (slika 2a). Ko se začneta oba sistema prekrivati v večji meri, lahko čustva začno 
rušiti poslovno učinkovitost (slika 2b), kar lahko na koncu privede tudi do samega propada 
podjetja. Usklajevanje obeh sistemov tako zahteva rahločuten in specifičen pristop z vidika 
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vodenja in upravljanja podjetja (Davis in Stern 1998, 71, v Lovšin 2006, 28). Kot navajajo 
Ruzzier idr. (2008, 70), je pogosta napaka, velikokrat zaznana v družinskih podjetjih, ta, da se 
zaradi toge kulture in načina, kako je podjetje vodeno, le s težavo prilagodijo različnim 
poslovnim izzivom. Tako npr. lahko pride do zaustavitve v modernizaciji tako procesov kot 
tudi metod dela. 
 
 a)       b) 

 
Slika 2: Družinski in poslovni sistem 

Vir: Benson, Crego in Drucker 1990, 1. 
Lester in Parnell (2004) sta značilnosti družinskih podjetij pokazala na modelu življenjskega 
cikla podjetja, kot ga lahko vidimo na sliki 3. Predlagala sta petstopenjski model življenjskega 
cikla in prehode med temi cikli. Na prvi fazi ali t. i. fazi obstoja sta predlagala, da je v tem 
začetnem obdobju vse osredotočeno na to, da podjetje ostane racionalno in se pripravlja na 
naslednjo fazo. V tej fazi je podjetje v roki ene osebe, ustanovitelja, ki je odgovoren za 
celotno poslovanje. V drugi fazi ali fazi preživetja je podjetje osredotočeno predvsem na rast 
in ustvarjanju zadostnih prilivov, da se podjetje vzdržuje. Upravljanje in moči se v tej fazi 
pogosto delijo med družinskimi člani ali med zunanjimi sodelavci, saj v tem času že vstopajo 
v posel. V tretji fazi uspeha sta značilna formalizacija poslovanja in nadzor skozi vse večjo 
formalizacijo procesov. Birokracija postaja del podjetja. V tej fazi podjetje raste in se 
spreminja s pomočjo različnih strategij rasti. V četrtem obdobju ali fazi podaljševanja se želi, 
da se posel pelje bolj »vitko«. Cilj te faze je rast in preporod podjetja. Značilnost zadnje faze 
ali faza zatona je, da se družinski člani čedalje bolj ukvarjalo z lastnimi cilji kot cilji podjetja. 
V modelu sta se navezala še na eno značilnost družinskih podjetij, to je nasledstva v podjetju. 
Po njunem mnenju naj bi se nasledstvo v družinskem podjetju ponavadi zgodilo med fazo 
zrelosti in fazo zatona. Vsekakor ni nujno, da je podjetje v kateri od teh dveh faz. 
Pomembnejše je, da je izbran pravi naslednik, ki bo pomagal obnoviti in vzpodbujati 
ustvarjalnost in inovativnost. To pa je bistvenega pomena za preživetje družinskega podjetja. 
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Družinski 
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 Poslovni 
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Slika 3: Model življenjskega cikla podjetja 
Vir: Lester in Parnell 2006. 

2.2.2 Prednosti družinskih podjetij 
V predhodnem delu smo obravnavali značilnosti družinskih podjetij predvsem z vidika 
kriterijev razlik med družinskim in poslovnim sistemom. Obstajajo še drugi načini 
razlikovanja značilnosti družinskih podjetij, ki prav tako lahko pripomorejo k razumevanju 
družinskih podjetij. Tako veliko avtorjev opredeljuje značilnosti družinskih podjetij s 
pomočjo prednosti in slabosti družinskih podjetij (Leach 1991, Lank 1994 v Duh 2003, 28). 
- Dobro poznavanje podjetja. Člani družine imajo že od zgodnjega otroštva stike s 

podjetjem. Počitniško delo jim nudi dodatno priložnost, da se s podjetjem in njegovim 
poslovanjem še bolje seznanijo. To jim daje prednost pred drugimi zaposlenimi, ko se 
odločijo, da bodo vstopili v podjetje. Pogosto imajo podjetja tudi posebna znanja, ki se 
ohranjajo in varujejo znotraj družine (Leach 1991, 6). 
 

- Stabilna kultura podjetja. Družina močno vpliva na prevladujoče vedenje, norme in 
vrednote v podjetju. Člani družine s svojimi vrednotami oblikujejo skupni smoter za 
zaposlene in pomagajo ustvariti občutek identifikacije in pripadnosti podjetju. Odnosi 
znotraj podjetja so jasni, tako kot tudi poslovna etika, zato je vsakomur v podjetju jasno, 
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kako stvari tečejo. Stabilnost je pomembna prednost družinskih podjetij, ki pa se morajo 
zavedati, kdaj lahko postane to ovira nadaljnjemu razvoju (Dyer 1988, 39). 
 

- Visoka stopnja fleksibilnosti. Fleksibilnost družine v času, delu in denarju je velika 
konkurenčna prednost družinskih podjetij, saj se s tem lahko prilagajamo novim 
okoliščinam in izzivom trga. Kadar je treba v družinskem podjetju nekaj dodatno opraviti, 
nihče ne sprašuje za nadure, potne stroške ali dnevnice. Vsi se zavedajo, da je to v 
njihovem interesu, da je delo dobro opravljeno.  
 

- Dolgoročen pogled na podjetje. Dolgoročen pogled se kaže v odnosu podjetja do 
zaposlenih, kupcev in okolja, kar pozitivno vpliva na kakovost poslovanja podjetja. Člani 
družine si prizadevajo za čim boljši ogled podjetja v družbi, saj je podjetje povezano z 
imenom njihove družine.  
 

- Hitrejše sprejemanje odločitev. V družinskem podjetju ponavadi za odločitvami stoji 
manj ljudi, jasno je, kdo je odgovoren za sprejemanje odločitev. V primerjavi z velikimi 
korporacijami, kjer je za potrditev neke odločitve potrebno privoljenje veliko različnih 
akterjev, se pri družinskem podjetju odločitev izvede v kratkem času. To postavi 
družinsko podjetje velikokrat v konkurenčen položaj v primerjavi z velikimi okorelimi 
organizacijami. 
 

- Predanost poslu in družini. Podjetniki so pogosto čustveno navezani na svoj posel, saj so 
ustanovitelji podjetja in na njega velikokrat gledajo, kot na svojega otroka. To se prenaša 
tudi na podjetnikovo družino, saj se za uspeh podjetja čuti zaslužna tudi družina. 
Družinski člani se zato počutijo odgovorno, da podjetje uspe. V reševanje konfliktov in 
ustvarjanje dobrih delovnih pogojev so pripravljeni vložiti veliko več energije, kot bi jo 
sicer v kakšnem drugem podjetju. Pripadnost in požrtvovalnost družine potegne za sabo 
tudi nedružinske uslužbence, ki so bolj prizadevni, počutijo se kot del skupine in vsi 
skupaj prispevajo k skupnemu cilju (Leach 1991, po Vadnjal 2002, 12). 
 

- Manjša fluktuacija zaposlenih. Družinska podjetja so stabilni sistemi in kot take jih pozna 
tudi trg. Razlog temu je spet ne ravno pogosto menjanje ljudi na vodilnih položajih. To 
ugodno vpliva na odnose s poslovnimi partnerji, saj se med njimi razvijejo tesna 
poznanstva, le-ta pa dajejo občutek boljše, profesionalnejše obravnave (Syms 1992, 55).  
 

- Osebni stil vodenja. Komunikacija med zaposlenimi in vodstvom podjetja – družinskimi 
člani, je mnogo boljša kot pri nedružinskih podjetjih, saj komunikacija poteka tudi na 
neformalen način. Tako se razvijejo tesni stiki, dobri medosebni odnosi, ki vodijo do 
pozitivnega, motivacijskega vzdušja, kar dodatno pripomore h kvalitetnemu prenosu 
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relativnih informacij. Zaposleni se obnašajo kot ciljno usmerjena skupina, ki sprejema in 
sledi danim ciljem podjetja. 

2.2.3 Slabosti družinskih podjetij 
Ob prednostih družinskih podjetij, ki smo jih pregledali v prejšnjem delu, bomo v 
nadaljevanju po (Leach 1991, Lank 1994 v Duh 2003, 28), povzeli še slabosti družinskih 
podjetij. Te so :  
- Čustven odnos do podjetja. Zaradi prepletanja dveh povsem različnih sistemov 

družinskega in poslovnega prihaja do različnih konfliktov v vsakodnevnem vodenju 
(Rosenblatt 1991, 51). Pri tem imamo v mislih zlasti prenašanje vzorcev obnašanja on 
medosebnih odnosov iz družinskega v poslovno življenje.  
 

- Vodstvo in legitimnost. Problem ponavadi nastane pri prenosu podjetja na naslednjo 
generacijo. Odsotnost pravega vodje se pojavi zlasti, kadar obstaja več naslednikov in 
imajo vsi enako mero formalne moči. To povzroča konflikte med njimi, ob tem pa imajo 
težave tudi zaposleni, saj ne vedo, koga poslušati (Herle 2003, 17) 

 
- Visoka stopnja centralizacije. V povezavi z nizko stopnjo formalizacije ter majhnim 

številom instrumentov vodenja lahko privede do preobremenitve in tudi do 
nepogrešljivosti družinskih članov (Morris idr. 1997, 338). 

 
- Nasledstvo. Pri vseh podjetjih pomeni zamenjava ključnih ljudi spremembo v delovnem 

okolju, drugačnem načinu vodenja podjetja, pomeni tudi čustvene pretrese udeležencev. 
Pri družinskih podjetjih se možnosti za probleme še povečajo, saj se v problem nasledstva 
vnese še trenutek družinskih tem in s tem povezanih čustev. V primeru, da je možnih 
naslednikov več, je treba nekoga postaviti v primaren položaj. 

 
- Izogibanje spremembam. Ta slabost se pogosto pojavi predvsem pri prehodu podjetja na 

naslednjo generacijo. Naslednik poskuša ohraniti zakoreninjene vzorce obnašanja ter s 
tem zadovoljiti predhodnike, čeprav bi bila za posel dobra marsikatera sprememba. 
Spremembe bi tako vznemirile določene sorodnike, poslovni odnos pa je pri tem 
drugotnega pomena (Leach 1991, 10). 

 
- Omejene možnosti napredovanja. Ker je napredovanje pogosto rezervirano le za 

družinske člane, se s tem zmanjšuje atraktivnost zaposlitve v družinskem podjetju za 
kakovostno delovno silo, ki ni član družine. 

 
- Poslovni izzivi. Med poslovnimi prvinami, s katerimi se družinska podjetja ne znajdejo 

najbolje, so najpogosteje (Leach 1992, 10) modernizacija zastarelih metod vodenja, 
upravljanje tranzicije in pridobivanje kapitala. Zgodilo se je že, da so mnoga družinska 
podjetja propadla, ker so vztrajala pri svojih izdelkih, čeprav jih je tržišče že začelo 
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odklanjati. Nezmožnost upravljanja tranzicije v družinskem podjetju se ne nanaša samo 
na probleme prenosa podjetja na naslednjo generacijo, temveč tudi na probleme, 
povezane z večjimi spremembami v poslovanju, katerih rezultat bi bili čustveni pretresi 
družine (Ward 1987, 200). 

Družinska podjetja se ponavadi obnašajo zelo konservativno, ko gre za pridobivanje 
zunanjega kapitala. Po eni strani gre za ponos družine, ko hočejo podjetniki dokazati, da lahko 
vse poslovanje podjetja financira družina. Na ta način se rast in razvoj podjetja večkrat 
ustavita. Po drugi strani se družina boji izgubiti upravljavsko večino v podjetju, kar lahko 
preraste v fobijo, da družina ne bi več nadzorovala svoje usode in bi s tem izgubila tisto moč, 
ki družinsko podjetje žene naprej (Leach 1991, po Vadnjal 2002, 14). 
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3 NASLEDSTVO V DRUŽINSKIH PODJETJIH  
3.1 Raziskovalna področja nasledstva v družinskem podjetju 
V družinskih podjetjih je nasledstvo eno izmed najpomembnejših strateških vprašanj (Chua, 
Chrisman, in Sharma 2005; Ibrahim, Soufani, in Lam 2001). Nasledstvo v družinskih 
podjetjih je neizogiben proces in je vitalnega pomena za dolgoročni obstoj podjetja. Verjetno 
je tudi to tudi eden od razlogov, zakaj Arnoff (1998), Zahra in Sharma (2004, 335) 
ugotavljajo, da je nasledstvo najpogostejše raziskovalno področje v literaturi o družinskih 
podjetjih, a kljub temu še vedno ostaja nepovezano (Cittoor in Das 2007, Le Breton-Miller in 
Steiner 2003) s pomanjkanjem poenotene perspektive in teorije o nasledstvu (Sharma, 
Chrisman in Chua 2004). 
Večina avtorjev se strinja, da je nasledstvo prej proces kot dogodek. V osnovi je nasledstveni 
proces definiran kot prenos lastništva in vodenja podjetja na naslednjo generacijo. Medtem ko 
so se nekateri avtorji osredotočili na nasledstveni proces kot celoto (Cadieux, Lorrain in 
Hunrn 2002, Ibrahim in Lam 2001, Wassermann 2003), se je večina avtorjev osredotočila na 
posamezne stopnje nasledstvenega procesa. Te stopnje se delijo na: 
 
1. pripravljanje na nasledstvo,  
2. na izbiro naslednika,  
3. na raziskovalno, implementacijsko stopnjo,  
4. stopnjo umika ustanovitelja ter na koncu  
5. na stopnjo, ki temelji na obdobju po prenosu nasledstva. Nasledstvo v družinskih podjetjih, 

kot prenos vodenja in lastništva podjetja predstavlja zelo kompleksni fenomen. 
Zaradi dolgoročne usmerjenosti družinskih podjetij je prenos podjetja iz ene generacije na 
drugo, vprašanje temeljnega obstoja družinskega podjetja. Vprašanje nasledstva se torej bolj 
dotakne družinskih podjetij kot nedružinskih, zaradi vključenosti čustvenih elementov, pa je 
možnost za medgeneracijski konflikt še toliko večja. 
V zadnjem desetletju je bilo podanih več pobud na evropski, kot tudi na ravni članic Evropske 
unije, da se poveča ozaveščenost podjetji o pomembnosti temeljitega in pravočasnega 
načrtovanja prenosa družinskih podjetij. Kljub temu se bo veliko podjetij v bližnji prihodnosti, 
zlasti v novih članicah EU, srečalo z izzivi nasledstva prvič, saj ne obstaja zadostne prakse in 
izkušenj iz tega področja. Dobra priprava na ta proces se razume za enega glavnih dejavnikov, 
ki vplivajo na uspešen nasledstveni proces, vendar ravno nezadostno ozaveščanje in 
nezadostna priprava ogrožajo preživetje marsikaterega družinskega podjetja (Austrian 
Institute for SME research 2008).  
V Evropski uniji obstaja veliko podjetji, ki so že uspešno šla skozi medgeneracijski proces 
prenosa vodenja in lastništva in so bolj seznanjena z izzivi le-tega. Kljub poznavanju teh 
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podjetij o poteku nasledstvenega procesa pa so se ta podjetja znašla že pred novimi izzivi, ki 
jih bo treba upoštevati pri naslednjem načrtovanju uspešnega prenosa podjetja na mlajšo 
generacijo. Pomemben vidik novih izzivov so zagotovo socialno-demografske spremembe. 
Na eni strani Evropsko populacijo pestijo problemi manjše rodnosti, tradicionalna jedrska 
družina je v upadu, potomci so bolje izobraženi, zaradi česar se manj potencialnih 
naslednikov odloča za prevzem in vodenje družinskega podjetja ( Ernst & Young 2012, 17.) 
Podjetniški starši ne vzamejo dovolj v obzir teh novih dejstev in avtomatsko predpostavljajo, 
da bodo njihovi otroci postali nasledniki njihovega družinskega podjetja. Po drugi strani se 
aktivno poklicno življenje podjetnikov lastnikov daljša, kar sili potomce, ki so bili 
pripravljeni in sposobni sprejeti mesto naslednika, da še »malo« počakajo na voljo staršev o 
upokojitvi. Vse te situacije povečujejo možnosti za spore v družini, ki pa na koncu ponovno 
vplivajo na samo preživetje podjetja. 
Heinrichs (2014, 20) je v svojem raziskovalnem delu analizirala raziskovalno področje 
nasledstvenega procesa. Ker je v svojem delu pregledno razvrstila avtorje, ki so se ukvarjali z 
nasledstvenim procesom po posameznih obdobjih življenjskega cikla nasledstvenega procesa, 
bomo za prvi del osnovne teorije o celotnem nasledstvenem procesu uporabili prav njen okvir 
(preglednica 3), v katerega bomo umestili tudi dognanja slovenskih raziskovalcev. To nam bo 
v drugem, bolj poglobljenem delu teorije v pomoč pri iskanju posameznih dejavnikov, ki 
vplivajo na uspešnost nasledstvenega procesa. 
V raziskavi je tudi poudarila, da so različni avtorji v večini primerov oz. 29 % raziskovali 
prvo stopnjo nasledstvenega procesa, torej pripravljalno stopnjo, ki je vključevala planiranje 
nasledstva. Druga tema, ki je obsegala nadaljnjih 28 % vseh člankov avtorjev, se je 
osredotočila na fazo raziskovanja in implementacije, kjer je vključevala prenos vodenja in 
lastništva v nasledstvenem procesu, ostala področja so bila deležna bistveno manj pozornosti. 
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Preglednica 3: Pregled avtorjev in področji raziskav nasledstva v družinskih podjetjih 
Nasledstveni proces 

Obdobje načrtovanja Izbira naslednika Raziskovanje/ 
implementacija 

Faza umika Obdobje po 
prenosu 

Odločitev/namera o 
prevzemu (6) 

Izbira/selekcija 
naslednika 

Znanje/Prenos socialnega 
kapitala 

 Vloge 
predhodnika 

Zadovoljstvo 

Dumas e tal (1995); Stavrou 
in Swiercz (1998), Stavrou 
(1999), Sharma in Irving 
(2005); Vera in Dean 
(2005); Schroder idr. 
(2011). 

Kirby in Lea 
(1994); Keating in 
Little (1997), 
Chrisman idr. 
(1998); Sharma in 
Rao (200); Lee et al. 
(2003); Royer et al. 
(2008), Zupan 
(2010) 

Carbera-Suarez idr. (2001); 
Steier (2001); Giovannoni 
et al. (2011). 
Rajter (2010) 

Cadieux 
(2007). 

Sharma idr. 
(20019; Sharma 
idr. (2003b); 
Howorth idr. 
(2004) 

Načrtovanje nasledstva  Prenos vodenja Delna 
upokojitev 

Uspešnost po 
prenosu 

Fiegener e tal. (1994); 
Harvey in Evan (1994); 
Lansberg in Astrachan 
(1994); Mandelbaum 
(1994); Fiegener idr. 
(1996); Harveston idr. 
(1997); Davis idr. (1997); 
Berman-Brown in Coverly 
(1999); Janjuha-Jivraj in 
Woods (2002) Sharma idr. 
(2003) Westhead (2003); 
Marshall idr. (2006); 
Motwani idr. (2006) 
DeNoble idr. (2007); 
Tatoglu (2008); Gagne idr. 
(2001) Sardeshmukh in 
Corbett (2011). Herle 
(2003), Lovšin Kozina 
(2006) 

 Goldberg (1996); Kimhi 
(1997); Matthews et al. 
(1999); Shepherd in 
Zacharakis (200); 
Bachkaniwala idr. (2001); 
Howorth idr. (2001); 
Perricone et al.(2001); Dyck 
idr. 2002); Murray (2003); 
Lambrecht (2005); Yan in 
Sorenson (2006); Habeman 
in Danes (2007); Cater in 
Justis (2009); Janjiha-Jivraj 
in Spence (2009). 

Kim in De 
Vaney (2003) 

Morris idr. 
(1997); King 
(2003); Stavrou 
idr. (2005); 
Venter idr. 
(2005); Fahred-
Sreih in 
Djoundourian 
(2006); Chittoor 
in Da (2007); 
Diwisch idr. 
(2009); MItchell 
idr. (2009); 
Molly idr. 
(2010). 

Proces socializacije  Prenos lastništva Okolje po 
prenosu 

Neuspešen 
medgeneracijs
ki prenos 

Garcia-Alvarez idr. 
(2003) 

 Dunn (1999); Bjuggen in 
Sund (2001; 2002); 
Thomas (2002); Bjuggen 
in Sund (2005) Brun de 
Pontet idr. (2007). 

Harvey in 
Evans 
(1995). 

Miller idr. 
(2003); De 
Massis idr. 
(2008) 

Vir: Prirejeno po Heindrichs (2014, 21). 
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3.1.1 Obdobje načrtovanja nasledstvenega procesa  
Odločitev o vključitvi v proces nasledstva 
V pregledu literature, ki se dotika vsebine prenosa in nasledstva družinskih podjetij, se skoraj 
tretjina prispevkov različnih avtorjev osredotoča na fazo načrtovanja nasledstva. Ta se razdeli 
na tri glavne smeri raziskovanja. Na nivoju posameznika avtorji raziskujejo dejavnike, ki 
vplivajo na odločitev in namero naslednika, da prevzamejo družinsko podjetje. Odločitev 
posameznika, da se odloči vstopiti v nasledstveni proces, v večini primerov predstavlja 
potencialne naslednikove potrebe, kot so njegovi cilji, veščine in sposobnosti (Stavrou 1999, 
Swiercz 1998), kot tudi njegovo osebnost, spol in identificiranje z družinskim podjetništvom. 
Sharma idr. (2005, 33) so izpostavili, da se je v večini primerov izkazalo, da je odločitev 
naslednika za prevzem podjetja vodil eden izmed štirih motivov, in sicer emocionalen, 
usmerjevalen, premišljen ali oblasten motiv. To je na koncu vodilo do različnih nivojev 
učinkovitosti in uspešnosti podjetja. 
Stavrou idr. (1998, 21) pa so izpostavili, da so močna družinska podpora in družinska 
harmonija kot tudi družinske vrednote, odnosi, potrebe in želje ključni dejavniki, ki pretehtajo 
odločitev potencialnega naslednika o sprejemu njegove prihodnje vloge. Drugi avtorji, kot so 
Dunn (1996), Schroder idr. (2011), pa so bili mnenja, da so v poslovnem pogledu in pogledu 
vodenja značilne močne družinske korenine in identifikacija z družinskim podjetjem kot tudi 
dolgotrajno usposabljanje ključnega pomena, ki pomagajo pri odločitvi o nameravani 
priključitvi naslednika k procesu nasledstva. 
Načrtovanje nasledstva 
Večina avtorjev v literaturi je mnenja, da je za uspešen prehod nasledstva potrebno dobro 
načrtovanje nasledstvenega procesa (Harvey in Evans 1994, Kimhi 1997, Sharma in Rao 
2000). Obstajajo raziskave, ki potrjujejo, da je nasledstvenemu procesu podano še vedno 
premalo poudarka in da se ta še vedno ne planira vnaprej (Berman-Brown in Coverly 1999, 
Kirby Lee 1996), kot tudi, da načrtovanje nasledstvenega procesa ni odločilnega pomena za 
dolgoročno preživetje družinskega podjetja (Santiago 2000, 34). Večina avtorjev, ki so se 
ukvarjali z načrtovanjem nasledstva, so v središče postavljali predvsem vpliv družine in 
kulture, na ostale faktorje. 
Sharma idr. (2003b, 8) so v svoji empirični raziskavi izpostavili, da imajo individualne 
lastnosti, kot so starost, izobrazba in postavljeni življenjski cilji, prav tako vpliv na 
intenzivnost planiranja nasledstva, kot ima vpliv tudi upokojitvena starost 
ustanovitelja/lastnika. Tako avtorji poudarijo, da imajo novo postavljeni cilji ustanovitelja in s 
tem njegova »osvoboditev« ter zaupanje v naslednika močan vpliv na hitrost in zmožnost 
ustanovitelja/ lastnika, da prepusti podjetje mlajši generaciji. 
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Lansberg in Astrachan (1994) sta v svoji raziskavi na vzorcu 109 ameriških družinskih 
podjetij ugotovila, da je prilagodljivost družine in družinska povezanost, določena z družinsko 
pripadnostjo in kvaliteto odnosa med ustanoviteljem/lastnikom in prevzemnikom družinskega 
podjetja. Pomemben faktor, ki sta ga poudarila, je, da se nasledstvo planira, vendar mora 
obstajati naslednik, ki je zaupanja vreden. V primeru raziskave, ki so jo naredili Motwani idr. 
(2006) in je bila narejena na vzorcu 368 ameriških družinskih podjetij, se je izkazalo, da če 
naslednik še ni določen oz. viden, potem se lastnik/manager težje odloči za začetek planiranja 
prenosa. V takšnih primerih mora obstajati določen sistem, s katerim si lastnik/manager 
pomaga pri izbiri pravega naslednika. 
Proces socializacije  
Tretji del v procesu načrtovanja družinskega prenosa je proces socializacije. Proces 
socializacije ter usposabljanja potencialnega naslednika vključujeta tako prenos vrednot, kot 
tudi ciljev, vključen pa je lahko tudi prenos tehničnega znanja, vodstvenih sposobnosti in 
specifičnega vedenja o podjetju (Ruzzier idr. 2008. 71). V literaturi se ločita dve stopnji 
socializacije (Sharma idr. 2015, 27):  
1. Osnovna socializacija, kjer se prenašajo vrednote in znanje, ki omogočajo interakcijo in 

grajenje medsebojnih odnosov. Med tem stadijem socializacije starejša generacija 
ponavadi želi oblikovati naslednika po njihovi lastni viziji in vrednotah, oziroma želijo 
vplivati na odločitve naslednika o njihovih nadaljnjih kariernih korakih  

2. V drugem stadiju socializacije pa gre ponavadi za oblikovanje osebnosti in identitete 
naslednika ter spoznavanje vlog drugih v podjetju. V kvalitativni raziskavi, ki je bila 
narejena v Španiji, v kateri je sodelovalo 16 managerjev/lastnikov družinskih podjetji, ki 
so bili tik pred upokojitvijo, je bil glavni cilj raziskave odgovoriti na vprašanje, katere so 
vrednote, ki jih namerava manager/lastnik prenesti na mlajšo generacijo.  

V študiji je bilo ugotovljeno, da glede na osnovi različnih sistemov vrednot in ciljev obstajajo 
štirje tipi ustanoviteljev/lastnikov:  
 ustanovitelj, ki se drži družinske tradicije;  
 ustanovitelj, usmerjen proti cilju;  
 ustanovitelj strateg in  
 ustanovitelj – inovator (Garcia-Alvarez, Lopez-Sintas in Gonzalvo 2002).  
Glede na tip ustanovitelja in njegov sistem vrednost se temu primerno spreminjajo tudi 
vrednote, ki jih bodo prenesli na naslednjo generacijo. Tako je npr. pri ustanovitelju strategu 
poudarjeno, da želi samoizpolnitev in z dosegom le-te doseže končni cilj, medtem ko lahko 
ostale tri ustanovitelje postavimo na skupni imenovalec, ki jim je pomembno, da njihovo delo 
živi še naprej z naslednjimi generacijami (Garcia-Alvarez idr. 2002, 196). 
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3.1.2 Obdobje izbira naslednika 
Proces izbire naslednika je v celotnem tranzicijskem procesu nasledstva eden izmed težjih 
korakov, če ne najtežji. Ponavadi se v izbiro naslednikov pogosto vključijo le otroci, četudi 
niso vedno najboljša izbira (Kets de Vres 1993, 64). Otroci pogosto dojemajo izbiranje kot 
favoriziranje enega izmed njih, kar lahko destabilizira harmonijo med njimi (otroci) kot tudi 
harmonijo v družini. Lastniki družinskih podjetij se pogosto sprašujejo, kateri so 
najpomembnejši dejavniki, s katerimi bi prepoznali in kvalificirali pravega naslednika.  
Keating in Little (1997, po Zupan 2010, 37) sta na podlagi preučevanja nasledstvenih 
procesov v družinskih podjetjih razvila petstopenjski model izbire naslednika (slika 4). Model 
sta razložila z naslednjimi koraki. V prvem koraku predhodnik išče interes otrok in izoblikuje 
listo potencialnih naslednikov, ta proces se začne že v zgodnji mladosti otrok. Tudi če otroci 
ne pokažejo zanimanja, starši počakajo in opazujejo njihovo obnašanje in spremljajo, kakšen 
imajo odnos do posla. Naslednji korak je namenjen selekcioniranju potencialnih naslednikov. 
Ta korak ponavadi poteka v fazi odraščanja in šolanja otrok, odloča pa se na podlagi lastnosti, 
za katere predhodnik meni, da so pomembne za bodočega naslednika. V tretji fazi se oceni 
pripadnost otrok in izbere naslednika. Velikokrat se zgodi, da se starši raje umaknejo in 
prepustijo, da se otroci sami dogovorijo, kdo bo prevzem podjetje. Četrta faza je faza, ko je 
naslednik določen. Starši morajo v tej fazi poskrbeti za ostale otroke, ki prejmejo nadomestilo 
oziroma izplačilo. Družina razume, da je za podjetje najbolje, da ostane v lastništvu 
naslednika, saj je drugače velika verjetnost, da propade. Na drugi strani pa stremijo k pošteni 
razdelitvi družinskega premoženja in skušajo tako ali drugače pomagati ostalim otrokom. V 
zadnji fazi naslednik dejansko prevzame posel. 
 
 
 
 

Slika 4: Pet stopenjski model izbire naslednika 
Vir: Kreting in Little 1997, po Zupan 2010, 37. 

V raziskavi, ki so jo naredili Chrisman idr. (1998) med 485 ameriškimi podjetji, so ugotavljali, 
katere so najpomembnejše lastnosti naslednikov družinskih podjetij. Osredotočili so se na 
naslednje lastnosti posameznika:  
 odnos do trenutnega managerja,  
 odnosi, ki ga ima z ostalimi družinskimi člani;  
 mesto, ki ga ima v družini;  
 kompetence;  
 osebne lastnosti;  

Opazovanje 
otrok in iskanje 
interesa 

Krčenje števila 
potencialnih 
naslednikov 

Ocenjevanje 
pripadnosti in 
odločitev 

Nadomestilo 
ostalim 
otrokom 

Dejanski 
prevzem 



23 

 trenutna vključenost v družinsko podjetje;  
 starost potencialnega naslednika;  
 združljivost s trenutnim vodjem /managerjem.  
V raziskavi so ugotovili, da starost, spol in vrstni red rojstva potencialnega naslednika nimajo 
velikega pomena pri odločitvi o njihovi izbiri. Presenetljivo je bilo dejstvo, da je lastnost, ki 
ima veliko vlogo pri odločitvi, spoštovanje, ki ga ima kandidat med zaposlenimi v podjetju. 
Lastniki/managerji so izpostavili, da je karakter posameznika ena izmed največjih kazalcev, 
vrednost, ki jih bo imel naslednik. Prav tako je bila pomembna lastnost posameznika 
pripadnost in njegovo poistovetenje s poslom. V raziskavi je bilo skupaj predstavljenih 30 
lastnosti, ki naj bi jih imel posameznik, in vse od njih razen štirih so dobile visoko oceno 
pomembnosti pri izbiri. Iz podatkov te raziskave lahko sklepamo, da je izbira naslednika še 
vedno bolj umetnost kot znanost.  
3.1.3 Obdobje vključevanja naslednika v vodenje in lastništvo 
Prenos znanja in socialnega kapitala 
Konkurenčna prednost družinskih podjetij je sestavljena iz edinstvenih lastnosti, znanja, 
pogostih vlaganj v znanje določenih individualnih oseb (Lee idr. 2003). Eden izmed izzivov 
pri nasledstvenem procesu je prenos tega specifičnega znanja na naslednjo generacijo, ki je 
pogosto strateškega pomena za družinsko podjetje. Zaščita tega znanja prek ustreznega 
usposabljanja naslednika služi kot garancija kontinuitete družinskega podjetja in njegove 
konkurenčne prednosti. V literaturi se pojavlja kar nekaj modelov, ki lahko služijo prenosu 
tega specifičnega znanja na naslednika. Carbera Suarez idr. (2001, 37) so v članku izpostavili 
model (slika 5) za prenos znanja in razvoj naslednika. V predlaganem modelu so poudarjeni 
najpogostejši dejavniki uspešnega prenosa znanja, ki se delijo na:  
 Kakovost odnosa med predhodnikom in naslednikom. Boljša kot je kvaliteta tega odnosa, 

učinkovitejši je prenos znanja. Avtorji so ugotovili, da starost osebe in spol omilita ta 
odnos.  

 Akademska izobrazba in pridobljene izkušnje, boljše, kot je zanje naslednika in več 
usposabljanja je imel naslednik, lažje steče učinkovit prenos znanja.  

 Zgodnja izpostavljenost naslednika v poslu pomaga nasledniku, da se seznani s 
poslovanjem in pomaga pri tekočem prenosu tega specifičnega znanja.  

 Obstajati mora ustrezna motivacija, tako pri predhodniku, ki mora predati podjetje in delo 
naslednji generaciji, kot tudi pri nasledniku, ki mora prevzeti vlogo vodje. 
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Slika 5: Model prenosa znanja in razvoja naslednika v družinskem podjetju 
Vir: Carbera, Suarez 2001, 37 po Lovšin 2006, 59. 

Model, ki so ga predstavili avtorji, tako predstavlja kompleksnost procesa pridobivanja znanja, 
potrebnega za vodenje družinskega podjetja. Iz njega je razvidno, kateri dejavniki vplivajo 
tako zaviralno kot pospeševalno pri razvoju naslednika. V povezavi razmerja predhodnik – 
naslednik je jasno razvidna motiviranost obeh; predhodnika, da naslednika pravočasno 
usposobi za vodenje in mu s tem zagotovi kredibilnost v očeh zaposlenih, poslovnih 
partnerjev kot tudi naslednika, da zrelo sprejme svoje obveznosti. Zelo pomembno je, da 
naslednik pozna »svoje« podjetje, delo, produkte, filozofijo, tehnologijo, kako se rešuje 
probleme. Hkrati pa tudi spozna, kako podjetje dela drugače od podjetji na trgu, kar 
predstavlja tiho znanje družinskega podjetja (Lovšin 2006, 58). Vsi avtorji so mnenja, da 
mora naslednik še naprej vlagati svoj trud in čas v pridobivanju novega znanja, ki še naprej 
povečuje specifične dragocene vire družinskega podjetja. 
Steier (2001, 265) se je v svoji raziskavi ukvarjal s preučevanjem, kako se prenaša in upravlja 
bogastvo odnosov oziroma socialni kapital. Socialni kapital je opredelil kot vire, ki so na 
voljo v ali preko osebnih in poslovnih omrežij. Ti viri vključujejo tako informacije, ideje, 
stike, priložnosti, moč, vpliv, dobro ime, zaupanje in sodelovanje. V procesu nasledstva 
poteka izmenjava vlog med predstavniki dveh generacij (Handler 1990). Aktivno vlogo 
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lastnika/managerja postopoma prevzema naslednik. S prenosom se na naslednika prenašajo 
tako znanje, socialni kapital itd. Glede na raziskave v večini primerov ta prenos predstavlja 
slika 6. 
 
 
 
 
 
 

Slika 6: Prenos znanja na naslednika 
Prenos vodenja 
Nasledstvo v družinskem podjetju je sestavljeno iz prenosa vodstvene in lastniške funkcije. 
Ko je naslednik za prenos podjetja izbran, pride na vrsto prenos vodenja družinskega podjetja.  
Dyck idr. (2002, 145 v Duh idr. 2006, 591) opozarjajo, da se vse prepogosto reševanje 
nasledstvenih vprašanj v vodstvu podjetja obravnava kot kriza, s katero se mora podjetje 
soočati. Vsekakor lahko problematika nasledstva vodenja predstavlja krizo, ni pa nujno, zlasti 
ob dejstvu, da je nasledstvo planirano vnaprej. V tem primeru lahko zamenjava vodstva 
predstavlja strateško priložnost podjetja, to velja predvsem za tista, ki delujejo v intenzivnih 
panogah in na dinamičnih trgih, kakor tudi v hitro rastočih podjetjih, ki se soočajo s 
spremenjenimi zahtevami vodenja. 
Pri prenosu vodenja obstajata dve prepreki, ki onemogočata gladek prenos. Prva prepreka 
predstavlja zamujanje oz. zamik pri prenosu vodenja s strani staršev, katerega glavni vzroke je 
proces samopotrjevanja (Matthews idr. 1999, 151), druga prepreka je prisotnost siljenja 
naslednika k pospešitvi prenosa podjetja, kar lahko vodi, k prezgodnjemu prenosu vodenja in 
s tem oddaljitvi od optimalne točke, ko bi prenos še dosegel najvišjo učinkovitost. Na osnovi 
predhodnih spoznanj pri uspešnih prenosih vodenja je bilo ugotovljenih mnogo faktorjev, ki 
izhajajo iz področja družinskega in tudi poslovnega sistema. V družinskem sistemu oz. na 
nivoju posameznika so bili za uspešen prenos vodenja predstavljeni naslednji faktorji; 
sposobnosti uspešnega pridobivanja veščin, ki omogočajo zaznavanje novih tržnih niš 
(Pericone idr., 2001), dobri odnosi med družinskimi člani, dobra uporaba socialnega kapitala 
in prisotnost zaupanja ter mentorskega odnosa z naslednikom (Goldberg 1996). Iz perspektive 
poslovnega sistema so bile ugotovljene povezave med konkurenčnim okoljem in 
učinkovitostjo prenosa vodenja. Učinkovit prenos vodenja je tako odvisen tudi od kondicije, v 
katerem je podjetje, ali ima podjetje narejene temelje, ki bodo vzdržali tudi v prihodnosti 
(Goldberg 1996). V primerih, ko je moral naslednik ali kupiti ali si s trdim delom zaslužiti 
pravico do vodenja podjetja, se izkaže, da je verjetnost uspeha takšnega podjetja v prihodnosti 
večja, zmanjša pa se tudi možnost odločitve prodaje podjetja s strani naslednika (Shepherd in 
Zacharakis 2000, 28).  

USTANOVITELJ  Vodja     Vzporedni vodja     Svetovalec    Mentor 
 
 
NASLEDNIK  Asistent    Vzporedni vodja                                           Vodja 
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Leach (1981, 120) vidi, da ima ustanovitelj pri planiranju nasledstva v vodenju družinskega 
podjetja več možnosti:  
 da izbere družinskega člana kot naslednika družinskega podjetja;  
 da v času usposabljanja naslednika izbere profesionalnega managerja;  
 da preprosto ne naredi ničesar, kar je na žalost tudi najpogostejša praksa.  
Vsaka od možnosti za lastnika/ustanovitelja predstavlja izziv, saj jih mora upoštevati pri 
oblikovanju strategije nasledstva. 
Planiranje prenosa vodenja v družinskem podjetju naj bi tako obsegalo predvsem aktivnosti, 
ki so usmerjene v izbiro in usposabljanje naslednika, oblikovanje vizije in strateškega plana 
podjetja po menjavi generacij ter opredelitev vloge odhajajočega ustanovitelja. Le v primeru 
planiranega nasledstva v vodstvu bo menjava generacij v vodstvu izvedena tako, da bo kar 
najbolje zadoščeno interesom podjetja kakor tudi družine (Duh idr. 2005, 592). 
Prenos lastništva 
V prejšnjem delu smo spoznali prenos vodenja kot enega izmed ključnih točk prenosa 
nasledstva, prav tako pa je pomemben tudi prenosa lastništva in s tem prevzemanje nadzora 
nad podjetjem. S prenosom lastništva je povezan tudi strah, ki ruši ravnotežje predhodnika in 
naslednika. Posledično sta naslednik in predhodnik ujeta v potrebo po ohranjanju čustvenega 
ravnotežja med samim procesom izvajanja nalog, kot so planiranje upokojitve, odločitev 
glede prenosa premoženja in moči. Na osnovi raziskave, ki jo je naredil Dunn (1999), 
ugotovimo, da glede na družinsko kulturo, sistem vrednost, stopnje življenjskega cikla, v 
kateri je družina, obstaja različen napredek teh družin pri opravilih prenosa nasledstva. 
Napredek prenosa lastništva je bolj pozitiven in viden v družinah, kjer so življenjski cikel 
družine, posla in lastništva medsebojno skladni, s tem pa je bilo skladno tudi čustveno 
doživljanje nalog prenosa v družini. 
Uspešnost prenosa lastništva je odvisna od lastnikove pripravljenosti, da lastništvo resnično 
prenese. Po Leachu (1991, 122) razlikujemo štiri tipe ustanoviteljev, in sicer: 
 Monarhi (podjetja ne zapustijo, dokler v to niso prisiljeni, zaradi smrti ali zaradi 

notranjega upora v podjetju). 
 Generali (podjetje prisiljeno zapustijo, vendar načrtujejo vrnitev in se ob primernem 

trenutku takoj vrnejo v podjetje in rešujejo probleme, vrnitev jim pomeni vse). 
 Ambasadorji (ti postopoma zapustijo podjetje oziroma delovno mesto vodje, vendar so 

kasneje še aktivni v mentorski in svetovalni vlogi. 
 Guvernerji (podjetje zapustijo in svoj čas posvetijo drugim dejavnostim, s podjetjem 

imajo zelo malo stikov). 
Za ustanovitelje družinskega podjetja je pomembno, da imajo ob prenosu lastništva na 
naslednjo generacijo že zagotovljeno materialno varnost po upokojitvi, hkrati pa prenos ne 
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sme finančno izčrpati podjetja. Ob planiranju prenosa lastništva je treba upoštevati tudi možne 
spremembe v davčni politiki, nenačrtovane dogodke ter razne možnosti naložb kupnine, ki jo 
prejmejo bivši lastniki, v varne in donosne finančne oblike (Weindorfer 2010, 47). 
3.1.4 Obdobje umika predhodnika 
Veliko lastnikov, podjetnikov, ki so svoja podjetja ustanovili po osamosvojitvi Slovenije, se 
sedaj srečuje s podobnim problemom, to je prenosom podjetja na mlajšo generacijo in s tem 
zagotovitve preživetja družinskega podjetja. Obdobje, v katerem poteka prenos upravljanja in 
lastništva, je lahko za predhodnika zelo težavno, saj ga ponavadi predstavlja velik del 
njihovega profesionalnega, osebnega in socialnega življenja. Medgeneracijski prenos se začne 
takoj, ko se za to odloči predhodnik, in traja, dokler predhodnik ne odide v pokoj in pusti 
podjetje za seboj (Churchill in Hatten 1987, 55). Veliko vprašanje, ki se pojavi v tem delu, je, 
kako naj se predhodnik upokoji ter kako naj bo videti njegova nadaljnja vloga. Velik pomen 
pri tem vprašanju ima tudi starost predhodnika v času, ko se odloči za sestop in 
medgeneracijski prehod. Marshall idr. (2006, 364) so v kvantitativni študiji, ki so jo naredili 
med 1155 ameriškimi podjetji, ugotovili, da faktorji, kot so višja izobrazba, večji prihodek, 
urejeni prihodki za čas upokojitve, prispevajo k temu, da se ustanovitelji odločajo za prejšnjo 
upokojitev. Uspeh nasledstva je torej lahko uspešen le, če ima podjetnik jasen načrt o svoji 
prihodnosti in ali je resnično pripravljen izstopiti iz podjetja. Vsekakor je zaželeno, da ima še 
naprej občasno svetovalno vlogo, vendar lahko nastane problem, ko se za tem skriva težnja po 
posrednem vodenju in nadzorovanju naslednika. V takšnem primeru pride samo do t. i. 
simboličnega prenosa podjetja, ki nasledniku povzroči izgubo moči in avtoriteto v očeh 
zaposlenih, kar na koncu lahko privede tudi do spora (Lovšin-Kozina 2006, 148). 
Herle (2003, 64) je v raziskavi, ki jo je naredila med 64 analiziranimi podjetji v Sloveniji, 
ugotovila, da ima 71,9 % ustanoviteljev, ki še vodijo družinsko podjetje, že zagotovljeno 
dosmrtno finančno varnost. Iz tega je sklenila, da bi se ustanovitelji v teh primerih lahko 
posvetili cilju obstoja podjetja tudi pri naslednji generaciji. Vendar pa, kot je razvidno iz 
podatkov, polovica še nima izdelanega načrta preživljanje svojega časa po upokojitvi, kar 
kaže na to, da anketiranci o tem še ne razmišljajo aktivno. 
Raziskava, ki jo je med 4311 člani naredila Kanadska zveza neodvisnih podjetij (CFIB 2005), 
je pokazala, da 71 % sedanjih lastnikov pričakuje prenos podjetja na mlajšo generacijo v roku 
desetih let, 41 % pa v roku petih let (Cadieux 2007, 106). Lovšin-Kozinova (2006, 97) je 
podobno raziskavo naredila na vzorcu 1200 slovenskih podjetij. Iz nje izhaja, da kar 71,9 % 
podjetij pripada ustanoviteljski generaciji. Ugotovila je, da se namerava v naslednjih desetih 
letih upokojiti 48 % anketiranih podjetnikov, v času od 11 do 20 let 26 % vseh podjetnikov, v 
času od 21 do 30 let pa se namerava upokojiti 17.8 % podjetnikov. Povedano z drugimi 
besedami: skoraj polovica anketiranih podjetnikov se namerava upokojiti v naslednjih desetih 
letih. Glede na to, da je bila raziskava opravljena 12 let nazaj, lahko sklepamo, da živimo v 
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obdobju, ko družinska podjetja množično prehajajo na mlajšo generacijo, tako vodstveno kot 
tudi lastniško. 
3.1.5 Obdobje po prenosu nasledstva  
V tej fazi je zajeto obdobje po formalno končanem prenosu nasledstva in se ukvarja predvsem 
z ugotavljanjem zadovoljstva prenosa in uspešnosti podjetja po prenosu na mlajšo generacijo. 
Glede na to, da bo celotno naslednje poglavje naloge namenjeno poglobljeni analizi literature, 
modelov, ki opredeljujejo uspešnost prenosa družinskega podjetja na mlajšo generacijo, bomo 
v tem delu predstavili izsledke literature, ki se nanaša na nasledstvene procese, ki propadejo 
oziroma se ne zgodijo zaradi različnih dejavnikov, ki nasledstveni proces zavirajo, oziroma 
onemogočajo. 
Neuspešen nasledstveni proces 
V literaturi se veliko avtorjev ukvarja z uspešnostjo nasledstvenega procesa, samemu 
neuspehu nasledstva pa ni namenjeno toliko raziskovanja. V literaturi se večino pojavljata 
glavni dve raziskavi, ki se nanašata na probleme in dejavnike, ki onemogočajo uspešno 
izpeljavo nasledstvenega procesa. Tako v prvi raziskavi De Massis idr. (2008, 184) 
identificirajo pet skupin dejavnikov, ki preprečujejo uspešno nasledstvo, skupine pa razdelijo 
na:  
 individualne dejavnike, ki lahko prihajajo s strani ustanovitelja ali naslednika, bistvo njih 

je pomanjkanje motivacije za izpeljavo nasledstvenega procesa;  
 dejavnike, ki so povezani z odnosi; tukaj avtorji omenjajo predvsem konflikte med 

staršem in naslednikom ali konflikte med družinskimi člani, pomanjkanje zaupanja in 
predanosti naslednika za nasledstveni proces in prevzem vodenja;  

 finančne dejavnike, med katere spada nesposobnost soočenja z davčnimi problemi ali 
izplačilom ostalih družinskih članov;  

 dejavnike, ki so povezani s podjetjem, kjer izpostavijo spremembo delovanja podjetja, npr. 
izguba poslovnih partnerjev, dobaviteljev itd.;  

 Faktorje, ki so vezani na sam proces, v katerem so omenjeni predvsem slaba komunikacija, 
napačna ocenitev dejanskega stanja ter preveliko odstopanje med potrebami podjetja in 
naslednika. 

Drugo raziskavo so naredili Millerja idr. (2003, 515), kjer so analizirali 16 kanadskih podjetij, 
v katerih nasledstveni proces ni bil izpeljan uspešno. Ugotovili so tri vzorce, ki so se 
pojavljali med podjetji. V prvi točki so poudarili, da se je naslednik ostal preveč odvisen na 
ustanovitelja in se zanašal na ustanoviteljeve odločitve. Naslednik je ostal v senci vodenja 
ustanovitelja, podjetje pa tako ni šlo v koraku s časom naprej, kar je na koncu vodilo do 
neuspešne tranzicije in propada podjetja. V drugem sklopu podjetij se je ponovno pojavil 
problem z naslednikom, saj je želel dodati svojo noto podjetju, vendar ni imel znanja in 
vedenja, kako bi to izpeljal. V zadnjo skupino so avtorji razdelili podjetje, kjer je bil naslednik 
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ravno nasprotje prvi skupini. Naslednik je v popolnosti zavračal zapuščino in kulturo 
ustanovitelja, kar je ponovno vodilo do neuspeha. 
3.2 Značilnost družinskih podjetij v Sloveniji in njihovo nasledstvo 
Družinska podjetja v Sloveniji predstavljajo več kot polovico vseh podjetij (Glas 2003, 27). V 
povprečju je bila večina ustanovljena med letoma 1990 in 1994. Kljub predhodnemu 
socialističnemu režimu je bilo 38,3 % ustanovljenih pred letom 1990. Večinoma so bila to 
obrtniška podjetja, kjer je bila tradicija zasidrana že mnogo let preje. Podjetniško aktivnost v 
obdobju komunizma je strogo urejala zakonodaja, zato so se podjetniki soočali z mnogimi 
težavami, npr. močno omejeno zunanjo trgovino in omejitvami pri zaposlovanju. (Glas idr. 
2008, po Zupan, 2010 12). Pri ostalih avtorji, ki so v svojih raziskavah tudi opredelili delež 
družinskih podjetij, se ta giblje med 38,1 % do 50,1 % (Duh 2003). V drugi raziskavi, ki jo je 
ravno tako naredila Duhova, je bilo samoopredeljenih družinskih podjetij okoli 46,45 odstotka. 
Rezultati raziskave, ki jo je naredil Vadnjal (2005), pa so pokazali, da je bil ta odstotek še 
višji in je predstavljal 58,5 % vseh podjetji. Ker je bila večina podjetij ustanovljena po 
prehodu v tržno gospodarstvo, kar je logična posledica sprostitve mnogih omejitev, ki so prej 
veljala v Sloveniji, lahko sklepamo, da slovenska družinska podjetja po starosti v večini 
spadajo med mlajša podjetja. Družinska podjetja v Sloveniji zaposlujejo vsaj 26 % aktivnega 
prebivalstva (Ruzzier idr. 2008, 72) in ustvarijo najmanj 22 % celotne dodatne vrednosti. 
Po oceni Lovše Kozinove (2006) se bo delež podjetji v času od 2006 do 2016, v katerih bo 
potreben prenos podjetja na mlajšo generacijo, gibal nekje med 30 % in 40 %. Prenos bo 
nujen predvsem zaradi dveh glavnih dejavnikov, in sicer:  
 lastniki – ustanovitelji, ki so podjetja množično ustanavljali v prvih letih samostojnosti 

Slovenije, bodo sedaj zaradi svoje starosti odhajali v pokoj,  
 zaradi socialnih razlogov nastanka družinskih podjetij je za lastnike družinskih podjetij 

povsem jasno, da bodo svoje podjetje predali v roke svojih otrok.  
Kot navaja Lovšin Kozinova (2006, 182), za zagotovitev eksistenčne varnosti svojih 
potomcev v slovenskih družinskih podjetjih prevladuje družinski element nad poslovnim. V 
raziskavi je ugotovila še, da je med stopnjo načrtovanja nasledstva povezava med 
organizacijsko strukturo in pripravljenostjo podjetnika na izstop iz podjetja ter da se 
pripravljenost za načrtovanje nasledstvenega procesa s strani ustanovitelja poveča s starostjo. 
Raziskavo o pomenu žensk v slovenskih družinskih podjetjih so naredili Glas idr. (2008, 9), ki 
so ugotovili, da ženske zasedajo le 17 % voditeljskih mest, ustanovile pa so le 7 % vseh 
družinskih podjetij v Sloveniji. Iz ugotovitev še izhaja, da je delež žensk na direktorskih 
položajih v družinskih podjetjih celo višji kot v nedružinskih. 
Zupan (2010, 81) s svojo raziskavo, ki jo je namenil ugotavljanju izbire primernih 
naslednikov družinskih podjetij, ugotovi, da se slovenski družinski podjetniki izbora 
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naslednikov lotevajo predvsem s čustvenega vidika in ne upoštevajo dejanske usposobljenosti 
naslednika za prevzem družinskega podjetja. Iz tega stališča izbira naslednikov ni racionalna, 
praksa pa tako ne sledi navodilom, ki so priporočena v literaturi. Zupan ( 2010, str. 81) omeni, 
da bo trend zmanjševanja rodnosti v srednjeročnem času povzročilo, da bodo imeli 
ustanovitelji v povprečju manjšo izbiro med nasledniki, ki so še vedno brez izjeme edini 
potencialni nasledniki družinskih poslov. To predstavlja zmanjševanje vloge kriterijev, po 
katerih se lahko optimalno izbirajo potencialni nasledniki. To bo predstavljalo večji pritisk na 
njihovo delo v podjetju, v povprečju pa najverjetneje to pomeni izbor slabših oziroma slabše 
pripravljenih ali manj predanih naslednikov kot sedaj. 
Vpliv podjetniške usmerjenosti na uspeh družinskih podjetij so raziskali Kostanjevec idr. 
(2013, 93). S pomočjo 22 izbranih dejavnikov so ugotovili, da ni mogoče potrditi razlik med 
družinskimi in nedužinskimi podjetij glede inovativnosti, sprejemanja tveganja in 
proaktivnosti. Pri analiziranju nefinančnih kazalnikov pa sta ugotovili, da se družinska 
podjetja statistično značilno razlikujejo od nedružinskih podjetij.  
Družinske in delovne vrednote je v svoji raziskavi na vzorcu 122 podjetij proučeval Višnar 
(2006, 77). Cilje raziskave je bil ugotoviti, ali so v družinskih podjetjih razlike med 
generacijama tako velike, da bi motile proces nasledstvenega prenosa. Ugotovil je, da se 
generacije med seboj razlikujejo glede na življenjske, delovne in poslovne vrednote. Razlike 
pri življenjskih vrednotah je pripisal predvsem soočenju obeh generacij različnim socialnim in 
ekonomskim okoljem, pri delovnih in poslovnih vrednotah ni opazil velikih razlik, ki bi bile 
lahko vir problemov v nasledstvenem procesu. Ugotavlja, da bi bile lahko razlike v 
življenjskih vrednotah celo pozitivne za podjetje, saj naj bi bilo podjetje, vodeno po vrednotah 
nasledstvene generacije celo bolj podjetniško usmerjeno. Generacije naj bi imele dokaj 
podobne poglede na dejavnost družinskih poslov, kar se tiče nasledstva, pa se njihovi pogledi 
razlikujejo, kar kaže na pomanjkanje pogovorov in načrtovanju procesa nasledstva. 
Nasledniki naj bi ob prevzemanju posla, kazali pomanjkanje samozavesti, kar naj bi bila 
predvsem posledica pomanjkanja delovnih izkušenj iz drugih podjetji, pomanjkanja 
formalnega odločanja ter mentorstva. Kot zadnjo bistveno značilnost Višnar navaja 
razlikovanje v odprtosti do zunanjih virov financiranja in managerske strokovnosti, kar naj bi 
nakazalo, da je nasledstvena generacija bolj usmerjena k rasti in tržni usmerjenosti in manj k 
tehnološkim vprašanjem. 
Rajter (2010, 89) ugotavlja, da je eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost 
slovenskih družinskih podjetij, izobrazba. Poudari, da bolj izobrazba zaposlenih, kot lastnikov, 
kar pomeni, da je ključ, do uspešnega delovanja podjetja vedno bolj povezan z znanjem. V 
prihodnosti pa bodo uspešna tista podjetja, ki bodo temelje gradila na znanju. V raziskavi je 
ugotovil, da v nasprotju s pričakovanji ni večjih razlik med uspešnostjo družinskih in 
nedružinskih podjetij, razen v pogledu dobička, ki so ga družinska podjetja ustvarila za 6 % 
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več. Tako Rajter zaključi z ugotovitvijo, da so družinska podjetja postala enakovreden del 
gospodarstva in da jih ne moremo več obravnavati kot specifično pojavno obliko. 
Na vzorcu 64 podjetij je Herletova (2003, 79) proučevala namero lastnikov o prenosu 
lastništva in vodenja na naslednjo generacijo. Osredotočila se je na dejavnike, kot so zdravje, 
medsebojni odnosi v družini, premoženjsko stanje, zadovoljstvo s poslovno kariero. Ugotovila 
je, da podjetniki ne dajejo dovolj pozornosti zdravju, so zadovoljni z osebnimi prihodki, 
večina nima narejene oporoke. Kar 75 % njih je prepričanih, da lahko njihovo podjetje preživi 
brez njih. Ugotovila je tudi, da imajo slovenska podjetja identične probleme kot družinska 
podjetja v tujini. Probleme predstavljajo konflikti, ki nastanejo zaradi vmešavanja družine v 
poslovanje podjetja, pomanjkanje časa lastnikov, zaradi polne zasedenosti in okupiranosti z 
vodenjem podjetja. Primanjkuje tudi formalizacije poslovanja v obliki pravilnikov, statutov in 
pogodb, obstaja pa tudi velik odpor do planiranja. Herletova je ugotovila, da lastniki podjetij, 
ki so bila ustanovljena v obdobju tranzicije, večinoma še ne razmišljajo o umiku iz podjetja. 
Očitno je tudi dejstvo, da si velika večina podjetnikov želi, da podjetja ostane v družinski lasti, 
torej da bo v bližnji prihodnosti narejen prehod na naslednjo generacijo. Odpor do planiranja 
podjetniki pripisujejo dejstvu, da jim zaradi veliko dela primanjkuje časa in ga zato ne 
posvetijo temu področju. 
Zadnja raziskava, ki je bila narejena na področju družinskih podjetij Sloveniji in je verjetno 
tudi najobširnejša doslej, je bila narejena s strani Ernst & Young 2015. V raziskavi so 
ugotavljali značilnosti družinskih podjetij in je temeljila na vzorcu 360 družinskih podjetij v 
Sloveniji. Raziskava je postregla z novimi zanimivimi značilnostmi, ki jih imajo slovenska 
družinska podjetja. Tako je bilo ugotovljeno, da je kar 83 % podjetij v Sloveniji družinskih 
podjetij, v povprečju imajo manj kot 50 zaposlenih ljudi, naredijo 4 mio EUR prometa, 
delujejo več kot 20 let in jih v 58 % še vedno vodi prva generacija oziroma generacija 
ustanoviteljev. Takšnih podjetij, kjer so že naredili prenos na naslednjo generacijo in uspešno 
vodijo podjetje, je 37 %.  
V raziskavi je bilo ugotovljeno, da so dejavniki, ki prispevajo k uspešnosti slovenskih 
družinskih podjetij, v 47 % osredotočenost na visoko kvaliteto produkta, v 36 % pregled nad 
stroški podjetja, v 34 % pa so vključeni v raziskavo menili, da je za uspešnost njihovega 
podjetja pomembna prepoznavna blagovna znamka in lojalnost kupcev. V raziskavi so tudi 
ugotavljali, kateri so dejavniki, ki vplivajo na spremembo vodstvenih oseb oziroma 
spremembo vodenja podjetja. V 32 % so pritrdili, da se to zgodi v primerih, ko se zahtevajo 
novo znanje in veščine, ki jih trenutni voditelji nimajo. Večina managerjev, ki vodijo 
družinska podjetja, je moških, ženske vodijo 38 % slovenskih družinskih podjetij. Velik delež 
managerjev, ki vodijo družinska podjetja, imajo starše s podjetniškimi izkušnjami, ki so 
pomagale pri rasti podjetij, čeprav, kot je zapisano v raziskavi, sami niso imeli idealnih 
ekonomskih in podjetniških pogojev. Ravno podjetniške izkušnje in podjetniško razmišljanje 
so bili poudarjeni kot glavni elementi, ki ga imajo podjetniki v Sloveniji, še posebej zato, ker 
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lahko vse te veščine, podjetniško kulturo, vrednote in tradicijo prenašamo na mlajšo 
generacijo, kar lahko predstavlja dolgoročnost podjetništva in družinskih podjetij v Slovenji. 
Po raziskavi izhaja, da nameravajo v kar 82 % primerih družinsko podjetje prenesti na mlajšo 
generacijo. Poudarjeni so bili tudi glavni elementi, ki vplivajo na uspešnost prenosa 
družinskih podjetij iz ene generacije na drugo, ki so: ocena sposobnosti potencialnega 
naslednika, nasledstveni proces naj se začne dovolj zgodaj, kot tretje je bilo omenjeno, da se z 
nasledstvenim procesom zagotovi neprekinjeno poslovanje družinskega podjetja, četrti 
dejavnik, ki tudi vpliva na uspešen prenos, pa je pošteno obravnavanje vseh družinskih članov. 
Kar 40 % vprašanih v raziskavi je odgovorilo, da bo njihovo podjetje vodil družinski član. 
Ker družinsko podjetje potrebuje tudi zaposlene, ki niso družinski člani, je bilo poudarjeno, da 
je treba poskrbeti tudi za njihovo lojalnost. 
Na podlagi pregleda literature in raziskav slovenskih avtorjev, ki so raziskovali vsak na 
svojem področju, lahko o slovenskih družinskih podjetjih in njihovemu nasledstvu 
izpostavimo nekaj ključnih točk: 
 Delež podjetij, ki se po definiciji družinskega podjetja lahko uvrščajo med družinska 

podjetja, je v povprečju okoli 50 % (Glas idr. 2008, Duh idr. 2005, Vadnjal 2005). 
 Lastniki želijo podjetje zapustiti svojim otrokom in ne vidijo možnosti o prenosu podjetja 

na nedružinskega člana (Herle 2003, 62, Glas idr. 2008, Lovšin 2006, 182, Rajter 2008, 
71). 

 V času od 2006 do 2016 se predvideva prenos med 30 % in 40 % vseh družinskih podjetij 
v Sloveniji (Lovšin–Kozina 2006, 162). 

 Izbira naslednikov se izvaja predvsem s čustvenega vidika in ne sledi priporočilom v 
literaturi (Zupan 2010, 81). 

 Podjetje, vodeno po vrednotah druge generacije, naj bi bilo bolj podjetniško usmerjeno 
(Višnar 2006, 77). 

 V slovenskih družinskih podjetjih primanjkuje planiranj nasledstvenega procesa (Herle 
2003, 79). 

 Eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost slovenskih družinskih podjetij, je 
izobrazba (Rajtar 2010, 75). 

 83 % vseh podjetij v Sloveniji je družinskih podjetij, od njih jih 82 % namerava podjetje 
prenesti na mlajšo generacijo ( Ernst & Young 2015). 

 40 % družinskih podjetij v Sloveniji bo vodil družinski član ( Ernst & Young 2015). 
 Glavni faktorji, ki vplivajo na uspešen družinski prenos podjetja na mlajšo generacijo, so: 

ocena sposobnosti potencialnega naslednika, nasledstveni proces naj se začne dovolj 
zgodaj, neprekinjeno poslovanje družinskega podjetja, pošteno obravnavanje vseh 
družinskih članov ( Ernst & Young 2015). 
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3.3 Modeli prenosa nasledstva družinskega podjetja 
Po definiciji je nasledstvo dinamičen proces, v katerem so vloge in dolžnosti razdeljeni med 
dva glavna akterja, med predhodnika in naslednika. Vlogi se neodvisno razvijata ter na 
posameznih točkah tudi prekrivata, končni cilj obeh pa je prenos upravljana, poslovanja in 
lastništva na naslednjo generacijo (Cadieux idr. 2002, 17). V literaturi obstaja veliko modelov, 
ki obravnavajo prenos družinskega podjetja. Večina modelov temelji na načelu, da se 
nasledstveni proces začne, še preden je naslednik vključen v posel, in se konča, ko se 
predhodnik upokoji. Tako Cadieux idr. (2002, 18) opredelijo nasledstveni proces s fazami, in 
sicer: 
1. Začetna faza. V tej fazi je lastnik – manager ponavadi v celoti in izključno odgovoren za 

dnevno poslovanje podjetja. Čeprav naslednika v tej fazi še ni na vidnih položajih v 
podjetju, se naslednik s podjetjem spoznava in razvija pozitivno dojemanje in odnos do 
starša kot vodje. V tej fazi se začne kazati zanimanje naslednika za podjetje, njegovo 
poslovanje, predhodnik pa pravilno tudi že izbere potencialnega naslednika. 

2. Faza integracije se ponavadi začne, ko lastnik − manager vključi svojega naslednika v 
podjetje tako, da mu omogoči poletno delo ali ga vključi v delo s krajšim delovnim časom. 
V tem času se šteje, da je naslednik v učnem obdobju, zato se mu pogosto namenijo 
manjše naloge z malo operativnimi odločitvami. 

3. Skupna faza upravljanja. Ta stopnja pogosto velja tudi za prehoden korak v procesu in se 
razlikuje od prvih dveh po tem, da uradno označuje vstop izbranega naslednika, kot 
bodočega vodjo družinskega podjetja. Predhodnik in naslednik v tej fazi delata drug ob 
drugem, s čimer je zagotovljen prenos pristojnosti in pooblastil, dokler naslednik ne pride 
do točke, ko je sam sposoben sprejemati poslovne odločitve in za njimi tudi stati. 

4. Faza upokojitve. Zadnja stopnja procesa je zaznamovana z uradnim odhodom 
predhodnika v pokoj, s katerim je povezan popoln prenos odgovornosti, vodenja in na 
koncu lastništva. 

Na osnovi ugotovitev, na katere je opozoril Handler (1990), se lahko v drugi ali tretji fazi 
zgodi, da postopek prenosa nasledstva zavira sam predhodnik. To pomeni, da naslednik nikoli 
ne bo povsem prevzel vloge vodje, ki naj bi mu pripadala v fazi upokojitve predhodnika, 
dokler bo predhodnik sposoben sam voditi in upravljati podjetje. Nekateri avtorji (Lansberg 
1988, Dyer 1989, Keth de Vries 1977) so mnenja, da je vir odpora do nasledstva psihološke 
narave in tesno sovpadajo z lastnosti, ki so značilni za podjetnike, npr. ker podjetniki 
večinoma svojega časa in življenja namenijo za uspešno poslovanje podjetja, nikoli niso imeli 
priložnosti razvijanja drugih interesov. Avtorji ugotavljajo, da več interesov, kot jih je razvil 
podjetnik predhodnik, večja je verjetnost, da bo lažje spustil podjetje iz svojih rok. Ob 
nerazvitih hobijih s strani ustanovitelja obstajajo še različni strahovi, kot so strah pred smrtjo, 
izguba svoje identitete, izguba moči. Ob prisotnostih teh strahov bo predhodnik podzavestno 
naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo odložil ali oviral nasledstveni proces.  
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V raziskavi, ki so jo naredili Chrisman idr. (1998), so ugotovili, da je poleg potrebnih znanj in 
veščin za prevzem poslov naslednika, pomembna tudi kakovost odnosa med glavnima 
akterjema oziroma pozitiven odnos med vsemi člani družine. Prav tako se ne sme zanemariti 
notranje in zunanje okolje poslovanja, kjer se lahko hitro razvije velika odpornost, ki tudi 
vpliva na uspešen prenos nasledstva. 
Podobno kot Cadieux (2002, 18), tudi Bowman-Uptonova (1991, 14) v štirih fazah opredeli 
obdobja, ki so del uspešnega prenosa nasledstva. Tako v prvi fazi iniciacije otroci spoznavajo 
družinsko podjetje, ki po Bowman-Uptonovi traja vse od rojstva dalje. Otrok lahko skozi 
obdobje spoznavanja lahko o podjetju dobi pozitivne ali negativne občutke. Vse je odvisno od 
odnosa, ki ga imata starša. Če otrok opazuje prepire, negativne kritike in komentarje, ki so 
vezani na poslovanje podjetja, bo dobil negativne vtise, bo kasneje obstajala večja verjetnost, 
da ne bo razmišljal o karieri v družinskem podjetju. Podoben učinek ima tudi prikrivanje 
informacij o podjetju ali da otrokom nihče ne omeni, da so dobrodošli v podjetju. Druga faza 
ali faza izbire naslednika lahko predstavlja najtežji korak nasledstvenega procesa, še posebej, 
če predhodnik izbira med več otroki. V tretji faza usposabljanja ali pridobivanja znanja se 
naslednika pripravi na prevzem vodenja podjetja. Bowman-Uptonova (1991, 16) predlaga, da 
se zaradi možnih težav že pri sami vzgoji uporabi zunanji mentor, ki bo strokovno in 
osebnostno pripravil naslednika, pri čemer naj direktor ali drug član vodstva v podjetju 
opredeli naloge, roke in način ocenjevanja naslednika. V zadnji, sklepni fazi predhodnik 
prenese vodstveni in lastniški nadzor na naslednika. Dejanski prenos nadzora se ponavadi 
zgodi, ko je pravočasen, dokončen in nadzorovan, predhodnik pa ni več vključen pri 
vsakodnevnih opravilih in se ne vmešava v odločitve naslednika. Po mnenju Bowman-
Uptonova je v tem obdobju dobro, če predhodnik popolnoma prepusti vodenje podjetja 
nasledniku, sam pa ga med njegovim delom ocenjuje, nadzira in se vključi šele takrat, ko je to 
zares potrebo. 
Le Brenton-Miller idr. (2004) so razvili integrativni model učinkovitega nasledstva 
družinskega podjetja (slika 7). Kar je pri tem modelu pomembno, je, da so prvi, ki so v model 
vključili socialno okolje, zunanje dejavnike, ki vplivajo in spreminjajo družinski sistem in 
posledično vplivajo tudi na sam nasledstveni proces. Poleg tega ta model jasno loči med 
spretnostmi in sposobnostmi tako predhodnika kot naslednika, ki jih potrebujeta za uspešen 
prenos družinskega podjetja na mlajšo generacijo. V središču modela so vključene štiri 
stopnje nasledstvenega procesa, ki so podobne definicijam, ki smo jih omenili v predhodnih 
modelih. Na koncu nas Le Brenton-Millerjev model vodi do prenosa kapitala in lastništva ter 
nam ob tem podaja povratne informacije vseh štirih faz.  
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Slika 7: Integrativni model učinkovitega nasledstva družinskega podjetja 
Vir: Le Brenton-Miller idr. 2003, 318. 
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Na osnovi empirične raziskave, ki jo je Lambrecht (2005, 396) naredil med različnimi 
družinskimi podjetji, je nastal model prenosa nasledstva z imenom 6 odskočnih stopnic (slika 
8). Prvi nivo predstavlja podjetništvo. V tem koraku se prenašajo strokovno zanje, vodstvene 
sposobnosti, vrednote oz. duša samega podjetja. Lambrecht (2005) razlikuje med tremi 
življenjskimi fazami otroka, ki vplivajo na prenos strokovnega znanja. V prvi fazi predstavi 
posel kot igrišče za otroka, v drugi fazi možni nasledniki delajo v podjetju, v tretji fazi se 
potencialni naslednik ukvarja z resnim delom. Na ta način se potencialni naslednik že zgodaj 
nauči lastnosti produkta in veščin prodaje. Drugo odskočno desko za uspešen prenos 
nasledstva predstavlja študij. Večino naslednikov starši vzpodbujajo, da pridobijo ustrezno 
izobrazbo, s pomočjo katere bodo kasneje uspešno vodili družinsko podjetje. Na osnovi 
raziskave Lambrechta je izobrazba osnovni pogoj, s katerim potencialni naslednik dokaže, da 
je sposoben voditi družinsko podjetje ter da je le-tega vreden. Večja družinska podjetja 
velikokrat vključijo formalno interno izobraževanje, kar predstavlja tretjo odskočno desko. V 
tej fazi naslednik spoznava sodelavce, poslovne partnerje s pomočjo katerih pridobijo 
pravilno razumevanje poslovanja. Četrto odskočno desko predstavlja pridobitev zunanjega 
znanja in veščin ob delu v drugih podjetjih. To potencialnega naslednika napolni z dodatnim 
znanjem, razširjanjem obzorja, s tem pa nasledniki pridobiva samozavest. Peta stopnica je 
točka uradnega začetka dela naslednika v podjetju. Lambrecht (2005, 397) tukaj predstavi, da 
je dobro, da naslednik začne delati na nižjem rangu v podjetju. Preden pride do vodstvenega 
položaja, mora iti čez različne oddelke v podjetju. Zaradi tega procesa naslednik spoznava 
podjetje, obenem pa se dokazuje in poskuša pridobivati zaupanje ostalih zaposlenih v podjetju. 
Šesta točka se nanaša na pisno načrtovanje in dogovarjanje za čas, ko je takojšnje 
dogovarjanje praktično nemogoče npr. v primeru smrti ali zaradi odstopa družinskega člana. 
Lambecht je v raziskavi potrdil, da so se zmožnosti za uspešen prenos nasledstva znatno 
povišale v primerih, ko je bil predhodnik sposoben iz rok spustiti vodenje družinskega 
podjetja. 
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Slika 8: Model prenosa družinskega podjetja 6 odskočnih stopnic 
Vir: Panikkos Zata, X. Smyrnios in Klein 2006, 396. 
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4 DEJAVNIKI USPEŠNEGA PRENOSA NASLEDSTVA 
V novi globalni ekonomiji igrajo družinska podjetja čedalje pomembnejšo vlogo. Družinska 
podjetja so začela pridobivati čedalje več pozornosti v poznih 90. letih. Na začetku so se 
raziskave več ali manj ukvarjale z različnimi osnovnimi temami, kot so razlika med 
družinskim in nedružinskimi podjetji, značilnosti družinskih podjetij itd. (Ibrahim idr. 2001, 
Chua in Steier 2005). V vsakem malem, srednje velikem ali velikem družinskem podjetju 
pridemo do točke, ko je treba prenesti podjetje na naslednjo generacijo. Kot že omenjeno, je 
to obdobje eno izmed bolj kritičnih obdobji v družinskem podjetju. Izhajajoč iz tega je prava 
izbira naslednika, pravilno načrtovanje, postopanje, pravilni prenos družinskega podjetja 
osnovni temelj dolgoročnosti in preživetja družinskega podjetja. 
Glede na to, da lastniki družinskih podjetij menijo, da je dolgoročnost ena izmed 
najpomembnejših zadev (Nutek 2004), pa lahko na osnovi raziskav ugotovimo, da samo 30 % 
družinskih podjetij preživi prvi prehod na naslednjo generacijo, pri prehodu iz druge v tretjo 
pa se ta odstotek še zmanjša na 10 % do 15 % (Aronoff 1999, Ward 1987). Verjetno so ravno 
te visoko številke pritegnile številne raziskovalce, da so se začeli ukvarjati s proučevanjem 
nasledstvenega procesa (Kets de Vries 1993, Ward 1992), oz. še natančneje z dejavnikih, ki 
zavirajo ali vzpodbujajo, da je proces izpeljan uspešno. Obstaja mnogo raziskav, ki so se 
ukvarjale z dejavniki, ki vplivajo na nasledstveni proces. Dejavniki, ki skupaj sestavljajo 
uspešnost prenosa družinskega podjetja, so kombinacija osebnih, družinskih in vodstvenih 
lastnosti. Tako od priprave naslednika do njegovih vodstvenih sposobnosti, družine in 
družinske kulture, načinov planiranja in kontroliranja aktivnost, ki jih izvaja vodstvo v 
družinskem podjetju. Vse to na koncu odloči, ali bo nasledstveni proces izpeljan uspešno ali 
ne (Moris idr. 1997, Stavrou idr. 2005).  
V pregledu literature s področja dejavnikov, ki vplivajo na uspešen prenos družinskega 
podjetja, lahko dejavnike razdelimo v pet glavnih skupin. Za boljši pregled dejavnikov bomo 
na koncu vsake kategorije naredili razpredelnico, iz katere bodo razvidni glavni dejavniki, ki 
so opredeljeni kot najpogostejši in vplivajo na nasledstveni proces.  
4.1 Dejavniki, povezani z ustanoviteljem oz. predhodnikom 
Barach in Ganitsky (1995, 131) sta dejavnike, povezane z ustanoviteljem, nanizala v pet točk, 
in sicer: 
 Ustanoviteljeva strateška usmerjenost k družinskemu vodstvu in k specifičnemu 

nasledniku. Avtorja v tem primeru obrazložita, da je zaveza uprave družbe ali lastnika, da 
bo družinsko podjetje še naprej ostalo pod družinsko roko (kar se tudi zapiše v strateški 
cilj) in kjer lastnik že izbere svojega naslednika, ter se zanj zaveže. Lastnik se mora 
odločiti, kateri so cilji in vrednote, ki jih želi prenesti na otroke/naslednika. Pri dolgoročni 
zavezi, da bo družinsko podjetje ostalo v družinski lasti, se lahko to okrepi še z dodatno 
vključitvijo vseh članov v proces planiranja, mnogo preden se proces dejansko zgodi. S 
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takšnim načinom vključevanja se gojijo pozitiven odnos, komunikacija, vodstvene 
sposobnosti in zaupanje med generacijama. Naslednik v vsem tem času razvije potrebne 
spretnosti, vrednote in navade, ki jih od njega pričakuje predhodnik. Vse te točke naredijo 
nasledstveni proces uspešnejši. 

 Ustanoviteljeva uravnotežena pripadnost družini in podjetju. Ustanovitelj mora družini oz. 
nasledniku dovoliti, da družinsko podjetje ceni tudi zaradi realne vrednosti, z vsemi 
vključujočimi prednostmi, ki jih družinsko podjetje prinaša v njihova življenja. Brez te 
mentalne pripoznave se bo naslednik težje odločil, da sledi svojemu predhodniku in da 
gradi svojo kariero v družinskem podjetju. Nekateri podjetniki preveč časa namenijo 
podjetju (Robichaux 1989, po Barach in Ganitsky (1995, 137). Takšna odločitev 
ustanovitelja je lahko velika past, saj izgubi možnost pravilne vzgoje naslednika. V 
ekstremnih primerih lahko to pripelje do uporniškega naslednika, ki nasprotuje vsemu, kar 
predlaga ustanovitelj/predhodnik, vse to pa na koncu pelje do propada družinskega 
podjetja. Jonovic (1984) pri tem dejavniku poudari, da je vzdrževanje ravnotežja med 
družino in podjetjem za ustanovitelja sicer težko delo, pa vendar na koncu lahko pripelje 
do zadovoljstva in koristi tako za družino, kot podjetje.  

 Odnos predhodnik – naslednik. V tem dejavniku je poudarjeno, da mora biti ustanovitelj 
sposoben vzdrževati zrel odnos z naslednikom (Goldberg 1996). V konfliktnih situacijah 
mora znati pravilno reagirati, če je treba tudi absorbirati negativno energijo, vse za končni 
cilj, to je, da sta oba vpletena na koncu zmagovalca. Od samega začetka mora ustanovitelj 
slediti procesu razvoja svojih otrok, se ukvarjati z njihovimi mladostniškimi problemi ter 
jih ob tem nenehno vzgajati. V njihovo razmišljanje jim mora vključiti disciplino in 
objektivnost, ki bo potrebna, da bodo skupaj uspešno prestali vse zahteve, ki jih bodo 
srečali v nasledstvenem procesu. V raziskavi, ki sta jo naredila avtorja, izhaja, da je v 
primerih, ko potencialni naslednik ni želel delati v podjetju (med počitnicami itd.) prišlo 
do zaostrenega odnosa med njima, z razliko od primerov, ko je naslednik delal v podjetju 
in kjer je bil odnos mnogo boljši. V raziskavi je bilo še poudarjeno, da ko je odnos med 
lastnikom in naslednikom travmatičen in nedorečen, kjer se zaradi močnih osebnosti 
nenehno spopadata generaciji, in ko so obojestranske skupne zmaga redke, tam je 
verjetnost lahkega in uspešnega prenosa podjetja na naslednjo generacijo izredno majhna.  

 Usklajena pričakovanja ustanovitelja in naslednika. Ko je komunikacija med 
ustanoviteljem in naslednikom že na zreli ravni, morata oba vključena eden do drugega 
razviti razumna pričakovanja. Še posebej je pomembno obdobje prvih let, ko se naslednik 
priključi delu v podjetju. Tako na eni strani naslednik sprejme politiko ustanovitelja, ki je 
ponavadi manj pustolovska, kot bi si to naslednik želel, na drugi strani pa morajo tudi 
starši razumeti naslednika in se mu delno prilagoditi. Vsekakor to predstavlja večji izziv 
za starše, saj je bolj naravno, da otroci sprejmejo voljo staršev, kot obratno. Dolgoročni 
uspeh podjetja je močno odvisen od sposobnosti obeh generacij, da imajo podobne 
strateške poglede. V primerih, ko pričakovanja med ustanoviteljem in naslednikom niso 
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usklajena in njihovi drugačni cilji pridejo v konflikt, ponovno ogrozi možnost uspeha 
nasledstvenega procesa (Handler 1991).  

 Ustanoviteljeve osebne lastnosti. Na nasledstveni proces vplivajo tudi ustanoviteljeve 
osebne lastnosti, saj se velikokrat zgodi, da ravno te krojijo cel nasledstveni proces. Nekaj 
tipičnih značilnosti ustanoviteljev, ki pozitivno vplivajo na nasledstveni proces, je npr. 
želja po učenju naslednika, ko se sam približuje upokojitveni starosti, si najdejo druge 
hobije, s katerim si zapolnijo prosti čas, vzpodbujajo druge pri sodelovanju. Ob pozitivnih 
lastnostih seveda obstajajo tudi močne negativne lastnosti, ki prav tako oblikujejo in 
vplivajo na proces nasledstva. Takšne lastnosti so npr.: želja po popolni kontroli v 
podjetju, tudi ko ga formalno zapustijo, ne želijo, ali ne znajo razdeliti odgovornosti, so 
pogosto bojno razpoloženi in agresivni. 

Griffeth idr. (2006, 493) so ravno tako kot Ganitsky idr. pri dejavnikih, povezanih z 
ustanoviteljem, poudarili pomembnost odnosov med ustanoviteljem in naslednikom. Griffeth 
idr. so dejavnike razdelili na podlagi konfliktov, in sicer:  
 Konflikti, ki so posledica boja za moč med ustanoviteljem in predvidenim naslednikom. 

Nastanejo pa v primerih, ko ustanovitelj ne želi iz rok spustiti upravljanja podjetja. Iz tega 
sledi, da naslednik začne sprejemati neracionalne odločitve tako za družino kot tudi 
podjetje, saj ima praktično zelo malo avtoritete ali je celo brez nje.  

 Konflikti med poslovno in starševsko vlogo, ko starši ne znajo ločiti posla od družine, s 
tem pa negativno vplivajo na odločitve potencialnega naslednika.  

 Konflikti, ki nastanejo zaradi generacijskih razlik, se odražajo predvsem zaradi različnih 
nagnjenosti k tveganju. Tako je drugačen stil vodenja, naslednik uporablja različne 
strategije rasti itd. Dyer (1986), Handler (1991) in mnogi drugi avtorji, ki so raziskovali 
nasledstveni proces, potrjujejo, da je ključ do dobrih odnosov zaupanje in spoštovanje 
med ustanoviteljem in naslednikom. 
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Preglednica 4: Dejavniki, povezani z ustanoviteljem, ki pozitivno ali negativno vplivajo 
na nasledstveni proces 
Avtor Dejavnik Vpliv na proces nasledstva 
Jonovic (1982) Konflikt zaradi neželje 

ustanovitelja po upokojitvi 
Negativen 

Barach idr. (1995) Starši ločijo poslovno in 
družinsko življenje 

Pozitiven 

Dyer (1986) Zaupanje med ustanoviteljem in 
naslednikom 

 

Handler (1989, 
1992) 

Medsebojno razumevanje in 
spoštovanje med ustanoviteljem 
in naslednikom 

Pozitiven 

Aronoff in Ward 
(1992) 

Ustanovitelj daje nasledniku 
zanimive, zahtevne naloge 

Pozitiven 

Goldberg (1996) Dober kvaliteten medsebojni 
odnos 

Pozitiven 

Carbera-Suarez idr. 
(2001) 

Prenos znanja med generacijami Pozitiven 

Dyck idr. (2002) Dobra komunikacija Pozitiven 
Griffeth (2006) Konflikt zaradi 

medgeneracijskih razlik 
Negativen 

Handler (1992) Naslednik sodeluje pri 
pomembnih odločitvah 

Pozitiven 

Alcorn (1982) Starši obdržijo realno moč v 
podjetju 

Negativen 

4.2 Dejavniki, povezani z naslednikom  
Barach idr. (1995, 137) so dejavnike povezane z naslednikom, razdelili na tri dele, in sicer:  
 Ustanovitelj v času mentorskega procesa pripravlja naslednika na vse izzive, ki jih bo 

srečal ob prevzemu vodstvene funkcije podjetja. Ob teh pripravah lahko ustanovitelj 
spremlja in zaznava različne značilnosti, ki jih naslednik dejansko ima. Med delom se že 
vidi, kakšen je njegov odnos do dela, kakšne so njegove sposobnosti in učinkovitost. 
Goldberg (1989) identificira pomembnost mentorstva in prenosa znanja na naslednika, kot 
enega ključnih dejavnikov uspeha prenosa. Med mentorstvom starši že vidijo, ali so se 
odločili za pravega naslednika, ali pa se jim razblinijo sanje o njem. Naslednik mora biti 
sposoben pravilno izpeljati večino podjetniških nalog in peljati podjetje v novo ero 
razvoja podjetja. Tako dobi pri družini in zaposlenih potrebno kredibilnost in legitimnost 
za nadaljnje uspešno vodenje podjetja.  
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 Potencialni naslednik, nedružinski in družinski člani. Ko potencialni naslednik napreduje 
in nabira izkušnje, je pomembno, da mu vodstvo in ostali družinski in nedružinski člani v 
podjetju pokažejo zaupanje in spoštovanje. Naslednik v začetnem času še gradi 
samopodobo in nabira samozavest o sposobnosti vodenja družinskega podjetja (Lea 1991, 
po Barach 1995, 136). Dobri odnosi med vsemi zaposlenimi in družino so tako ključnega 
pomena za uspešno izpeljan nasledstveni proces.  

 Strateška zaveza do naslednika družinskega podjetja. Naslednikovo željo po prevzemu 
družinskega podjetja postavijo tako starši skozi vzgojo, kot naslednik sam ob spoznavanju 
pozitivnih izkušenj z družinskim podjetjem. Kot omenjata Barach in Ganitsky, pa začetna 
zaveza staršev ni dovolj. Naslednik se mora počutiti zaželenega, da postane vodja in celo 
naslednik v družinskem podjetju. Tako predlagata, da mora med nasledstvenim procesom 
vse skozi potekati komunikacija, kjer je jasno izražena želja in izbira staršev. Pomembne 
so izkušnje iz otroštva, ki jih naslednik pridobi med počitniškim delom v podjetju. 
Problem nastane, če so te izkušnje negative in lahko vplivajo na samo odločitev 
naslednika o nepriključitvi v družinsko podjetje (Goldberg 1996). 

Griffeth idr. (2006, 493) med pomembne dejavnike uvrščajo osebnost potencialnega 
naslednika, učinkovitost in spol. Avtorji kot primer omenijo, da lahko sama izbira naslednika 
kot potencialnega v njegovi osebnosti vzbudi vzvišenost, kar lahko močno vpliva na 
zaposlene v podjetju. Alcorn (1982) omeni, da lahko podedovano bogastvo naslednika prav 
tako odvrne od prevzema vodenja podjetja. Naslednik je v tem primeru že priskrbljen za svoje 
nadaljnje življenje, na to odločitev pa seveda vpliva naslednikova osebnost in preference.  
Dejavnike, ki lahko tudi uvrstimo pod naslednika in so jih raziskali Venter idr. (2005, 285), so: 
 Pri nasledniku kot predhodniku mora biti enaka želja po tem, da prevzame, oziroma 

izpusti podjetje iz rok.  
 Prednosti prevzema podjetja, kamor lahko štejemo užitek, osebno zadovoljstvo, finančno 

varnost mora pri nasledniku vzbujati pozitivne občutke, to lahko pripomore, k lažji 
odločitvi za prevzem podjetja.  

 Za uspešen nasledstveni proces Venter in drugi ponovno poudarijo odnos ustanovitelja – 
naslednika, saj visok nivo zaupanja, razumevanja, podpore, učenja, prijateljstva pozitivno 
vplivajo nanj. Lansberg (1999) poudari pomen skupne vizije, ki jo morata imeti 
ustanovitelj in naslednik. 

 
Moriss idr. (196, 3) so na osnovi pregleda literature dejavnike naslednika opredelili s pripravo 
naslednika na nasledstveni proces:  
 pridobitev formalne in neformalne izobrazbe,  
 delovne izkušnje,  
 delo v družinskem podjetju,  
 delo zunaj družinskega podjetja,  
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 motivacija za zaposlitev v družinskem podjetju,  
 lastna analiza naslednika o pripravljenosti na nasledstveni proces. 
Jonovic (1984) izpostavi, da obveza naslednika, da še naprej stoji za ideali podjetja, kot ga je 
imelo pred njegovim prihodom, povečuje možnost uspeha nasledstva v družinskem podjetju.  
Dejavniki, ki jih lahko uvrstimo pod skupino, ki izhajajo iz naslednika, spada tudi vpliv in 
izbira spola na nasledstveni proces. Tako Ward (1987) potrdi, da je najstarejši sin ponavadi 
privzet kot prvi potencialni naslednik, za hčere pa tega ne more trditi. V raziskavi, narejeni na 
vzorcu 67 španskih podjetij, so Garcia-Alvarez idr. (2002, 200) potrdili, da so bile ženske 
naslednice potrjene samo takrat, kadar so bile v družini rojene same hčere, ali pa v primerih, 
kjer je bila hči rojena kot prvi otrok. Iz zgornjih raziskav lahko tako sklepamo, da ima 
prvorojeni otrok na začetku največjo možnost, da je izbran za potencialnega naslednika. 
Preglednica 5: Dejavniki, povezani z naslednikom 
Avtor Dejavnik Vpliv na proces nasledstva 
Goldberg (1992) Učenje, mentoriranje in časovno 

planiranje nasledstva 
Pozitiven 

Lea (1991) Nabiranje samozavesti in grajenje 
podobe 

Pozitiven 

Goldberg (1996) Delo v podjetju v mladosti Pozitiven  
Griffeth idr. (2006) Osebnost potencialnega naslednika  
Alcorn (1982) Podedovanje bogastva, in odvrnitev 

od prevzema podjetja 
Negativen 

Barach idr. (1995) Med procesom mora potekati 
komunikacija 

Pozitiven 

Venter idr. (2005) Želje predhodnika in naslednika 
morajo biti »uravnane« 

Pozitiven 

Moriss idr. (1996) Priprava naslednika na proces Pozitiven 
Jonovic (1984) Naslednik stoji za ideali podjetja Pozitiven 
Carbera-Suarez 
(2001) 

Priprava naslednika Pozitiven 

Zupan (2010) Naslednika izbirajo predvsem z 
čustvenega vidika 

Negativen 

Garcia-Alvarez idr. 
(2002) 

Hčere uspejo, če so prvorojenke ali 
da nimajo bratov. 

 

Ward (1987) Najstarejši sin ponavadi kot prvi 
potencialni naslednik 
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4.3 Dejavniki, povezani z družino in ostalimi udeleženci 
Podobno kot v predhodnih kategorijah tudi v družinski kategoriji igrajo pomembno vlogo 
odnosi, še posebej tedaj, ko odnosu ustanovitelj – naslednik dodamo družinske in nedružinske 
člane. Takrat se kompleksnost odnosov poveča, kar lahko dodatno zaostri in oteži 
nasledstveni proces. Barach idr. (1995, 137) so izpostavili, da je treba v nasledstvenem 
procesu paziti tudi na ostale zaposlene in družinske člane. Tako je pomembno, da njihove 
karierne poti, ambicije in moč, tako v podjetju kot zunaj njega, ne postanejo največja prepreka 
potencialnega naslednika. Če se v nasledstveno formulo pravilno vključi tudi njih, lahko prav 
oni postanejo pozitivni dejavnik pri uspešno izpeljanem nasledstvenem procesu. 
Pomembno noto sta dala tudi delničarjem, saj le ti formalizirajo in prikažejo lastniško moč, ki 
se zgodi v nasledstvenem procesu. Nasledstven proces je lahko ogrožen, če obstaja možnost, 
da se povečuje moč zunanjih nedružinskih članov, saj tako začno ogrožati družinski sistem in 
njegovo moč. Uspešen prehod je najlažje izpeljati, ko ima ustanovitelj večinski delež; tako ni 
zunanjih vplivov in problemov. Glede na to, da družinska podjetja v Sloveniji štejemo med 
mlajša (Vadnjal, 2005), praviloma v 100-odstotni lasti ustanovitelja, ter da ustanovitelji v 
večini kot edino opcijo naslednikov vidijo družinskega člana (Herle 2003, 62, Glas idr. 2008, 
Lovšin 2006, 182, Rajter 2008, 71), ta dejavnik, kot ga navajajo Barach idr., za Slovenijo za 
zdaj še nima izrazitega pomena. 
Morris idr. (1996, 4) kot družinske dejavnike izpostavijo pomembnost komunikacije, 
zaupanje, predanost, zvestobo, tekmovalnost med brati in sestrami, skupne vrednote in običaji. 
Jonovic (1982, po Griffeth 2006, 496) posebno vlogo nameni ženi naslednika, saj trdi, da je 
uspešen nasledstveni proces možen samo in le, če se oba zakonca strinjata z nadaljevanjem 
družinskega podjetja. Friedman (1991, po Griffeth (2006, 496) je mnenja, da lahko rivalstvo 
med otroki povzroči propad nasledstvenega procesa, zato so mnogi avtorji (Aronoff 1992, 
Ward 1992, Jonovic 1984) predlagali, da je najenostavnejša metoda, da se znebimo teh 
problemov, da vzpostavimo standarde, po katerih se izbere naslednik. Samo če so odnosi 
zdravi in so družinski člani sposobni delovati skupaj, takrat lahko pričakujemo uspešno 
izpeljan nasledstveni proces. Rosenblatt idr. (1985) pa so mnenja, da so občutek lojalnosti do 
družine, odgovornost do družinskega ponosa, pripadnost družini (Handler 1989) in družinska 
harmonija (Moriss 1997, Venter idr. 2005) faktorji, ki pospešujejo nasledstveni proces. 
Različni avtorji (Aronoff in Ward 1992, Dyer 1986) so v raziskavah ugotovili, da je bila v 
podjetjih, kjer so ohranjali družinsko kulturo, družinske vrednote, tradicijo in so imeli enako 
vizijo (Sharma idr. 2011), verjetnost uspeha nasledstvenega procesa višja.  
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Preglednica 6: Dejavniki, povezani z družino 
Avtor Dejavnik Vpliv na proces nasledstva 
Barach idr. (1995) Pogledati je potrebno na ostale 

nedružinske člane  
Pozitiven 

Jonovic (1984) Postavljeni standardi za izbiro 
naslednika 

 

Rosenblatt idr. 
(1985) 

Pripadnost družini Pozitiven 

Moriss idr. (1997) Družinska harmonija  
Friedman (1991) Rivalstvo med otroki Negativen 
Aronoff in Ward 
(1992) 

Družina deluje kot celotna 
(skupaj) 

Pozitiven 

Sharma idr. (2001) Skupna vizija za podjetje Pozitiven 
Dyer (1986) Ohranjanje družinske kulture Pozitiven 
Ward (1987) Ohranjanje družinskih vrednot Pozitiven 

4.4 Dejavniki, povezani s podjetjem 
V literaturi pod dejavnike, ki jih lahko uvrstimo pod dimenzijo podjetja, največkrat 
izpostavijo lastnosti organizacije, delovnega mesta, dejavnosti, v kateri deluje podjetje, 
varnost zaposlitve, možnost zaslužka in odnosa z zaposlenimi. Kot navajajo Griffeth idr. 
(2006, 494), obstaja veliko dokazov, da imata tako sama zaposlitev v podjetju kot tudi 
karakteristike podjetja posreden vpliv na zadovoljstvo in zavezanost naslednika, da vstopi in 
sodeluje pri izpeljavi nasledstvenega procesa. Možnost samozaposlitve je velika spodbuda, ki 
premami veliko potencialnih naslednikov. To v svoji raziskavi potrdijo tako Rosenblatt idr. 
kot Ward (1987), ko omeni, da je atraktivnost, biti sam svoj šef, velika. Barach idr. (1995, 138) 
predelijo dejavnike na dva dela, in sicer: 
 Korporativna kultura in organizacijska struktura. Management korporativne kulture in 

organizacijske kulture lahko predstavlja dolg proces, ki se lahko začne z zaposlitvijo 
prvega zunanje človeka in pelje vse do prenosa vodstvene funkcije družinskega podjetja 
na mlajšo generacijo. Neuspeh pri upravljanju kulture lahko pripelje do rasti egocentričnih 
osebnosti, kar lahko pripelje do desktuktivnega nepotizma in posledično do izgube 
prihodkov, dobička, odraža pa se lahko tudi v nepravičnosti. Iz tega sledi, da je 
pomembno, da ustanovitelj vseskozi goji kulturne vrednote, ki izhajajo iz družinskega 
sistema. Avtorji navajajo, da je ravno v proces učenja in mentoriranja naslednika 
najprimerneje in najlažje prenesti te vrednote na ostale zaposlene v podjetju, saj vsi 
spremljajo njegove korake in odločitve. Poslovno okolje zahteva nenehne izboljšave in 
spremembe, zato imajo nasledniki možnost, da peljejo podjetje z novo strategijo naprej, 
ob tem pa ohranjajo vrednote družine naprej. Organizacijska struktura lahko predstavlja 
nepremagljive ovire pri napredovanju kariere potencialnega naslednika. Tako avtorji 
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predlagajo, da se naredijo sistematizacija in delitve posameznih mest, na podlagi katerih 
se te blokade minimalizirajo.  

 Finančno zdravje in prosperiteta družinskega podjetja vplivata na odločitev potencialnega 
naslednika za pridružitev družinskemu podjetju. Ne glede na to, ali podjetje raste ali je že 
v zreli fazi ali fazi zatona, lahko starši dvignejo atraktivnost podjetja za potencialnega 
naslednika. Po raziskavi, ki so jo naredili Barach idr., izhaja, da obstaja veliko 
potencialnih naslednikov, ki jih je strah prevzeti podjetje in biti odgovorni za slabo 
poslovanje ali celo propad nečesa, kar sta zgradila starša. V raziskavi je bilo ugotovljeno, 
da je k lažji odločitvi za priključitev naslednika v družinsko podjetje prispevala odločitev 
staršev, da za začetek odprejo ali podružnico podjetja oz. najdejo nov trg itd. Tako se je 
problem, kot so ga videli nasledniki, razblinil in proces nasledstva je nemoteno stekel 
naprej. Ko si nasledniki naberejo dovolj izkušenj in samozavesti, se lahko premaknejo na 
vodilno mesto v podjetju. 

Venter idr. (2005) v svoji raziskavi potrjuje, da bo nasledstveni proces imel večjo možnost 
uspeha, če bodo naslednikove osebne želje in potrebe usklajene s potrebami podjetja. 
Ustanovitelj podjetja mora vzpodbuditi pozitivna čustva naslednika do podjetja, ki mora 
verjeti, da bo družinsko podjetje pozitivno vplivalo na njegovo osebno in poslovno življenje. 
Preglednica 7: Dejavniki, povezani s podjetjem 
Avtor Dejavnik Vpliv na proces nasledstva 
Griffet idr. (2006), 
Ward (1987) 

Samozaposlitev  Pozitiven 

Barach idr. (1995) Obstoječi zaposleni sprejmejo 
naslednika 

Pozitiven 

Barach idr. (1995) Nepravilno upravljanje 
korporativne kulture 

Negativen 

Venter idr. (2005) Usklajenost osebnih potreb s 
potrebami podjetja 

Pozitiven 

Lansberg (1999) Skupna vizija  
Jonovic (1982) Nezanimanje naslednika za 

podjetje zaradi posebne 
dejavnosti 

Negativen 

Rosenblatt idr. 
(1985) 

Atraktivnost biti sam svoj šef Pozitiven 

4.5 Dejavniki povezani s samim procesom nasledstva 
Kot dejavnik, ki je v literaturi tudi omenjen kot pomemben dejavnik, če ni celo najbolj 
ključen, in vpliva na uspešnost nasledstvenega procesa je planiranje. Mnogo avtorjev 
(Lansberg 1988, Morris idr. 1997, Hayes idr. 1990) predlaga, naj se načrtovanje 
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nasledstvenega procesa začne dovolj zgodaj, saj iz njihovih raziskav izhaja, da prej ko se 
planiranje nasledstvenega procesa začne, večja je verjetnost, da bo ta tudi uspešno izpeljan. 
Ward (1999) poudari, da je razkritje celotnega nasledstvenega plana zagotovo povezano tudi z 
nejevoljo, sploh v primerih, ko v njem sodeluje vsa družina.  
Kljub velikemu poudarku, da je planiranje nasledstvenega procesa zelo pomemben dejavnik 
za uspešno izpeljan nasledstveni proces Perrenoud (2012, 12), ugotavlja, da še vedno mnogo 
podjetji deluje brez ustrezno pripravljenega nasledstvenega načrta. Herle (2003, 83) v svoji 
raziskavi na vzorcu 64 slovenskih družinskih podjetij ugotavlja vpliv planiranja 
nasledstvenega procesa, kot enega od ključnih dejavnikov uspeha družinskega podjetja. 
Ugotovi, da kar tri četrtine anketiranih (67,2 %) družinskih podjetij še ni imelo narejenega 
plana prenosa podjetja na mlajšo generacijo. Tako ugotovi in potrdi, da planiranje slovenskih 
družinskih podjetij ni izrazit dejavnik uspeha družinskih podjetij, sicer pravi, da je večina 
uspešnih družinskih podjetnikov seznanjenih s problemi, ki jih prinese nenačrtovanje prenosa 
podjetja na naslednjo generacijo, vendar kljub temu ne naredijo dovolj. Tudi Duh idr. (2005, 
591) potrdijo, da bo le v primeru planiranega nasledstvenega procesa menjava generacij 
izvedena tako, da bo kar najbolje zadoščeno interesom podjetja, kot tudi družine. 
Preglednica 8: Dejavniki, povezani s samim procesom 
Avtor Dejavnik Vpliv na proces nasledstva 
Lansberg (1988) Načrtovanje naj se začne dovolj 

zgodaj 
Pozitivno 

Moriss idr. (1987) 
Hayes idr. (1990) 
Ward (1999) Razkritje celotnega 

nasledstvenega plana 
Negativno 

Herle (2003) Planiranje je nujno Pozitivno 
Duh idr. (2005) S pomočjo planiranja pridemo 

do maksimiziranja zadoščenja v 
nasl. procesu 

Pozitivno 

Perrenoud (2012) Veliko podjetij še vedno brez 
ustreznega načrta prenosa 

Negativno 

4.6 Povzetek priporočenega procesa nasledstva v literaturi 
V izvedenem natančnem pregledu in analiziranju literature s področja uspešnega nasledstva v 
družinskih podjetjih in priporočil, ki se nanašajo na izpeljavo samega procesa, smo s pomočjo 
največkrat ponovljenih faktorjev v literaturi izluščili 10 faktorjev, ki se najpogosteje 
pojavljajo in so poudarjeni kot zelo pomembni. V analizi 46 del in člankov, ki so bili najdeni s 
pomočjo ključnih besed o uspešnem nasledstvenem procesu in ključnih dejavnikih, ki 
vplivajo nanj, v spodnji tabeli izpostavljamo 10 najpogosteje omenjenih. Dejavniki so 
razvrščeni od najpomembnejšega, ki ima največjo težo in je bil omenjen največkrat. 



48 

Pomembnost z mestom dejavnika pada. Dejavnike smo razvrstili tudi po obdobjih, ki smo jih 
obravnavali v prvem delu literature, ter po natančnejši opredelitvi skupin, ki smo jih 
pregledali v zadnjem delu literature. Takšna razdelitev bo v kasnejšem delu naloge omogočala 
lažji pregled in interpretiranje rezultatov, ki bodo pridobljeni iz analiz študij primerov.  
Preglednica 9: Priporočeni dejavniki pri prenosu podjetja na naslednjo generacijo 

 Skupina (1,2,3,4,5) Priporočena praksa pri nasledstvenem 
procesu 

Frekvenca 
omenjanja 
46/46 v % 

1 Proces (5) Narejen nasledstveni plan 100 % 
2 Naslednik (2) Preučitev in izbira pravega naslednika 73 % 
3 Naslednik (2) Narejen plan za razvoj naslednika 

(izobrazba itd.). 
64 % 

4 Ustanov./Nasle. (1, 2) Pripravljene, definirane odgovornosti  51 % 
5 Družina (3) Odnosi znotraj družine 50 % 
6 Ust./nasl./druž. (1, 2, 3) Dobra, učinkovita komunikacija 50 % 
7 Ustanovitelj/naslednik 

(1, 2) 
Osebnost ustanovitelja in naslednika  

8 Usta./nasl./druž. (1, 2, 4) Skupna vizija podjetja 36 % 
9 Družina (3) Družinska in podjetniška kultura 35 % 
10 Ustanovitelj (1) Dogovorjene odgovornosti/obveznosti 

ustanovitelja v podj. po nasledstvu 
34 % 

4.7 Pojem uspešnosti družinskih podjetij in merjenje uspešnosti nasledstvenega procesa 
Z nasledstvenega vidika uspešnosti družinskih podjetij bi lahko vsako družinsko podjetje, ki 
preživi nasledstveni proces in deluje naprej, prepoznali kot uspešno. Ker je definicij 
uspešnosti v literaturi več, bomo v nadaljevanju podrobneje pregledati glavno opredelitev in 
delitve na kazalnike, ki so lahko ekonomske kot tudi neekonomske osnove. 
V kapitalističnem načinu gospodarjenja se finančna uspešnost podjetij meri v višini 
rentabilnosti oziroma dobičkovnosti poslovanja. Ravno pojma učinkovitosti in uspešnosti se 
velikokrat zamenjujeta. Tako Turk (2000) opredeli učinkovitost poslovanja kot sposobnost 
hitre uresničitve zastavljenih ciljev z utemeljenimi stroški. Rejčeva (2002 po Kostanjevec idr. 
2013, 43) pa učinkovitost opredeli kot dejstvo, da pri čim nižjih vlaganjih realiziramo čim 
boljši rezultat. Pri presojanju učinkovitosti gre za dva vidika ocenjevanja, in sicer za 
presojanje tehnične ter ekonomske učinkovitosti (Borjančič 2006, 16). Pri tehnični 
učinkovitosti merimo in presojamo proizvodnost v podjetju, pri ekonomski učinkovitosti ali 
gospodarnosti poslovanja pa jo spremljamo in presojamo z vidika doseganja načrtovanega 
obsega stroškov v podjetju in splošne ekonomske učinkovitosti v podjetju. Kazalniki poslovne 
učinkovitosti tako izhajajo iz vrednosti ali količine poslovnih učinkov in uporabe delovne sile, 



49 

delovnih sredstev pri proizvodnem procesu za doseganje poslovnih učinkov (Koletnik 1997, 
183). Kazalniki poslovne učinkovitosti torej izhajajo iz vrednosti ali količine poslovnih 
učinkov in uporabe prvin proizvodnega procesa za doseganje poslovnih učinkov. 
Uspešnost podjetja pa je na drugi strani družbeno-ekonomsko določena. Podjetje je tem bolj 
uspešno, če v čim večji meri dosega družbeno-ekonomsko postavljene cilje. Z drugimi 
besedami lahko to imenujemo rentabilnost ali dobičkovnost poslovanja. Uspešnost pomeni 
delati tiste stvari, ki jih tržišče potrebuje, ob tem pa je pomembno, da jih izdeluje učinkovito 
(Borjančič 2006, 16). Mero uspešnosti lahko izrazimo z delnimi merami ali kazalniki 
uspešnosti poslovanja. Osnovni kazalniki so rentabilnost, ekonomičnost in produktivnost 
(Tekavčič 1995, 67).  
Uspešnost lahko merimo z računovodskimi kazalniki, t. i. finančnimi in nefinančnimi 
kazalniki. V Slovenskih računovodskih standardih je opredeljeno 62 kazalnikov, ki so glede 
na vsebino razdeljeni na osem skupin. Upoštevajo pa potrebe finančnega kot tudi 
gospodarskega načina presojanja podjetja. Z računovodskimi kazalniki lahko opravimo dve 
vrsti analiz (Kavčič 2001, 24). Analizo poslovanja podjetja skozi daljše ob obdobje, skozi 
katerega ugotovimo trend poslovanja. Druga analiza, ki jo lahko naredimo, pa je panožna 
primerjava podjetja. Najpogosteje uporabljeni kazalniki za merjenje uspešnosti v družinskih 
podjetjih, kot jih navajajo Mitchell idr. (2009), Molly idr. (2010), Moriss idr. (1997) so rast 
prodaje, rast sredstev, rast zaposlenih, sprememba dolga itd. King (2003, 176) poudari, da se 
povezava med sposobnostjo naslednika in poslovanja podjetja, merjeno v povečanju prometa 
podjetja, vidi tretje leto po končanju nasledstvenega procesa. Raziskava Chittoor in Das 
(2007), Molly idr. (2010) potrjujejo, da nasledstveni proces vsekakor pusti spremembe na 
vseh teh omenjenih faktorjih. Diwisch idr. (2009, 48) pa v svoji raziskavi, ki so jo naredili 
med 1101 avstrijskim podjetjem, potrdijo pozitivno povezavo med rastjo zaposlenih in rastjo 
podjetja po končanem nasledstvenem procesu. V tej isti raziskavi niso zaznali razlik med 
rastjo zaposlenih v podjetjih, ki so planirali nasledstvo, in podjetjih, ki ga niso. 
Rejc (2002, po Kostanjevec idr., 2013, 44) v svojem delu pojasni, da tradicionalna 
računovodska poročila in izkazi, v katerih prevladujejo finančni podatki in informacije, niso 
zadostna podlaga za presojo, ali podjetje posluje uspešno ali ne. Ravno zaradi številnih 
slabosti, ki jih imajo računovodski izkazi, so se v ekonomski teoriji začeli razvijati izboljšani 
modeli za presojanje uspešnosti. Ti novi modeli temeljijo na računovodskih kategorijah, ki se 
dopolnjujejo z nefinančnimi podatki, ter oceno tako imenovanih »mehkih« področji 
poslovanja. Mnogi avtorji (Škerlevaj idr. 2007 po Kostanjevec idr. 2013, 46) namreč 
ugotavljajo, da uspešnost podjetja ni samo dobiček ali kakšen drug kazalnik finančne 
uspešnosti. Po njihovem je treba v formulo uspeha vključiti tudi zaposlene, kupce, dobavitelje 
itd. To trditev lahko podkrepimo tudi z raziskavo Ernst & Young (2015, 7), kjer so med 360 
slovenskimi družinskimi podjetji ugotovili, da so za njihov uspeh družinskega podjetja ključni 
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predvsem dejavniki, kot so kvalitetni proizvodi in storitve, znanje in izkušnje, uveljavljena 
blagovna znamka podjetja ter lojalnost kupcev. 
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5 RAZISKOVALNI OKVIR 
5.1 Izhodišča 
Temeljni namen raziskave je ugotavljanje prisotnosti izbranih dejavnikov, ki so vplivali na 
uspešen nasledstveni proces pri petih izbranih slovenskih družinskih podjetjih. Bistvena 
težava družinskih podjetij dokazana s strani veliko avtorjev (Kets de Vries 1993, Ward 1987, 
1) je izjemno nizka stopnja preživetja v procesu nasledstva na mlajšo generacijo. Od podjetij, 
ki v prvem krogu menjave generacij preživijo, jih samo 13 % preživi drugi krog prehoda na 
mlajšo generacijo (Moriss idr. 1997). Slovenski družinski podjetniki pri prenosu podjetja na 
mlajšo generacijo ne namenijo dovolj časa celotnemu procesu nasledstva ter se ga lotijo bolj 
na hitro oziroma po nuji. V osnovi se zavedajo potrebe po planiranju, načrtovanju nasledstva, 
vendar se ne držijo smernic, ki izhajajo iz priporočene literature o korakih, ki so pomembni za 
uspešen in učinkovit prenos podjetja na mlajšo generacijo.  
Pregled tuje in domače literature predstavlja teoretično podlago posameznih pomembnih 
dejavnikov, ki so bili opredeljeni v prejšnjem poglavju in predstavljajo glavne točke 
uspešnega prenosa nasledstva. Interpretativni del naloge bo obsegal analizo rezultatov 
raziskave, na podlagi katerih bomo dobljene rezultate primerjali s teoretičnim modelom, ki 
smo ga postavili v prvem delu in ga po potrebi dopolnili in izoblikovali nov pristop k 
uspešnemu prenosu podjetja na mlajšo generacijo.  
5.2 Vzorčenje in zbiranje podatkov 
Raziskava je zasnovana kot kvalitativna študija primerov, saj je primerna za ugotavljanje 
prisotnosti izbranih dejavnikov nasledstvenega procesa znotraj družinskih podjetij in z njim 
povezanih oseb in njihovih odločitev. V raziskavi bomo ugotavljali prisotnost dejavnikov v 
petih slovenskih družinskih podjetij, ki so uspešno zaključili nasledstveni proces. Ob tem 
bomo globlje ugotavljali pomen in poskušali razumeti situacije, odločitve, odnose družinskih 
članov in njihov vpliv na sam proces nasledstva.  
Podatke za potrebe raziskave smo zbrali s pomočjo priporočljivih metod zbiranja podatkov. 
Glavne primarne podatke smo zbrali s pomočjo intervjujev, sekundarne podatke pa smo 
pridobili v raziskavah različnih avtorjev, ki so jih objavili v člankih, različnih gradivih ter bili 
dostopni preko javno dostopnih baz podatkov. Omenjena metoda raziskovanja in tehnika 
zbiranja podatkov (Mesec 1998, 35) temelji na metodah kvalitativnega znanstvenega 
raziskovanja ter jih je glede na temo in namen primerno uporabiti. Zaradi lažje razjasnitve 
posameznih situacij smo analizirane podatke kombinirali s podatki in informacijami, 
pridobljenimi iz različnih raziskav, ki so bile narejene na našo temo. Kot že omenjeno, je 
glavna pozornost v raziskavi namenjena spoznavanju poteka nasledstvenega procesa v 
izbranih uspešnih družinskih podjetjih, ki so že izvedla prenos družinskega podjetja na mlajšo 
generacijo. Skozi spoznavanje procesa bomo ugotavljali prisotnost dejavnikov, ki so ali 
spodbujali ali zavirali nasledstveni proces in poskušali razumeti in razjasniti, zakaj je 
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planiranje v nasledstvenem procesu ena izmed najpomembnejših točk le tega. Ob tem bomo 
poskušali dobiti tudi odgovore na glavno raziskovalno vprašanje, zakaj je planiranje 
odločilnega pomena, še posebej v družinskih podjetjih. Posebna pozornost v raziskavi je 
namenjena zaznavanju, občutkom, vzorcem, načinu razmišljanja, mnenjem, stališčem in 
izkušnjam, ki so jih imele osebe, ki so bile vključene v nasledstveni proces in so v njem 
aktivno sodelovale. Zaradi njihove želje po zasebnosti bomo njihova imena in imena podjetij, 
v katerih bomo opravljali raziskovanje, prikrili, zanje pa bomo uporabili različne črke (A, B, 
C, D in E). 
V raziskovalnem delu se je raziskovalec osredotočil na majhen vzorec petih nenaključnih 
družinskih podjetij. Kot definicijo družinskega podjetja je bila za opredelitev družinskega 
podjetja vzeta definicija, ki jo je leta 2009 predlagala ekspertna skupina EU, in temelji na 
naslednjih izbranih dejstvih. Večina pravic odločanja pripada osebi, ki je podjetje ustanovila, 
ali pa pripada njihovim zakonskim partnerjem in otrokom. Najmanj en član družine ali rodu je 
formalno vključen v upravljanje in vodenje podjetja.  
Vsa izbrana družinska podjetja ustrezajo tej definiciji in so raziskovalcu znana. Tako je 
raziskovalec s poznavanjem lastnikov lažje pridobil zaupanje in odkritost sodelujočih. Štiri od 
teh podjetij so že dolgo uveljavljena podjetja, ki so po ekonomskih kazalnikih vsa uspešna, 
skupno pa jim je tudi to, da so vsa uspešno zaključila prenos družinskega podjetja na mlajšo 
generacijo. Peto podjetje obravnavamo kot podjetje, kjer prenos podjetja na naslednjo 
generacijo ni uspel, kljub temu da so bili narejeni nekateri pravi koraki, obstajala je tudi želja 
naslednika po prevzemu podjetja, vendar do tega ni prišlo. V tem primeru bomo prav tako 
testirali svoj model za uspešen prenos družinskega podjetja in poskušali s pomočjo njega 
ugotoviti, kje in kaj je šlo narobe.  
Vsi intervjuji so potekali v sproščenem vzdušju, saj je raziskovalec želel pridobiti večjo 
odkritost in verodostojnost podatkov. Pred izvedbo intervjujev je raziskovalec preučil vsa 
izbrana podjetja s pomočjo podatkov, ki so bili dostopni preko različnih finančnih baz, 
internetnih strani; s tem je pridobil še boljše razumevanje o izbranih podjetjih. Raziskovalec 
je imel zaradi neizkušenosti manjše probleme z vodenjem intervjujev. Težavo se predstavljala 
posamezna vprašanja, saj se velikokrat niso vključila v kontekst pogovora v tistem trenutku. S 
tem smo delno omejili možnost pridobitve globljih odkritij, ki bi jih lahko dobili, če bi 
pogovor tekel še bolj odprto in nestrukturirano. Vsak intervju je bil posnet, s pomočjo 
posnetkov pa so bili narejeni prepisi intervjujev. S tem smo dobili še dodatni poglobljen 
vpogled v razumevanje določenih dogodkov. Med intervjuji so bile uporabljene tehnike, kot 
so razčiščevanje, povzemanje, razčlenjevanje. Vsak intervju je trajal približno uro in pol, 
sestavljen pa je bil iz dvanajstih vprašanj in podvprašanj. 
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5.3 Raziskovalni instrument 
Naša raziskava temelji na pridobivanju podatkov s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, 
vprašalnika. V začetni fazi smo imeli pripravljen vprašalnik z 20 vprašanji. Ko smo izvedli 
prvi intervju, smo zaznali, da je bilo izredno težko voditi pogovor ter obenem zastavljati vsa 
napisana vprašanja. Pogovor smo zaradi množice vprašanj vseskozi prekinjali, kar je 
povzročilo omejevanje pridobitve informacij, ki bi jih pridobili, če ne bi vmesno prekinjali 
intervjuvanca. Po končanju prvega intervjuja smo vprašalnik preuredili v sklope 12 vprašanj, 
ki smo jim dodali podvprašanja. Raziskovalec je s podvprašanji po potrebi usmerjal razpravo 
in tako poskušal pridobiti čim globlje razumevanje na nasledstveni proces v podjetju 
udeležencev. Kljub preureditvi vprašalnika smo imeli pri intervjujih kar nekaj težav, saj smo 
ob izpeljavi intervjujev nenehno dobivali občutek, da postavljanje novih vprašanj duši 
razpravo in pridobivanje pravih informacij. Verjetno opisano dejstvo izhaja iz neizkušenosti 
raziskovalca s področja raziskovanja s pomočjo intervjujev. Kljub omenjenim problemom se 
je kasneje izkazalo, da smo pridobili dovolj podatkov, da smo lahko na koncu oblikovali 
smiselne zaključke. 
Vprašalnik je strukturiran in zastavljen tako, da smo z njim poskušali pridobiti čim več 
informacij iz vseh pet področij vpliva dejavnikov, torej področij, ki izhaja iz ustanovitelja, 
naslednika, družine, podjetja in na koncu samega procesa. 
Vprašalnik intervju: 
1. Prosim povejte mi kaj o vašem podjetju in kakšna je vaša sedanja vloga v njem.  
2. Koliko otrok je v vaši družini? Koliko jih dela v podjetju? Kakšni so lastniški deleži (če je 

več otrok)? 
3. Je bilo nasledstvo speljano načrtno ali spontano? Lahko podate kratek opis načina 

nasledstvenega procesa, kako je potekal? 
4. Kaj bi poudaril kot glavne točke, ki so prispevale k uspešnosti prenosa (npr. kot je 

planiranje, dogovarjanje, ste imeli veliko pogovorov na to temo ...)? Bi kaj spremenili v 
samem procesu, če bi ga lahko začeli znova? Se vam zdi, da je bil prenos uspešen?  

5. Kdo vse je bil vključen v nasledstveni proces? Vsa družina, samo ustanovitelj (oče), 
naslednik (vi)? Kakšen odnos ste imeli? 

6. Ali je imel ustanovitelj (oče) narejen kakšen plan, kaj bo delal po izpustitvi podjetja iz rok? 
Ima kakšne hobije? 

7. Ali imate z očetom (ustanoviteljem) enake poglede glede vizije, smeri, v katero gre 
podjetje, o vodenju, delu z zaposlenimi itd.? 

8. Ali je bila vaša odločitev o prevzemu podjetja privzgojena že prej, ste se kako pripravljali 
kot naslednik (se izobraževali)? Ste delali v kakšnem drugem podjetju in nabirali izkušnje? 

9. Kako je prišlo do izbire naslednika? 
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10. Ali ste imeli privzgojeno kakšno lastnost (kulturo) razmišljanja, ki je izhajala iz vaše 
podjetniške družine? Npr. da je za dobro plačilo treba veliko delati, denar ne pade iz neba, 
da spoštujete zaposlene, da je izobrazba pomembna za vaše življenje  

11. Se v družini dobro razumete? Ste imeli zaradi delitve kakšne prepire? 
12. Ali menite, da je družinska harmonija med in po končanem procesu pomembna in vpliva 

na sam proces, da je izpeljan uspešno? 
5.4 Analiza zbranih podatkov 
Zaradi lastnih dolgoletnih izkušenj raziskovalca glede nasledstvenega procesa je lahko 
raziskovalec ustrezno spodbudil intervjuvance med samim razgovorom, tako da smo lahko 
pridobili kar se da največ uporabnih primarnih podatkov. Zbrano gradivo, pridobljeno iz 
primarnih podatkov, smo obdelali, analizirali ter razvrstili v kategorije. Na osnovi ponavljanj 
različnih situacij in interakcij je bilo oblikovanih pet kategorij, ki predstavljajo razvrstitev 
dejavnikov, ki spodbujajo, ali preprečujejo potek nasledstvenega procesa. Te kategorije so 
povezane z ustanoviteljem, naslednikom, družino, podjetjem. Zadnja kategorija vključuje 
značilnosti, ki se pojavljajo v zvezi z nasledstvenim procesom samim. Zaradi primerno 
strukturirane raziskave, katere temelj je narejen na podlagi izhodišč ugotavljanja vplivanja 
različnih dejavnikov na nasledstveni proces, je bilo analiziranje podatkov lažje in bolj 
pregledno. Odgovore posameznih intervjuvancev smo uredili, ter razvrstili v prej omenjene 
skupine. Na koncu smo jih analizirali in ugotavljali prisotnost posameznih dejavnikov, ki 
vplivajo na nasledstveni proces. Takšen pristop je omogočal ustvariti osnovo za doseganje 
potrebnih analitičnih rezultatov raziskave (Yin, 2009, 110). Analiza kvalitativnih podatkov je 
tako na koncu omogočila jasno iskanje glavnih dejavnikov, ki vplivajo na nasledstveni proces 
in so bili prisotni v večini analiziranih primerov. Analiza je na koncu pripeljala do zaključnih 
ugotovitev, ki so bile povezane z osnovnim raziskovalnim vprašanjem: Zakaj je planiranje 
nasledstvenega procesa še posebej pomembno za družinska podjetja? 
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6 REZULTATI RAZISKAVE 
6.1 Kratka predstavitev izbranih podjetij  
6.1.1 Primer podjetja A 
Podjetje A je bilo ustanovljeno leta 1991 ter deluje v dejavnosti cestno tovornega prometa. V 
začetku je ustanovitelj obratoval kot samostojni podjetnik, njegova vizija je bila nudenje 
doslednih in kvalitetnih prevozniških uslug ob zavedanju odgovornosti do družbe, okolja, 
predvsem pa do ljudi. Razvoj v podjetju je bila stalnica, v vmesnem času so se iz s. p. 
preoblikovali v d. o. o. S podjetniškim načinom razmišljanja in vodenja podjetja so podjetje 
skozi leta gradili, tako da danes podjetje zaposluje 50 ljudi. Gospodarska kriza, prelomne 
negativne spremembe v podjetništvu na njihovo podjetje niso imeli večjega vpliva, saj so se 
znali prilagoditi in iz njih najti nove priložnosti. Družino ustanovitelja sestavljajo ustanovitelj, 
žena, hči in najmlajši sin. Sin ustanovitelja je podjetje prevzel leta 2009 in ga od takrat 
uspešno vodi, kar potrjujejo tudi ekonomski kazalniki podjetja. Oče je v podjetju še vedno 
navzoč kot mentor sinu, ki mu s svojimi izkušnjami pomaga ob ključnih odločitvah, ki so 
strateškega pomena za samo podjetje, tudi hči je zaposlena v podjetju na mestu vodje 
kadrovske službe. 
Preglednica 10: Finančni podatki podjetja A 

Ekonomski kazalnik 2012 2013 2014 
Sredstva 9.466.415  9.763.300  9.971.633  
Kapital 5.810.754  6.375.628  7.085.280  

Celotni prihodki 7.826.229  7.859.013  8.118.474  
Čisti poslovni izid 386.024  564.874  709.652  

Povprečno število zaposlencev 46,67  47,70  45,81  
Vir: Bonitete 2015. 
Po pregledu ekonomskih kazalcev v tabeli 9, ki so nam bili dostopni preko javnih baz 
podatkov, lahko ugotovimo in potrdimo, da je podjetje s tega stališča uspešno. Vsi izbrani 
ekonomski kazalniki kažejo na rast v vseh pogledih. Izjemoma lahko izpostavimo sam 
kazalnika dolga, ki ima trend padanja, ter rahlo zmanjševanje številka zaposlenih, kar je 
posledica optimiziranja procesov in boljše učinkovitosti dela. Glede na situacijo, v kakršni je 
gospodarstvo v Sloveniji, kjer je davčna obremenitev podjetij in zaposlenih enormna, so 
takšne poteze podjetnikov vse prej kot nepričakovane. Glede na pregled naštetega lahko 
ugotovimo, da podjetje dela uspešno in zadovoljuje trg tako, kot se od podjetja v tej 
dejavnosti pričakuje, ob tem pa nenehno povečuje svojo dobičkovnost.  
6.1.2 Primer podjetja B 
Podjetje B je bilo ustanovljeno leta 1990, deluje v dejavnosti proizvodnje in obnavljanja 
gumijastih avtoplaščev. Podjetje je bilo od samega začetka formirano kot družba z omejeno 
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odgovornostjo. Podjetje spada med manjša podjetja, v času našega raziskovanja pa je 
zaposlovalo 5 ljudi, ki izhajajo iz lokalnega okolja, sodelujejo tudi z zunanjimi delavci, v 
prihodnosti pa nameravajo zaposlovati še dodatne sodelavce. Družino ustanovitelja sestavljajo 
žena, hči ter sin, ki je tudi leta 2007 po končanem študiju managementa prevzel vodenje 
družinskega podjetja. Kot je omenil sin, je navdih za odločitev o prevzemu družinskega 
podjetja dokaj preprost, saj samo nadaljuje družinsko podjetništvo, s katerim se je srečeval že 
od malih nog. Dejavnost, v kateri deluje podjetje, ga zelo veseli, saj, kot pravi, gre za 
dinamičen posel, poln turbulenc. 
Preglednica 11: Finančni podatki podjetja B 

Vir: Bonitete 2015. 
 

Ekonomski kazalniki podjetja B v preglednici 10 kažejo na rast sredstev, kapitala in 
prihodkov, zasledimo padec, tako čistega poslovnega izida, kot padec števila zaposlenih.  
6.1.3 Primer podjetja C 
Podjetje C je bilo ustanovljeno leta 1997 v dejavnosti proizvodnja plošč, profilov, cevi iz 
plastičnih mas. Kot mnogo podjetij v Sloveniji je tudi to podjetje zrastlo iz oblike 
samostojnega podjetnika ustanovitelja. V podjetju je zaposlenih šest ljudi, vsako leto pa v 
povprečju zaposlijo enega novega sodelavca. Ustanoviteljevo družino poleg žene sestavljajo 
še tri hčere in sin. Po starosti si sledita dve hčerki, nato sin, najmlajša je ponovno hči. Podjetje 
je leta 2011 prevzel sin, nobena od hčerk ne sodeluje v podjetju. Nobena od teh hčera nima 
takšne izobrazbe, ki bi nakazovala, da so kadarkoli razmišljale o delu v družinskem podjetju. 
Po ekonomskih kazalnikih, ki jih lahko razberemo iz preglednice 12 lahko vidimo, da podjetje 
vsako let povečuje sredstva, kapital, prav tako povečuje prihodke in število zaposlenih. 
Kazalnik dobičkovnosti je v letu 2014 padel, saj so v tem času zgradili nove poslovne 
prostore, ki jim bodo omogočali še dodatno širitev uspešnega podjetja v prihajajočih letih. 
 
 
 
 
 
 

Ekonomski kazalnik 2012 2013 2014 
Sredstva 343.807  325.732  385.295  
Kapital 99.880  124.491  123.021  

Celotni prihodki 379.280  349.559  403.785  
Čisti poslovni izid -5.354  24.611  -1.469  

Povprečno število zaposlencev 5  4,8  4,1  
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Preglednica 12: Finančni podatki podjetja C 

Vir: Bonitete 2015. 
6.1.4 Primer podjetja D 
Podjetje D je bilo ustanovljeno leta 1991 in deluje v dejavnosti proizvodnje gnojil in kemičnih 
izdelkov. Podjetje je svoje prve korake naredilo v domači kurilnici, kjer so kot prvi proizvod 
naredili cepilno smolo za celjenje drevesnih ran. Ustanovitelj podjetja je vse svoje prihranke 
in vsakoletni zaslužek vedno vračal v podjetje. Samo tako je lahko podjetju zagotavljal dovolj 
dodatnih sredstev za rast. Vsi izdelki, ki jih podjetje proizvaja, so plod lastnega znanja. V 
podjetju vsakih 5 let naredijo večji investicijski cikel, kar jim omogoča širjenje proizvodnih in 
prodajnih kapacitet. Podjetje sestavljajo tri glavne enote, in sicer proizvodnja, veleprodaja in 
lastne maloprodajne enote, ki so razpredene po celotni Sloveniji. Z nenehnim delom in 
vlaganjem je iz malega garažnega podjetja nastalo podjetje, ki v času pisanja te naloge 
zaposluje 46 ljudi. Družino ustanovitelja ob ženi sestavljajo še dve starejši hčerki in dva 
sinova. Podjetje je leta 2007 po končanem nasledstvenem prenosu prevzel najstarejši sin. 
Kljub temu da je v podjetju pred njim delala tudi hči ustanovitelja in imela priložnost 
sodelovati in prevzeti podjetje, za ta korak se ni odločila. Menila je, da takšen način dela ni 
zanjo. Ob dolgoletnem delu izven dejavnosti družinskega podjetja se je po skoraj desetletju 
vrnila v podjetje na funkcijo vodenja maloprodajnih enot podjetja. 
 
Po pregledu ekonomskih kazalnikov lahko po preglednici 13 ugotovimo, da podjetje vsa leta 
raste v vseh ekonomskih postavkah, pada samo na postavi dolgov, kar je prav tako pozitivno, 
in bo podjetju kmalu omogočilo zagon novega investicijskega cikla. 
Preglednica 13: Finančni podatki podjetja D 

Vir: Bonitete 2015. 

Ekonomski kazalnik 2012 2013 2014 
Sredstva 154.450  304.810  296.422  
Kapital 45.194  168.210  226.386  

Celotni prihodki 543.318  851.413  838.665  
Čisti poslovni izid 37.694  123.016  58.176  

Povprečno število zaposlencev 2,55  5,25  5,66  

Ekonomski kazalnik 2012 2013 2014 
Sredstva 5.487.877  5.931.317  6.115.890  
Kapital 2.103.795  2.230.896  2.421.530  

Celotni prihodki 3.914.940  4.259.641  4.641.886  
Čisti poslovni izid 101.085  127.101  197.683  

Povprečno število zaposlencev 36,92  44,51  45,83  
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6.1.5 Primer podjetja E 
Kot peto podjetje obravnavamo podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1992 in deluje v 
dejavnosti trgovine z avtomobili. Ustanoviteljevo družino sestavljajo štirje člani. Mlajša hči ni 
bila nikoli predvidena in tudi ni nameravala delati v podjetju. Ustanoviteljev plan je bil, da 
podjetje prevzame sin, kar dokazuje tudi dejstvo, da se je izobraževal v smeri znanja, ki ga za 
uspešno vodenje potrebuje naslednik. To podjetje je še posebej zanimivo za proučevanje, saj 
se je kljub izkazani volji tako ustanovitelja kot naslednika pri nasledstvenem procesu močno 
zalomilo. Kljub večkratnim poizkusom, da bi ustanovitelj in naslednik skupaj izpeljala 
nasledstveni proces, je bila želja ustanovitelja po nenehnem vodenju podjetja prevelika. 
Ustanovitelj je želel kljub formalnemu odhodu v pokoj vse niti še vedno držati v svojih rokah. 
Danes podjetje še vedno vodi ustanovitelj. Omenjena dejstva so pustila posledice tudi na 
rezultatih podjetja. Tako lahko v preglednici 14 zasledimo, da sredstva in prihodki podjetja 
padajo, kapital in dobiček lahko poenostavimo, da je obstal na enaki ravni, število zaposlenih 
pa se je v povprečju rahlo dvignilo, za kar nismo našli racionalnega ekonomskega razloga. 
Preglednica 14: Finančni podatki podjetja E 

Vir: Bonitete 2015. 
6.2 Analiza in interpretacija podatkov iz intervjujev 
6.2.1 Dejavniki, povezani z ustanoviteljem 
Neželja po odhodu v pokoj 
Na podlagi literature smo dejavnike, povezane z ustanoviteljem (preglednica 14), delili na 
osem glavnih sklopov. Kot prvega po redu smo med odgovori intervjuvancev iskali dejavnik 
vpliva, ki ga zaznamuje konflikt zaradi neželje ustanovitelja po upokojitvi. Ta dejavnik ima 
negativen predznak, saj se lahko v mnogih primerih izkaže kot posledica boja za moč med 
ustanoviteljem in predvidenim naslednikom. Mnogokrat začne potencialni naslednik 
sprejemati neracionalne odločitve tako za družino kot tudi za podjetje. V podjetju A je 
intervjuvanec izpostavi, da je šel oče brez težav v formalni pokoj, saj omeni: »Oče je šel v 
pokoj takoj, ko mu je država omogočila […].« Pri osebi B oziroma pri podjetju B tudi ni bilo 
zaznati, da bi očetov odhod v pokoj prestavljal problem, saj lahko sklepamo, da je bil očetov 
pokoj načrtovan: » […] Ko se je oče približeval pokoju, sem že vedel […].« Ob pogovoru z 
osebo C zaznamo, da je oče odšel v pokoj ter da še vedno občasno pomaga pri raznih delih v 

Ekonomski kazalnik 2012 2013 2014 
Sredstva 766.986  750.026  711.264  
Kapital 363.185  363.401  364.804  

Celotni prihodki 662.724  515.818  499.162  
Čisti poslovni izid 2.989  216  1.403  

Povprečno število zaposlencev 4,57  4,50  5 



59 

podjetju, ko pove: »[…] Ob kakšni ključni zadevi še vedno vprašam očeta, saj še veselo dela v 
podjetju […].« Tudi pri intervjuvancu D smo zaznali podobno kot pri prejšnjih odgovorih, 
torej da ni obstajal problem, povezan z upokojitvijo ustanovitelja, saj je ob tej prelomnici 
dobil tudi delež v podjetju. Oče je bil mnenja, da bo tako pokazal, da verjame v naslednika, s 
tem pa je po mnenju naslednika tudi povečal njegovo odgovornost v podjetju. Pri osebi E, kjer 
dejanski prenos vodenja podjetja ni uspel, pa lahko iz njegovega odgovora razberemo, da v 
primeru udeleženca E ni bilo vse v najlepšem redu, saj izjavi: »[…] Ko je šel v nujni pokoj 
[…], mislim, da samo zato, da sedaj dobiva pokojnino.« 
Pri vseh udeležencih, A, B C, D, razen pri zadnjem E, lahko ugotovimo, da dejavnik konflikta 
zaradi odhoda očeta v pokoj ni zaznan. Razlog temu lahko pripišemo logični posledici, saj ob 
upokojitvi ustanovitelji začno prejemati zasluženo pokojnino, s tem razbremenijo podjetje, 
sami pa v večini primerov, še vedno v podjetju pomagajo. 
Starši ločijo poslovno in družinsko življenje 
Naslednji dejavnik, ki spada pod ustanovitelja, je dejavnik ločevanja poslovnega in 
družinskega življenja. Ta dejavnik lahko vpliva na odločitev naslednika, da ne sprejme 
oziroma, da ne želi sprejeti vloge naslednika družinskega podjetja. Torej tudi ta dejavnik ima 
v osnovi negativni predznak, saj nezmožnost ločevanja poslovnega in družinskega življenja 
pripelje naslednika do točke, ko se potencialni naslednik odloči, da sam takšnega življenja v 
prihodnosti ne želi imeti. Tako udeleženec A izjavi: »Pri kosilu ob nedeljah, takrat se veliko 
pogovarjamo, če se le da ne o poslu […]«, kar potrdi, da uspešno ločujejo družinsko in 
poslovno življenje. Pri udeležencih B in C med pogovorom nismo zaznali informacij, ki bi 
nakazovale ali se družinski in poslovni sistem močno prepletata, ali samo bežno. Pri 
udeležencu D lahko zasledimo, da se tudi v času, ki je namenjen družini, občasno pogovarjajo 
o poslu, pa vendar ne toliko, da bi rušil enega od obeh sistemov, ko pove: »Velikokrat jemo 
skupaj, ponavadi ob nedeljah, posebno pa še poleti, ko smo po službah večino časa zunaj na 
vrtu, kjer starejši debatiramo o poslu ali čem drugem […].« Pri udeležencu E se z razliko od 
ostalih ne zazna zmernosti pri vključevanju posla v sfero družine, saj ob pogovoru izjavi: 
»Vedno smo se pogovarjali o podjetju tudi med kosilom, nikoli nismo govorili o družini, ki je 
sestavljena iz mame, očeta, mene, sestre, tega ne poznamo.« Ob tej izjavi bi lahko 
argumentirali, da je poslovni sistem praktično prekril družinskega, pa vendar, kar bomo 
ugotavljali kasneje, to ni povzročilo, da bi se potencialni naslednik odpovedal prevzemu 
družinskega podjetja.  
V večini primerov z izjemo podjetja in osebe E se kaže prekrivanje družinskega in poslovnega 
sistema, do te mere, da še ne rušita en drugega. Iz tega sledi tudi pozitivna odločitev vseh 
potencialnih naslednikov za prevzem družinskega podjetja, vključno z udeležencem E, kjer se 
nakazuje izrazito prekrivanje poslovnega sistema nad družinskim. 
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Zaupanje med ustanoviteljem in naslednikom 
Dejavnik zaupanja med ustanoviteljem in naslednikom ter dejavnik medsebojnega 
razumevanja in spoštovanja smo združili skupaj, saj se obema pripisuje pozitiven predznak, 
kadar zaupanje in razumevanje med ustanoviteljem in naslednikom obstaja. Pri teh dveh 
dejavnikih je treba posebej poudariti sposobnost ustanovitelja vzdrževanja zrelega odnosa z 
naslednikov. Še posebej v situacijah, kjer je zaradi izkušenosti in modrosti pravilno reagiranje 
na ustanoviteljevi strani, saj je obenem s svojimi dejanji tudi mentor nasledniku. Udeležence 
smo vprašali o pomembnosti medsebojnega spoštovanja med ustanoviteljem in naslednikom 
ter vplivom le tega na uspešnost nasledstvenega procesa. Tako je v primerih A, B, C D zaznati, 
da zaupanje in medsebojno spoštovanje obstaja, tako udeleženec A izpostavi: »[…] Ko je oče 
videl, da je elektrarna uredu, in da sem imel prav, takrat je tudi videl […], ko je doživel še to, 
je spoznal, da so tudi moje odločitve pravilne […].« Udeleženec B in C izpostavita podobno, 
da glavne probleme oziroma odločitve vedno rešujeta skupaj, kar dokazuje določeno stopnjo 
spoštovanja in zaupanja ustanovitelja do bodočega prevzemnika. Udeleženec D prav tako 
potrdi, da je med njima obstajal zdrav spoštljiv odnos, ko izjavi: »Seveda je oče še vedno 
spremljal moje delo in po potrebi tudi svetoval […], ko je uvidel, da sem dovolj usposobljen 
za odločanje […].« Z razliko od prvih štirih udeležencev se nam ponovno pojavi zrcalno 
nasprotna slika pri udeležencu E, kjer iz njegovih odgovorov ugotovimo, da dejansko oče v 
njem »[…]vidi konkurenta […],« saj, kot pravi, »[…] vsa njegova dejanja so takšna, da mi 
nasprotuje, da ima on vedno prav, oziroma imam jaz vedno narobe.«  
Izhajajoč iz zgornjih odgovorov lahko ugotovimo, da je v vseh štirih podjetjih A, B, C, D, kjer 
je prenos podjetja uspel, skupno to, da sta imela ustanovitelj in naslednik odnos, ki je 
omogočal, da sta skupaj iskala rešitve na nastale probleme, skupaj sprejemala odločitve, torej 
si zaupala in razumela en drugega. Tako Dyer (1986) in Hander (1991) kot še mnogi drugi 
avtorji potrjujejo, da je ključ do dobrih odnosov zaupanje in spoštovanje med ustanoviteljem 
in naslednikom. Barach in Ganitsky (1995, 131) pa v svoji raziskavi izpostavita, da ko je 
odnos med lastnikom in naslednikom travmatičen in nedorečen, kjer se zaradi močnih 
osebnosti nenehno spopadata generaciji in ko so obojestranske skupne zmage redke, tam je 
verjetnost lahkega in uspešnega prenosa podjetja na naslednjo generacijo izredno majhna. 
Verjetno bi lahko rekli, da ta trditev velja za podjetje in udeleženca E. 
Prenos znanja med generacijami 
Dejavnik, ki smo ga tudi umestili pod ustanovitelja, govori o prenosu znanja med dvema 
generacijama. Iz tega vidika bi bil lahko umeščen tudi med dejavnike, ki so povezani z 
naslednikom. V veliko družinskih podjetjih je za njihov uspeh »kriva« konkurenčna prednost, 
ki je sestavljena iz edinstvenih lastnosti in znanja (Lee idr. 2003). Velik izziv pri prenosu 
družinskega podjetja na mlajšo generacijo je tako prenos tega specifičnega znanja, ki je 
strateškega pomena za podjetja.  
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Od udeležencev smo poskušali z vmesnimi vprašanji izvedeti tudi, ali se je v njihovem 
primeru prenašalo na njih znanje s strani ustanovitelja, mentorja. Za uspešen prenos znanja od 
mentorja do naslednika je močno odvisen od kvalitete odnosa med ustanoviteljem in 
naslednikom. Udeleženec A izpostavi: »[…] Ampak mislim, da že to, da me je jemal s seboj že 
kot otroka, da je to del vzgoje, ki je nezavedna […].« Kot navajajo različni avtorji, zgodnja 
izpostavljenost naslednika v poslu pomaga nasledniku, da se seznani s poslom in to še posebej 
pomaga pri prenosu specifičnih znanj, ki jih podjetje potrebuje za uspešen razvoj naprej. 
Prenos znanja in motiviranost za prenos zasledimo tudi pri udeležencu B, C in D, ko izjavijo: 
»Z očetom izmenjujeva mnenja, tako se oba učiva, se dopolnjujeva.« […] »Očetu sem 
velikokrat pomagal, saj sam ni zmogel, tako sem se veliko naučil […].« Tudi pri udeležencu E 
je zaznati priznavanje znanja in izkušenj ustanovitelju, vendar je očitno v tem primeru 
primanjkovalo motivacije vsaj iz ene strani, če ne iz obeh. Udeleženec E tako pravi: »[…] 
Seveda ima on izkušnje, jaz sem imel teorijo, vendar nama nikoli ni uspelo tega skupaj 
povezati.«  
Dejavnik konflikta zaradi medgeneracijskih razlik 
Dejavnik konflikta zaradi medgeneracijskih razlik se ponavadi odraža predvsem zaradi 
različnih nagnjenosti k tveganju, drugačen je lahko stil vodenja, naslednik pa uporablja 
različne strategije rasti od predhodnika Griffeth idr. (2006, 493). V večini raziskovanih 
primerov lahko ugotovimo, da prihaja do manjših medgeneracijskih konfliktov, ki izhajajo 
predvsem po sprejemanju večjega tveganja s strani mlajše generacije, udeleženec A pravi: 
»Prvič, kot se nisva strinjala pri večji zadevi, se je šlo za sončno elektrarno, bil je zelo 
skeptičen […]«, ali pa se opazi sprememba strategije in načina vodenja, ko udeleženec D 
izjavi: »[…] Oče je bil na njih čustveno navezan, saj so mu ravno oni pomagali rasti do takrat 
[…]«. Udeleženec E pa komentira: »[…] Ko enkrat odrasteš in se začneš postavljati na svoje 
noge, vidiš, da temu ni tako, takrat spoznaš, da imaš svojo glavo.« To lahko nakazuje, da se 
razlike v percepciji vodenja podjetja v tem primeru skozi obdobje povečujejo, kar lahko resno 
ogrozi normalno delo med obema generacijama in na koncu tudi prepreči uspešen 
medgeneracijski prenos podjetja. Pri udeležencih B in C nismo zaznali točk, ki bi kazale na to, 
da obstajajo kakršnikoli medgeneracijski konflikti, razen manjših prepirov, kot navaja 
udeleženec B: »Seveda se vsa leta, odkar sem prevzel podjetje, učim od njega, ampak glavne 
točke vedno predebatirava in se nato odločiva […], včasih se z očetom malo skregava, on je 
bolj natančen kot jaz […]«. 
Ustanovitelj ima hobije 
Dejavnik, ki delno opredeljuje ustanoviteljevo delo po odhodu v pokoj, je dejavnik plana 
naslednika, oziroma ali ima ustanovitelj po odhodu v pokoj organizirane kakšne dejavnosti, ki 
niso povezane s samim podjetjem. Zakaj ima ta dejavnik velik psihološki vpliv, verjetno 
izhaja iz dejstva, da podjetniki večina svojega časa in življenja namenijo uspešnemu vodenju 
in poslovanju svojega podjetja. Velik delež njih si ni nikoli vzelo časa, oziroma niso imeli 
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priložnosti, da bi razvili tudi druge interese. Tako intervjuvanec E omeni: »[…] Njegov hobi 
je vodenje podjetja, to je vse, kar počne, dela v podjetju.« Obstajajo tudi drugi tipi 
ustanoviteljev, ki pozitivno vplivajo na nasledstveni proces, saj se ob načrtnem učenju 
naslednika obenem tudi postopoma umikajo iz podjetja. Tako intervjuvanec D izpostavi: »Že 
od nekdaj je bil čebelar, tako da hobi je imel, samo za njegovo vsakodnevno delo je bilo to 
premalu […]«. Tudi v primeru B in C je ustanovitelj svoj čas še dodatno namenil že 
obstoječemu hobiju. Tako pravita: »[…] Oče je bil velik ljubitelj avtomobilizma, vedno si je 
želel zbirati stare avtomobile […]. Oče je vse življenje lovec, sedaj vse več časa namenja 
lovu.« Udeleženec A pa v svojem primeru ugotavlja: »Oče je vsak dan v podjetju, ko ima 
dovolj, gre na vikend, tam malo kosi, ureja […].« Kot ugotavljajo Lansberg (1998), Dyer 
(1989) in Keth de Vries (1977), več interesov, kot jih je razvil podjetnik predhodnik, večja je 
verjetnost, da bo ustanovitelj lažje izpustil podjetje iz svojih rok. 
Iz odgovorov udeležencev lahko ugotovimo, da so v vseh primerih, ko je nasledstveni prenos 
uspel, ustanovitelji imeli druge dejavnosti, s katerim so si lahko delno zapolnili vrzel, ki je 
nastala, ko so odšli v pokoj. Posledično lahko komentiramo, da imajo hobiji in različne 
obstranske dejavnosti zelo velik vpliv na lažje postopno spuščanje podjetja s strani 
ustanovitelja na naslednika, vsekakor pa je to odvisno tudi od osebnosti ustanovitelja. Tako ob 
vseh pozitivnih osebnostih obstajajo tudi močne negativne osebnosti, ki prav tako oblikujejo 
in vplivajo na proces nasledstva. Takšne lastnosti so na primer želja po popolni kontroli v 
podjetju, kljub temu da ga formalno zapustijo.  
Ustanovitelj obdrži realno moč v podjetju. 
Eden izmed glavnih generatorjev konfliktov med ustanoviteljem in naslednikom je verjetno 
posledica boja za moč in prevlado v podjetju. Kot navajajo Griffeth idr. (2006, 493), se to 
zgodi predvsem takrat, ko ustanovitelj ne želi iz rok izpustiti upravljanja podjetja. Udeležence 
smo povprašali po lastniških deležih in kako upravljajo podjetje. V večini primerov se je 
izkazalo, da podjetje še vedno lastniško obvladuje ustanovitelj. Udeleženec A pove: »Oče je 
še vedno vsak da v podjetju, še vedno je 100 % lastnik, vendar odločitve že sprejemam 
samostojno.« Tudi udeleženca B in E pojasnita, da je oče še vedno večinski lastnik podjetja, 
razlika med njima je v tem, da je v primeru B oče sicer obdržal lastniški delež, vendar 
prepustil vodenje sinu, pri udeležencu E pa se je prenos vodenja zgodil samo formalno, saj kot 
ugotavlja, »[…] vse niti je vedno želel držati v svojih rokah in se ni bil pripravljen 
odmakniti.« Tako vodstveni kot tudi lastniški prenos se je zgodil samo pri osebi C, kjer je 
podjetje 100 % v njegovi lasti, saj so ob končanem prenosu spremili tudi organizacijsko 
obliko. Pravi: »[…] V podjetju imam delež samo jaz, ko sva z očetom končala lastniški prenos, 
smo odprli d. o. o.« Oseba D pove, da je ob prenosu vodstvene funkcije ustanovitelj na sina 
prenesel tudi 49-odstotni lastniški delež. 
Iz zgoraj navedenih dejstev lahko ugotovimo, da se je v štirih primerih podjetje vodstveno 
preneslo na mlajšo generacijo, nasledniki imajo avtonomijo za odločanje, kar tudi potrdijo. 
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Zanimiv je lastniški prenos podjetja, ki je bil v celoti opravljen samo v enem primeru in delno 
v drugem, pri drugih pa so ustanovitelji obdržali celotni lastniški delež. Mogoče bi to pripisali 
dejstvu, da je za ustanovitelje podjetja pomembno, da imajo ob prenosu lastništva na 
naslednjo generacijo že zagotovljeno materialno varnosti po upokojitvi, česar pa v naših 
primerih ne moremo potrditi. Drug vzrok, ki je omenjen v literaturi, bi lahko bil tudi neželja 
ustanovitelja po izčrpavanju podjetja ob prenosu. Ker slovenska davčna zakonodaja ob 
prenosu družinskega podjetja na mlajšo generacijo v prvem družinskem razredu ne obremeni 
podjetja, bi tej možnosti namenili manj verjetnosti. Kot možnost bi izpostavili tudi željo 
ustanoviteljev po faznosti procesa, saj smo ugotovili, da v večini praktično vsi sodelujejo kot 
mentorji ali svetovalci svojim naslednikom. Ko bo prišel čas, bodo verjetno uredili tudi to 
odprto vprašanje in podjetje tudi lastniško prenesli na naslednika. 
 
 



Preglednica 15: Dejavniki, povezani z ustanoviteljem 
Dejavniki povezani z USTANOVITELJEM 

DEJAVNIKI VPLIVA Pozitiven / 
negativen 

Podjetje A Podjetje B Podjetje C Podjetje D Podjetje E 
Konflikt zaradi neželje 
ustanovitelja po upokojitvi 

Negativen NE (»Oče je šel v pokoj takoj, 
ko mu je država omogočila.«) 

NE (»Ko se je oče približeval 
pokoju, sem že vedel …«) 

NE (»Po odhodu v pokoj, saj 
še veselo dela v podjetju, 
najraje vozi kombi.«) 

NE (»Ob očetovi upokojitvi 
sem dobil 49 % delež v podjetju 
in prevzel vodenje-«) 

DA (»Ko je šel v nujni pokoj… 
Mislim, da samo zato, da sedaj 
dobiva pokojnino.«) 

Starši ločijo poslovno in 
družinsko življenje 

Pozitiven DA (»Pri kosilu ob nedeljah, 
takrat se veliko pogovarjamo, 
če se le da ne o poslu.«) 

/ Nisem zasledil / Nisem zasledil NE (»Starejši debatiramo o 
poslu ali čem drugem.«) 

NE (»Vedno smo se pogovarjali o 
podjetju, tudi med kosilom.«) 

Zaupanje med 
ustanoviteljem in 
naslednikom 

Pozitiven DA (»Kot je doživel to, je 
videl, so moje odločitve 
prave.«) 

DA (»Glavne točke vedno 
predebatirava.«). 

DA (»Samostojne odločitve 
sprejemam od leta 2004.«) 

DA (»To je trajalo do leta 2011, 
ko je uvidel, da sem dovolj 
sposoben za odločanje.«) 

NE (»Vsa njegova dejana so 
takšna, da mi nasprotuje, da ima 
on vedno prav, oziroma da imam 
jaz vedno narobe.«) 

Medsebojno razumevanje 
in spoštovanje med 
ustanoviteljem in 
naslednikom 

Pozitiven DA (zaznal med samim 
pogovorom) 

DA (zaznal med pogovorom) DA (zaznamek v beležki, 
raziskovalec pozna ozadje in 
družino). 

DA (»Ko je uvidel, da sem imel 
prav, je od takrat drugače gledal 
name.«) 

NE (»Če razmislim, mislim, da mi 
je že takrat metal polena pod noge 
… V meni vidi konkurenta.«) 

Prenos znanja med 
generacijami 

Pozitiven DA (»Me je jemal seboj, to je 
bil del vzgoje.«) 

DA (»Z očetom izmenjujeva 
mnenja, tako da se oba učiva, se 
dopolnjujeva.«) 

DA (»Očetu sem velikokrat 
pomagal, saj sam ni zmogel, 
tako sem se veliko naučil.«) 

DA (»Takrat me je vzel seboj, 
da sem mu pomagal, vedel je, 
da je to del procesa, kako se 
otroke nauči delati.«) 

NE (»Seveda ima on izkušnje, jaz 
pa sem imel teorijo, vendar nama 
nikoli ni uspelo to skupaj 
povezati.«) 

Dobra komunikacija Pozitiven DA (»Rekel bi, da so glavne 
točke veliko pogovarjanja, ter 
dogovarjanja.«) 

DA (»V družini smo se 
pogovarjali o teh temah.«) 

DA (»Smo se veliko 
pogovarjali o delitvi.«) 

Da (»Vsekakor je potreben 
pogovor med vsemi 
vpletenimi.«) 

NE (»Mislim, da je glavno, da se 
veliko pogovarja in doreče, pri nas 
tega ni bilo.«) 

Konflikt zaradi 
medgeneracijskih razlik 

negativen DA (»Prvič, kot se nisva 
strinjala pri večji zadevi, je šlo 
za sončno elektrarno. Bil je zelo 
skeptičen.«) 

NE (»Seveda se vsa leta, odkar 
sem prevzel podjetje, to učim od 
njega, ampak glavne točke vedno 
predebatirava in se nato 
odločiva.«) 

NE (»Se ne spomnim kaj 
slabega, da bi mi ostalo v 
spominu.«) 

DA (»Oče je bil na njih 
čustveno navezan, saj so mu 
ravno oni pomagali rasti do 
takrat.«) 

DA (»Ko enkrat odrasteš in se 
začneš postavljati na svoje noge, 
vidiš, da temu ni tako; takrat 
spoznaš, da imaš svojo glavo.«) 

Ustanovitelj ima hobije  pozitiven NE (»Vse se je odvijalo načrtno 
− nenačrtno.«) 

DA (»Oče je velik ljubitelj 
avtomobilizma, vedno si je želel 
zbirati stare avtomobile.«) 

DA (»Oče je vse življenje 
lovec, sedaj vse več časa 
namenja lovu.«) 

DA (»Že od nekdaj je bil 
čebelar, vendar je bilo to za 
zapolnitev premalo.«) 

NE (»Ja njegov hobi je vodenje 
podjetja, to je vse, kar počne, dela 
v podjetju.«) 

Starši obdržijo realno moč 
v podjetju 

negativen NE (»Oče je še vedno vsak dan 
v podjetju, še vedno 100 % 
lastnik, vendar odločitve že 
sprejemam samostojno.«) 

NE (»Podjetje ima še vedno v 
lasti oče, vendar se ve, da bom 
prevzel jaz. O glavnih stvareh 
odločava skupaj.«) 

NE (»Ko sva z očetom 
končala vodstveni prenos, 
smo nato leta 2012 odprli d. 
o. o., kjer sem bil jaz edini 
lastnik.«) 

NE (»Ob upokojitvi očeta sem 
dobil 49 % delež. Ko je uvidel, 
da sem dovolj usposobljen za 
odločanje ...«) 

DA (»Vse niti je vedno želel 
držati v svojih rokah in se ni bil 
pripravljen odmakniti.«) 
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6.2.2 Dejavniki, povezani z naslednikom 
Učenje in mentoriranje naslednika, pridobivanje samozavesti  
Dejavnik mentoriranja in učenja lahko imenujemo tudi proces socializacije ter usposabljanja 
naslednika za uspešen prevzem vodenja družinskega podjetja. V tem delu se na potencialnega 
naslednika prenašajo vrednote in cilji kot tudi specifično znanje, ki je odločilnega pomena 
preživetja marsikaterega družinskega podjetja. Učenje potencialnega naslednika se začne že 
zelo zgodaj; v prvi fazi že kot otrok spoznava družinsko podjetje. Nekateri avtorji omenjajo že 
čas samega rojstva, torej otrok se začne vzgajati in učiti že od rojstva naprej. To potrjujejo 
tudi naši sogovorniki, saj intervjuvanec A izpostavi, da »[…]že kot otroka me je jemal s seboj 
na parkirišče tovornjakov, kjer sva skupaj pregledala tovornjake.« Tudi v ostalih primerih se 
kaže, da so bili ob starših, ki so delali v podjetju od malih nog. Tako povejo: »[…]Sam sem 
mu velikokrat pomagal, saj sam ni zmogel«, […], ko je začel s popoldansko obrtjo sem bil 
star 10 let, vedno me je vzel s seboj […].« S tem so starši zagotovo pripomogli k pridobivanju 
pozitivnih občutkov, povezanih s podjetjem. Pri tem dejavniku ne gre zanemariti dejstva, da 
se lahko ob nepravilnem odnosu staršev, tako do podjetja kot tudi prevzema, v nasledniku 
razvijejo negativni občutki, povezani s podjetjem, kar kasneje vpliva za neodločitev 
naslednika za vstop in delo v podjetju.  
V naslednji fazi, ko naslednik že izstopi iz otroškega obdobja, začnejo nanj prenašati znanje, 
ki mu je kasneje v pomoč pri vodenju podjetja. Intervjuvanec B ugotavlja: »[…] Vsa leta, 
odkar sem prevzel podjetja, se učim od njega […].« Podobno potrdi tudi udeleženec C, ko v 
pogovoru izjavi: »[…] Oče se je čedalje bolj odmikal, sam sem se od njega učil […].« Med 
mentorstvom ustanovitelj že vidi, ali se je odločil za pravega naslednika. Naslednik mora biti 
sposoben pravilno izpeljati večino podjetniških nalog. Iz izjave udeleženca D (»[…]Oče je še 
vedno spremljal moje delo in po potrebi tudi svetoval […]«) lahko sklepamo, da je oče 
vseskozi opravljal mentorsko-svetovalno vlogo, saj ga je ob njegovem delu ocenjeval in po 
potrebi ponovno usmeril na prave tirnice.  
Ko potencialni naslednik napreduje in si nabira izkušnje, je pomembno, da mu vodstvo, 
družinski in nedružinski člani v podjetju pokažejo zaupanje in spoštovanje. To potrdi 
udeleženec A, ko izpostavi: »[…] Takrat so mi zrasla krila, začel sem zaupati vase […].« 
Podobnega mnenja je tudi udeleženec D, ko ob svojih prvih večjih odločitvah in priznanju 
ustanovitelja, da so bile odločitve prave, komentira: »Ob tem sem tudi sam še bolj začel 
zaupati svojim odločitvam […].« Iz pogovora z udeležencem B in C ni bilo moč zaznati 
ničesar v zvezi z njihovo samopodobo. Pri udeležencu E se je odvijala ravno nasprotna 
zgodba, ko omeni: »V meni vidi konkurenta, in vsa njegova dejanja so takšna, da mi 
nasprotuje, da ima on vedno prav, oziroma, da imam jaz vse narobe.« Tega ne moremo 
razumeti kot pomoč pri grajenju naslednikove samopodobe, tudi ne pri grajenju zaupanja 
zaposlenih do njega.  
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Zgornje izjave nakazujejo in potrjujejo ugotovitev, da so prenos znanja na naslednika, 
njegovo mentoriranje ter pravilna vzgoja ključni dejavniki, ki vplivajo na uspešnost prenosa 
družinskega podjetja na mlajšo generacijo. Naslednik s tem pridobi vpogled v delovanje 
podjetja, nanj se prenaša tiho znanje, vrednote in kultura. S pridobivanjem vseh znanj in 
potrditvijo le-teh s strani ustanovitelja in zaposlenih pa se nasledniku zgradi njegova močna 
samopodoba in samozavest, ki je še kako pomembna pri vseh ključnih in večjih samostojnih 
odločitvah. 
Želje predhodnika in naslednika morajo biti uravnane 
Gre za dejavnik, kjer je pomembna tako želja predhodnika, da preda vodenje in lastništvo 
podjetja naslednji generaciji, kot tudi želja naslednika, da ga prevzame. Na obeh straneh mora 
torej obstajati želja po predaji oz. prevzemu, če ne pride do skladja − potem najverjetneje do 
uspešnega prenosa ne bo prišlo. V nadaljevanju predstavljamo izsledke udeležencev. 
V primeru A zasledimo, da je ustanovitelju pomembno, da po upokojitvi nima več točno 
določenega urnika, saj udeleženec A ugotavlja: »[…] Oče še sedaj po vseh teh letih vsak dan 
pride v podjetje, je pa zadovoljen, ker nima več urnika[…].« Ob očitnem zadovoljstvu 
ustanovitelja tako sklepamo, da ni imel problemov z izpustitvijo vodenja podjetja na mlajšo 
generacijo, na drugi strani pa vemo, da naslednik že sedmo leto uspešno vodijo podjetje. 
Podoben odgovor poda udeleženec B, ko izjavi: »[…] Ko je še vodil firmo, je imel samo 
enega, sedaj jih ima pet, sedaj veliko časa nameni temu […]«. Pri obeh primerih lahko 
zaznamo, da sta ustanovitelja čas, ki sta ga prej porabila v podjetju, razporedila drugače. Iz 
izjav oseb C in D prepoznamo uravnoteženost med ustanoviteljem in naslednikom, saj se iz 
njihovih odgovorov razbere skupno zadovoljstvo in želja po nadaljnjih uspehih. »[…] Z 
očetom sva delala plane za prihodnost […]. Vsem je bilo v interesu, da proces pripeljemo 
uspešno do konca.« Popolno nasprotje se ponovno pojavi pri udeležencu E, ki ugotavlja: »Oče 
mi je vlival upanje, da mi bo pustil podjetje, vendar so bile to bolj govorice, vse niti je vedno 
želel držati v svojih rokah in se ni bil pripravljen umakniti.«  
Vsem štirim uspešnim prenosom družinskega podjetja (A, B, C in D) je skupno to, da je 
obstajala volja ustanovitelja po izpustitvi podjetja iz rok in želja naslednika po prevzemu in 
vodenju podjetja. V zadnjem primeru E, kjer prenos podjetja ni uspel, je celoten proces prišel 
celo tako daleč, da je potencialni naslednik po 15 letih dela zapustil podjetje in se zaposlil v 
drugem nedružinskem podjetju. Kljub očetovim obljubam in nenehnem vlivanju upanja, da bo 
nekega dne prepustil vodenje podjetja sinu, je bila njegova želja po absolutnem obvladovanju 
podjetja prevelika. Verjetno bi lahko brez večje bojazni trdili, da je ta dejavnik osnovni temelj, 
na katerem se začne graditi uspešen prenos družinskega podjetja. 
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Priprava naslednika na nasledstveni proces 
Pri pripravi naslednika na nasledstveni proces gre podobno kot pri dejavniku socializacije 
naslednika, le da smo pri tem dejavniku dali večji poudarek na ugotavljanju pridobivanja 
delovnih izkušenj v podjetju in izven njega, ter pridobitvi formalne izobrazbe naslednika. Kot 
ugotavljajo Carbera Suarezova idr. (2001, 37), višja, kot so akademska izobrazba in več 
izkušenj, ki jih je pridobil naslednik, večja je verjetnost, da bo nasledstveni proces lažje in 
učinkoviteje stekel. 
Za udeležence A, B, D in E je pridobljena formalna izobrazba pomembna, saj so vsi končali 
izobrazbo v smeri, v kateri je delovalo njihovo podjetje, oziroma so jo potrebovali za uspešno 
nadaljnje vodenje podjetja. Tako oseba A pravi: »Po končani srednji šoli sem šel študirat na 
logistiko […] in z novim vedenjem, ki sem ga dobil na faksu, smo spremenili kar nekaj 
procesov v podjetju, seveda na pozitivno.« To potrjujeta tudi osebi B in E, ki pravita: »[…] 
Diplomiral sem v managementu, tudi zato, da bom lažje vodil podjetje« […], »[…]nato sem 
se vpisal na ekonomijo […].« Oseba D je v srednješolskem izobraževanju pridobila tehnično 
zanje, ki je bilo ključnega pomena za poznavanje osnovne dejavnosti njihovega podjetja. Ker 
ji je bilo jasno, da za vodenje družinskega podjetja to ne bo dovolj, je »[…] načrtno odšla 
študirati v smer poslovodenja[…].« Zaradi uspešnosti podjetja in s tem povečevanja naročil je 
oseba C takoj po srednji strojni šoli »[…]začela delati v očetovem s. p.-ju […]«, saj je bilo 
naročil toliko, da ni več razmišljala o nadaljnjem študiju; za to enostavno ni bilo dovolj časa. 
Pri vseh udeležencih lahko torej ugotovimo, da so se zavedali pomembnosti izobrazbe in so jo 
uspešno tudi dokončali. Z izjemo osebe C, ki je zaradi starosti ustanovitelja in povečanega 
obsega dela opustila razmišljanje o nadaljnjem izobraževanju, saj se ji zaradi dela v podjetju 
to časovno ni izšlo.  
Med intervjuji so vsi sodelujoči na vprašanje o nabiranju izkušenj in delu izven podjetja 
odgovorili, da niso delali nikjer drugje kot v njihovem družinskem podjetju. Tako izjavijo: 
»[…] Po končanem študiju pa je oče kmalu odšel v pokoj, nikoli nisem imel možnosti delati 
drugje« […]; »drugje pa nisem delal« […].« Pri osebi E se je v vmesnem obdobju sicer 
pokazala možnost, da bi »[…] prevzel vodenje Toyotinega salona v Ljubljani.« To bi 
pomenilo, da bi potencialni naslednik zapustil družinsko podjetje ne zaradi pridobivanja 
izkušenj v drugem podjetju, ampak zaradi spoznanja, da »[…] se oče ni bil pripravljen 
odmakniti«. Na koncu se oseba E za to ni odločila, saj mu je oče »[…] vlival upanje, da bo 
spustil podjetje […]« in bo lahko v doglednem času sam prevzel in vodil podjetje.  
Kljub temu da večino literature priporoča in omenja pozitivno stran nabiranja izkušenj in dela 
izven družinskih podjetji, pa lahko iz naših odgovorov ugotovimo, da nihče od sodelujočih ni 
delal drugje kot v družinskem podjetju. Raziskovalec vzrok temu delno pripisuje naravi 
slovenskih družinskih podjetij, saj so po večini vsa manjša in tako še nimajo razvite 
profesionalne vodstvene strukture, ki bi omogočala odsotnost naslednika. Obenem bi 
naslednik ob želji za pridobivanje zunanjega znanja posledično opustil pridobivanje 
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notranjega znanja, ki izhaja iz družinskega podjetja, kar pa bi lahko povzročilo več škode kot 
koristi. Kot navaja Lovšinova (2006, 58), je za naslednika zelo pomembno, da pozna »svoje« 
podjetje, delo, produkte, filozofijo, tehnologijo, hkrati pa mora vedeti, kaj njegovo družinsko 
podjetje dela drugače od podjetji na trgu. Vse to tiho znanje družinskega podjetja pa 
velikokrat predstavlja tudi edino konkurenčno prednost na trgu, ki jo to družinsko podjetje 
ima. 
Naslednik je seznanjen in sodeluje pri pomembnih odločitvah 
Težo tega dejavnika predstavljajo informacije, ki naj bi jih bil naslednik še pred prevzemom 
vodenja podjetja deležen, torej v obdobju, ko se na podjetje in delo v njem navaja. Pomembno 
je predvsem, da je naslednik seznanjen z vsemi glavnimi odločitvami, ki se v podjetju zgodijo. 
Iz jih tako črpa znanje, kako in zakaj se je tako odločilo, ob tem pa se nanj postopoma prelaga 
sprejemanje lastnih odločitev.  
S trditvijo o pomembnosti dejavnika, da je naslednik seznanjen z vsemi pomembnimi 
odločitvami, ki se sprejemajo v podjetju, se strinja udeleženec A, ko pravi: »Vedno sem 
poskušal razumeti, zakaj se je oče odločil tako […].« Poudarja, da je s tem lažje sklepal, ali 
bodo njegove odločitve za naprej pravilne, saj »[…] to omogoča, da preneseš enak vzorec 
odločitev naprej, če so bile dobre, preden sem sam začel voditi, bodo tudi za naprej«. V 
primeru B je udeleženec ugotavljal, da sta z očetom »[…] glavne točke vedno predebatirala in 
se odločila.« Pri udeležencu C in D med intervjujem raziskovalec ni zasledil podatkov, iz 
katerih bi lahko sklepal, da sta bila pred prevzemov vodstvenih funkcij deležna pomembnejših 
informacij o podjetju. Na podlagi dejstev, da sta delala in pomagala staršem že v mladosti, 
lahko predpostavimo, da sta bila tudi onadva deležna glavnih informacij, ki so vplivale na 
poslovanje podjetja, kar bi lahko utemeljili s kasnejšimi samostojnimi odločitvami, ko pravita: 
»[…] Samostojne odločitve sprejemam od leta 2004« […]; » ko je uvidel, da sem dovolj 
sposoben za odločanje […].« Pri udeležencu E se ponovno opazi popolno nasprotje z 
izjavami drugih udeleženec, ko omenja: »Naloge v podjetju je vedno razdelil tako, da se ni 
dalo nič na novo narediti ali spremeniti[…]«, kar nakazuje, da je želel ustanovitelj res vse niti 
v podjetju držati nas svoji strani. 
Izbira naslednika 
Dejavnik izbire potencialnega naslednika lahko tudi umestimo v sklop temeljnih dejavnikov, 
saj je ustrezna izbira naslednika eden ključnih in eden težjih korakov, pri uspehu celotnega 
procesa nasledstva (Bliss 2002, 14). Ponavadi se v izbiro naslednikov pogosto vključi le 
otroke, četudi niso vedno najboljša izbira (Kets de Vres 1993, 64). Otroci pogosto dojemajo 
izbiranje kot favoriziranje enega izmed njih, kar lahko destabilizira harmonijo med njimi 
(otroci) kot tudi harmonijo v družini.  
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V naših primerih lahko ugotovimo, da imamo povsod večštevilčne družine. Družini oseb C in 
D štejeta šest članov, družine A , B in E pa po štiri člane. V vseh primerih je torej obstaja 
možnost izbire med več potencialnimi družinskimi kandidati. V primeru A družina šteje 4 
člane oziroma po mamini smrti tri. Oba otroka delata v podjetju, tako starejša hči kot mlajši 
sin. Posebnih kriterijev za izbiro niso imeli, saj, kot pravi sin (udeleženec A): »[…] Verjetno 
je oče med samim delom ugotovil, da sem jaz primernejši […].« Udeleženec A izpostavi, da 
»[…] sestra ni tukaj nič komplicirala[…].« Kot pravi. je spoštovala voljo očeta, saj je bila 
zadovoljna s tem, da ima »[…] plačo in fleksibilni urnik […]«. Družina udeleženca B prav 
tako šteje štiri člane, ob starših še starejšo sestro ter naslednika (osebo B). Udeleženec B 
pripisuje njegovo izbiro njega kot naslednika podjetja predvsem dejavnosti, v kateri podjetje 
deluje, saj je starejša sestra menila, da je »[…] to bolj moška zadeva […]«, saj je podjetje 
močno povezano z avtomobilizmom. Tako je bil udeleženec B edini naslednik za prevzem 
podjetja. Podobno ugotavlja tudi udeleženec C, ko pravi: »[…] V podjetju delam samo jaz, saj 
sester delo v podjetju ni zanimalo.« Čeprav družina šteje šest članov, ob nasledniku še tri 
sestre in starša, tudi v tem primeru ustanovitelj ni imel velike izbire in je bil potencialni 
naslednik samo en, oziroma bil je naravni naslednik. Tudi v primeru D gre za velikoštevilčno 
družino, ki ravno tako šteje šest članov: starša, dve starejši sestri in mlajšega brata, gledano s 
stališča naslednika (osebe D). V tem primeru lahko ugotovimo, da je bila kot prvi potencialni 
naslednik predvidena druga hčerka, saj je »[…] prva začela delati z očetom«, ker sta imela z 
ustanoviteljem drugačne poglede, npr. ni želela »[…] delati več kot 8 ur«, to pa v družinskem 
podjetju ne gre. Po sedmih letih dela je zapustila podjetje. Naslednji potencialni naslednik je 
sin, tretji po vrsti, ki mu je bilo podjetje tudi uspešno zaupano v upravljanje. Ker se je mlajši 
brat osebe D »[…] rodil mnogo kasneje[…], še ni bil vključen v proces kot možen potencialni 
naslednik, kasneje pa je šel »[…] študirati arhitekturo.« Družina udeleženca E prav tako šteje 
štiri člane, potencialni naslednik je bil najstarejši sin (udeleženec E), kot pravi sam, je »[…] 
sestra še mlajša in še študira.«  
Iz navedenih odgovorov udeležencev lahko ugotovimo, da v vseh primerih nasledniki 
prihajajo iz vrst družinskih članov. Primerom A, B in C je skupno to, da so se pred 
naslednikom, ki je prevzel podjetje, rodile starejše sestre. V primerih B in C se sestre za delo 
v podjetju niso odločile, v primeru A pa je bila starejša sestra zadovoljna z delom v podjetju 
in fleksibilnim urnikom. V primeru E je sestra mlajša, je potencialni naslednik in še študira. V 
primeru D, kjer sta od naslednika dve sestri starejši, se je v podjetju odločila delati samo 
druga. Bila je tudi prvi potencialni naslednik, vendar se zaradi drugačnih pogledov in 
drugačnega stila življenja za to ni odločila. Kasneje je bila povabljena nazaj na delo v podjetju, 
vendar brez možnosti lastništva. Mlajši brat naslednika študira arhitekturo in se ne vidi v 
dejavnosti, ki jo ima podjetje. 
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Preglednica 16: Dejavniki, povezani z naslednikom 
Dejavniki povezani z naslednikom 

DEJAVNIKI VPLIVA Pozitiven / 
negativen 

Podjetje A Podjetje B Podjetje C Podjetje D Podjetje E 
Učenje, mentoriranje in časovno 
planiranje nasledstva 

Pozitiven DA (»Me je jemal seboj, to je bil del 
vzgoje.«) 

DA (»Vsa leta, odkar sem 
prevzel podjetje, se učim od 
njega.«) 

DA (»Oče se je čedalje bolj 
odmikal, sam sem se od njega 
učil.«) 

DA (»Oče je še vedno 
spremljal moje delo in 
po potrebi tudi 
svetoval.«). 

DA (»Zanimivo je, da smo 
imeli vse splanirano, 
dogovorjeno.«) 

Nabiranje samozavesti in grajenje 
podobe 

Pozitiven DA (»Takrat so mi zrasla krila, 
začel sem zaupati vase …«). 

/ Nisem zasledil / Nisem zasledil DA (».Ob tem pa sem 
tudi sam še bolj začel 
zaupati svojim 
odločitvam.«) 

/ 

Delo v podjetju v mladosti Pozitiven  DA (».Že od nekdaj sem bil z 
očetom zraven, ko je delal.«) 

DA (»Sam sem bil ob očetu 
od malih nog …«) 

DA (»Sam sem velikokrat 
pomagal, saj sam ni zmogel.«) 

DA (»Ko je začel s 
popoldansko obrtjo, sem 
bil star 10 let, takrat me 
je vedno vzel s seboj.«) 

DA (»Od malega sem bil 
skozi zraven.«) 

Osebnost potencialnega naslednika   (zaznamek ambiciozen in uspehov 
željan, ni motila procesa) 

(Zaznamek prilagodljiv, ni 
motila procesa.) 

Ni vlivala na proces. Ni motila procesa. Zaznamek (Močna 
osebnost, ima svoj prav, 
željan uspeha.) 

Podedovanje bogastva, in odvrnitev 
od prevzema podjetja 

Negativen NE II. gen. (»Starša sta naju 
vzgajala, da smo skromni.«) 

NE II. gen NE II. gen  NE II. gen NE II . gen 

Želje predhodnika in naslednika 
morajo biti »uravnane« 

Pozitiven DA (»Oče še sedaj po vseh teh letih 
vsak dan pride v podjetje, je pa 
zadovoljen, ker nima več urnika.«). 

DA (»Ko je še vodil firmo, je 
imel samo enega, sedaj jih 
ima pet, sedaj veliko časa 
nameni temu.«) 

DA (»Z očetom sva delala plane 
za prihodnost.«) 

DA (»Vsem je bilo v 
interesu, da uspeh 
pripeljemo uspešno do 
konca.«) 

NE (»Oče mi je vlival 
upanje, da mi bo pustil 
podjetje, vendar so bile to 
bolj govorice.«)  

Priprava naslednika na proces Pozitiven DA (»Po končani srednji šoli sem 
šel študirati logistiko …«) 

DA (»Diplomiral sem v 
managementu, tudi zato, da 
bom lažje vodil podjetje.«) 

DA (»Očetu sem pomagal, tako 
sem se veliko naučil, kar mi je 
pomagalo pri kasnejšem 
vodstvenem delu.«) 

DA (»Je bilo načrtno, da 
grem študirat v to 
smer.«) 

DA (»Nato sem se vpisal 
na ekonomijo, tukaj sem 
pridobil zanje za vodenje 
podjetja.«) 

Naslednik sodeluje pri pomembnih 
odločitvah 

pozitiven DA (»Vedno sem poskušal 
razumeti, zakaj je oče odločiti tako, 
kot je….« 
»Ko je oče videl , da sem imel prav, 
je verjel v moje odločitve.«) 

Da (»Glavne točke vedno 
predebatirava in se 
odločiva.«) 

DA (»Samostojne odločitve 
sprejemam od leta 2004.«). 

DA (»Ponavadi je prišlo 
do trenja pri odločitvah, 
katere je sprejemal oče, 
sam sem imel drugačen 
pogled.«) 

NE (»Karkoli je rekel, tako 
mora biti, jaz sem želel, da 
se podjetje …«) 

Naslednika izbirajo predvsem z 
čustvenega vidika 

Negativen NE (»Verjetno je oče med samim 
delom ugotovil, da sem jaz 
primernejši …«) 

NE (».. Sestra je pravnica, 
živi v Ljubljani, nikoli ni 
imela namena delati v 
podjetju.«) 

NE (».Sestre delo v delavnici ni 
zanimalo, v pisarni ni bilo 
veliko dela.«) 

NE (»Sestra je imela 
svoj prav, na koncu je 
očetu rekla, da bo delala 
8 ur in nič več.«) 

NE (»… Jaz sem bil prvi 
sin in tudi v tej smeri sem 
se izobraževal, izbira naj bi 
bila dokaj logična.«) 
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6.2.3 Dejavniki, povezani z družino 
Komunikacija v družini  
Dobra komunikacija je dejavnik, ki se mu velikokrat posveča premalo pozornosti. Za 
družinska podjetja je značilno, da jih navadno upravljajo močne družine, ena izmed lastnosti 
takšnih družin je tudi odkrita komunikacija. Zelo pomembno je, da se odprto pogovori o vseh 
zadevah, tudi neprijetnih (o denarju, smrtni, oporoki itd.), saj lahko nekomuniciranje privede 
do mnogih dodatnih problemov. 
Udeleženci so se na vprašanje o dobri odkriti komunikaciji znotraj družine strinjali o 
pomembnosti le-te. Oseba A pravi, da bi med glavne točke prenosa zagotovo uvrstil 
»[…]veliko pogovarjanja […] in da so stvari razčiščene«, saj če se ne ve, kdo kaj dela, kdo je, 
za kaj odgovoren in tudi konec koncev, kdo bo vodja podjetja, vse to lahko povzroča 
probleme. Če te osnovne svari niso dogovorjene, »[…] tudi ni motivacije, stvari morajo biti 
jasne.« To potrdi tudi udeleženec B, ko komentira, da je na začetku »[…] sodelovala vsa 
družina, saj se je bilo treba dogovoriti […]«, kasneje, ko je bilo vse določeno, pa je pogovor 
o prenosu, podjetju in poslu potekal samo še med ustanoviteljem in naslednikom. Oseba C 
pravi: »[…] Na začetku, ko so bile sestre še doma, smo se veliko pogovarjali o delitvi.« 
Podobno zasledimo tudi pri osebi D, ki ugotavlja, da »[…] dokler ni vse določeno, morajo vsi 
vključeni prispevati svoj pogled in pomagati razčistiti odprta vprašanja.« Pravi, da če nekdo 
nekaj drži v sebi in je nezadovoljen ter tega ne pove, se lahko kasneje pojavi mnogo 
problemov. Oseba E pa potrdi, da so »[…] imeli vse dogovorjeno, saj je oče vedno govoril, da 
bom jaz delal v podjetju[…].« Glede na rezultat v primeru E bi lahko komentirali, da je bilo 
verjetno vse dogovorjeno samo pri ustanovitelju, saj tudi če so se pogovarjali, je vedno 
obveljala ustanoviteljeva volja. 
Odnosi znotraj družine med in po nasledstvenem procesu 
Tudi ta dejavnik bi lahko umestili v temeljno skupino dejavnikov, ki vodijo družinsko 
podjetje do uspeha ali celo do razpada družinskega podjetja. Pri tem dejavniku smo želeli 
ugotoviti, ali med družinskimi člani obstaja razumevanje, ali so se v nasledstvenem procesu 
pojavljale kakšne težave, ki bi lahko proces ogrozile, in predvsem, ali so starši ob delitvi 
premoženja poskušali pogledati na vse družinske člane. 
Če se najprej osredotočimo na analizo odnosov znotraj posameznih družin, ugotovimo, da se 
v osnovi v vseh družinah dobro razumejo. Tako udeleženec A pravi: »Vsako nedeljo jemo 
skupaj; ali gremo mi k sestri, ki živi v hiši pri očetu, ali pa oni pridejo k nam.« V skupnem 
času se veliko pogovarjajo, če se le da, »ne o poslu.« Tudi udeleženec B na vprašanje 
odgovori pritrdilo, saj, kot pravi »[…] to je osnova, da lahko dobro in učinkovito[…]« delajo. 
Oseba C ugotavlja, da ima pri »[…] odnosih znotraj družine veliko vlogo vzgoja […] in da se 
v družini dobro razumejo. Tako si tudi vedno »[…] pomagajo«, ko kdo od družinskih članov 
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prosi za pomoč. Pomen vzgoje na odnose znotraj družine izpostavi tudi udeleženec D, ko 
meni, da sta jih »[…] starša vzgajala […]«, da se morajo spoštovati »[…] in znati odpuščati«. 
Ob tem poudari, da se med njimi velikokrat krešejo mnenja, saj so štirje otroci in ima »[…] 
vsak po svoje močno osebnost.« V zadnjem primeru E udeleženec razloži, da dokler sta bila 
»[…] s sestro še mlada«, so se v družini dobro razumeli, saj je bilo normalno, da je glava 
družina oče, in da so »[…] stali za njegovimi odločitvami in se podpirali.« Ko pa je 
udeleženec E odrastel in začel postavljati svoje življenje, pa je ugotovil, »[…] da temu ni 
tako«, saj je spoznal, da življenje ni sestavljeno samo iz podjetja, saj pravi: »[…] Vedno smo 
se pogovarjali o podjetju, nikoli o družini, ki je sestavljena iz mame, očeta, mene, sestre; tega 
ga poznamo.« 
Pri ugotavljanju, kako so starši delili premoženje, oziroma ali in kako so poskušali pogledati 
na vse družinske člane, lahko v primeru A ugotovimo, da je ustanovitelj želel, da vsak od 
otrok dobi polovico podjetja, saj, kot pravi udeleženec A, je »[…] oče rekel, da želi, da vsak 
od njiju dobi polovico […]«, s čimer se udeleženec A ni strinjal, saj je sam »[…] cele dneve v 
podjetju, sestra pa ob treh otrocih dela po 4 ure na dan.« Ustanovitelj se je odločil, naj se 
dogovorita sama, tako je naslednik (oseba A) predlagala, da se odpove »[…] hiši in vikendu 
oziroma vsemu […]« kar imajo, njemu pa naj »[…] ostane podjetje, saj dva tako in ne moreta 
voditi podjetja.« S tem se je strinjala tudi sestra naslednika. Identično se je zgodilo tudi v 
primeru udeleženca B, ki pravi: »Dogovor je bil, da ona dobi hišo, jaz firmo, vsi smo se 
strinjali in tukaj je bilo deljenje končano.« Udeleženec C pa utemelji: »Starša sta premoženje 
poskušala razdeliti pravično, čeprav to ni vedno najlažje. Vsak od otrok je nekaj dobil, vsi 
imamo streho nad glavo.« Drugačen pristop je izbral ustanovitelj podjetja D, kot pravi oseba 
D: »Očetu je bilo jasno, da podjetja ne bo mogle razkosati na 25 % deleže, saj bi zaradi naših 
osebnosti lahko prišlo do problema.« Ob tem omeni, da je z leti postalo jasno, da bo lastnik 
samo eden, ostali pa bodo dobili nepremičnine in mesečne rente. Oseba D poudari, da so se o 
delitvi veliko pogovarjali, da so prišli do zaključka, ampak da še nimajo vsega »[…] na 
papirju, kar zna tudi predstavljati problem.« Pri osebi E iz intervjuja nismo zasledili podatka, 
kako je oziroma kako naj bi potekala delitev. Glede na osebnost ustanovitelja in močno željo 
njega po držanju podjetja v svojih rokah lahko sklepamo, da do vprašanja delitve premoženja 
v primeru E še ni prišlo. 
Pripadnost družini, družinska harmonija in kultura 
Mnogi avtorji (Rosenblatt idr. 1985) so mnenja, da so občutek lojalnosti do družine, 
odgovornost do družinskega ponosa, pripadnost družini in družinska harmonija pomembne 
točke, ki prispevajo k pospešitvi in tekočemu prenosu družinskega podjetja na mlajšo 
generacijo. V raziskavi smo tako iskali znake, ki nakazujejo prisotnost zgoraj omenjenih točk. 
Udeleženec A je mnenja, da je »[…]zelo pomembno, da se vse razjasni […], saj če se samo 
»[…] en počuti izigranega, potem zna biti problem […]«, kot je mnenja, bo ta vedno delal 
probleme tako v družini kot tudi v podjetju. Vsi se morajo strinjati, in ko se doseže 
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kompromis, se lahko dela dalje. Oseba A ob tem omeni, da so z družino »vsako nedeljo 
skupaj«, kar potrjuje, da se v družini dobro razumejo in vzdržujejo pripadnost družini. 
Podobno potrdita tudi osebi B in C, ki pravita: »[…] Seveda se dobro razumemo, brez tega ni 
nič, to je osnova, da se lahko dobro in učinkovito dela«[…]; »[…]do danes nismo imeli 
problemov in jih ne pričakujem tudi v prihodnosti.« Mnenje osebe D je, da je družinska 
harmonija pomembna do te točke, da se vse stvari razčistijo, vendar, kor pravi »[…] na koncu 
verjetno nikoli ni možno, da bi bili vsi enako zadovoljni. Seveda je pomembno, da se med 
seboj razumemo in spoštujemo, čeprav to ni vedno najlažje.« Oseba D tudi pravi, da ko so 
skupaj ob prostem času, se velikokrat pogovarjajo in se dobro razumejo. Oseba E tudi 
izpostavi, da so odnosi znotraj družine pomembna točka, in ugotavlja, da so se v družini »[…] 
dobro razumeli […], dokler sta bila s sestro še mlada, in da so vedno stali za očetovimi 
odločitvami in jih podpirali, vendar, kot ugotavlja, je težko imeti harmonijo in zdrav donos, če 
»[…] oče v tebi vidi tekmeca, če ne že sovražnika.« 
Iz zgornjih izjav lahko ugotovimo, da se povsod zavedajo pomena dobrih odnosov in 
pripadnosti družini. Povečini se družinski člani med seboj ob prostem času še vedno veliko 
družijo in vzdržujejo medsebojne odnose. Izjema je ponovno primer E, kjer medsebojne 
odnose s svojimi ravnanji in napačnim razumevanjem družine in posla ponovno ruši 
ustanovitelj. Aronoff, Ward (1992) ter Dyer (1986) so v raziskavah ugotovili, da je bila v 
podjetjih, kjer so ohranjali družinsko kulturo, družinske vrednote in tradicijo, verjetnost 
uspeha nasledstvenega procesa večja. 
Skupna vizija za podjetje 
Različni avtorji (Sharma idr. 2011) so v raziskavah ugotovili, da je v podjetjih, kjer sta imela 
ustanovitelj in naslednika podoben pogled glede opredelitve intentitete in kjer sta imela 
podoben pogled, kako naj bi podjetje zgledalo v prihodnosti,  proces potekal uspešneje in 
lažje. Tako jasne vrednote, poslanstvo in vizija pripomorejo k sprejemanju pravilnih odločitev, 
ki so v skladu z moralnimi in drugimi vrednotami, ki jih ima ustanovitelj oziroma njegova 
družina. Tako ob usklajenih in podobnih pogledih tako ustanovitelja in naslednika avtorji 
ugotavljajo, da se možnost za prenos družinskega podjetja znatno poveča. 
To povečini potrdijo tudi naši udeleženci. Osebi A in B povesta: »[…] Z očetom podobne 
poglede […]«; » z očetom sva na isti valovni dolžini […].« Oseba D ugotavlja, da sta z 
očetom »[…] pri glavnih strateških odločitvah […] bila vedno na isti strani.« Udeleženec E 
pa pravi: »[…] On ima vizijo takšno, kot je, torej karkoli bo rekel, tako mora biti […]«. Pri 
udeležencu C med samim pogovorom nismo dobili direktnih informacij glede skupne vizije. 
Vendar ker raziskovalec pozna družino, ve, da je oče ponosen na delo sina. Sklepa, da se 
pogledi ustanovitelja in naslednika ne morejo bistveno razlikovati in da to ni negativno 
vplivalo na sam nasledstveni proces, prej obratno. 
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Preglednica 17: Dejavniki, povezani z družino 

Dejavniki, povezani z družino 
 

DEJAVNIKI VPLIVA Pozitiven / 
negativen 

Podjetje, A Podjetje B Podjetje C Podjetje D Podjetje E 

Pogledati je potrebno na ostale 
nedružinske člane  

Pozitiven DA (»Oče je rekel, da želi, da 
vsak dobita/2 podjetji oz, da 
se pravično deli.«) 

DA (»Sestra dobi hišo, 
jaz firmo, vsi smo se 
strinjali.«) 

DA (»Starša sta premoženje 
poskušala razdeliti 
pravično.«) 

DA (»Prav je, da se 
poskušala premoženje in 
koristi pravično razdeliti.«) 

/ (nisem zasledil med 
pogovorom). 

Postavljeni standardi za izbiro 
naslednika 

 NE  NE NE NE NE 

Pripadnost družini Pozitiven DA (»Vsako nedeljo smo 
skupaj …«) 

/ DA (»Mi se vsi dobro 
razumemo in si pomagamo, 
če kdo prosi za pomoč.«) 

DA (»Velikokrat skupaj 
jemo, ponavadi ob 
nedeljah.«) 

DA (»V družini smo se 
dobro razumeli, dokler 
sva bila s sestro še 
mlada.«) 

Družinska harmonija  DA (»Mislim, da je zelo 
pomembno, da se vse 
razjasni.«) 

DA (»Seveda se dobro 
razumemo, brez tega ni 
nič.«) 

DA (»Do danes nismo imeli 
problemov, in jih ne 
pričakujem tudi v 
prihodnosti..«) 

DA (»Smo skupaj na vrt, 
debatiramo, res se imamo 
fino.«) 

NE 

Rivalstvo med otroki Negativen NE (»Sestra ni nič 
komplicirala, tudi pri drugih 
odločitvah očeta, ki so 
nakazovala.«) 

NE (»Sestra je 
pravnica, nikoli ni 
želela delati v 
podjetju.«) 

NE (»Sestre delo v podjetju ni 
zanimalo.«) 

NE (»Druga sestra je prva 
začela delati z očetom, na 
koncu je rekla, da ne bo delala več kot 8 ur. Kasneje 
je odšla iz podjetja.«) 

NE (»Sestra je mlajša in 
še študira …«) 

Družina deluje kot celotna (skupaj) Pozitiven DA (zaznamek, občutek) / DA (»Vsi se dobro razumemo 
in pomagamo, če kdo prosi za 
pomoč.«) 

DA (»Skoraj vedno imamo 
drugačne poglede na kakšno 
stvar, na koncu se vedno 
dogovorimo.«) 

DA/NE (»V družini smo 
se dobro razumeli … 
Takrat smo vsi stali za 
njegovim odločitvami.«) 

Skupna vizija za podjetje Pozitiven DA (»Z očetom imava podobe 
poglede.«) 

DA (»Z očetom sva 
bila vedno na isto 
valovni.«) 

DA (poznal ustanovitelja, je 
zadovoljen z delom sina) 

DA (»Pri glavnih strateških 
odločitvah sva bila vedno na 
isti strani.«) 

NE (».On ima vizijo 
takšno, kot je, torej 
karkoli bo rekel, tako 
mora biti, jaz pa se 
želel.«) 
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6.2.4 Dejavniki, povezani s podjetjem 
Atraktivnost biti sam svoj šef 
Možnost samozaposlitve je velika spodbuda, ki premami veliko potencialnih naslednikov. To 
v svoji raziskavi potrdijo tako Rosenblatt idr. (1985) kot Ward (1987), ko omeni, da je 
atraktivnost biti sam svoj šef, velika. Iz odgovorov udeležencev je razvidno, da se prednosti 
družinskega podjetja in zaposlitve v njem zavedajo tudi oni, saj, kot omenja oseba B, mu je 
oče rekel, da se bo sam odločil, ali bo delal doma ali ne, ampak naj se zaveda, če bo delal 
drugje, bo moral tam odsedeti 8 ur vsak dan. Če bo »[…] delal doma[…], bo pa lahko sam 
svoj šef in bo »[…] lahko sam urejal delovni čas[…]. Podobno ugotavlja tudi oseba C, ki 
potrdi, da je »prednost dela doma […] v večji fleksibilnosti delovnega časa, saj je sam na 
začetku raje delal zvečer, pomembno je bilo, da je bilo delo opravljeno. Pri osebi A smo 
dobili potrditev, da glede na to, da je bil zraven od samega začetka, da je vedel, da bo »[…] 
delal v lastnem podjetju.« Podobno smo zasledili tudi pri osebi D, ko komentira, da je oče po 
odhodu hčere spoznal, da je on na vrsti za prevzem podjetja, kasneje se je tudi 
»[…]izobraževal v smeri ekonomije«, ker bi mu to pomagalo pri kasnejšem vodenju podjetja. 
Iz tega lahko sklepamo, da je tudi udeleženec D že dovolj kmalu vedel, da bo delal v 
družinskem podjetju. Pri osebi E nismo zasledili podatkov, ki bi jih lahko umestili pod 
omenjeni dejavnik. 
Na podlagi analize zgornjih odgovorov lahko ugotovimo, da je v dveh primerih, B in C, 
izražen direkten vpliv atraktivnosti dejavnika biti samo svoj šef in imeti prilagodljiv delovni 
čas. V dveh primerih pa zasledimo, da sta osebi A in D že od mladosti vedeli, da bosta delali 
v družinskem podjetju. Iz česar lahko sklepamo, da odločitve, ali bodo v podjetju delali ali ne, 
niti niso sprejemali. 
Usklajenost osebnih potreb s priložnostmi in potrebami podjetja 
V svoji raziskavi sta Carlock in Ward (2001) ugotovila, da bolj kot so naslednikove osebne 
potrebe in karierno zanimanje usklajene s priložnostmi, ki jih ponuja družinsko podjetje, večja 
je verjetnost, da bo bil naslednik pripravljen prevzeti družinsko podjetje. Prav tako pa morajo 
biti pričakovanja naslednika, usklajene z možnostmi, ki jih podjetje omogoča.  
Udeleženec A ugotavlja, da sta ga »[…]starša vzgajala[…]«, kako pomembna je skromnost 
in da nikoli niso kupovali luksuznih stvari, čeprav bi si jih lahko. Le-te bi »[…]izčrpavale 
podjetje in rezultat tega bi bil, da bi rastli počasneje.« Udeleženec B pravi, da bi bilo njemu 
»[…]bolje po srednji šoli začeti delati doma […]«, kar bi bilo zanj tudi lažje, vendar je na 
pobudo staršev odšel na nadaljnji študij. S študijem bi tako pridobil znanje »[…] za vodenje 
[…] njihovega podjetja. Udeleženec C pa ugotavlja, da ko je spoznal, da je z večanjem 
prometa in dela »[…] postalo jasno, da bo to dovolj[…], da se lahko s podjetjem preživlja, ko 
je postalo tudi jasno, da bo vso »[…] energijo vlagal v podjetje, da bo rastlo, da bo zdravo 
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[…]«, se je zavedal, da se mu ne bo treba nikoli več ukvarjati z razmišljanjem, da bi bil 
zaposlen kje drugje. Oseba D izrazi, da ga je že »[…] od začetka veselila prodaja in 
podjetništvo« in da mu podjetje omogoča ustvarjanje in se lahko v njem razživi, zato je po 
srednji šoli tudi šel študirat ekonomijo.  
Pri dejavniku usklajenosti osebnostnih potreb naslednika in priložnosti, ki jih nudi oz. 
potrebuje podjetje, smo delno zaznali, da se pri vseh udeležencih pojavlja usklajenost med 
kariernimi željami in možnostmi, ki jih ponuja družinsko podjetje. V želji, da bi podjetje še 
naprej dobro delalo in udeležencem omogočalo pokrivanje njihovih potreb, so se bili 
udeleženci pripravljeni dodatno izobraževati, kar je zapolnilo potrebe podjetja po 
kompetentnem vodji. 
Obstoječi zaposleni sprejmejo naslednika 
Dejavnik, ki je tudi povezan s podjetjem in je prav tako pomemben za sam prenos 
družinskega podjetja ter njegovo kasnejšo uspešnost, je dejavnik zaposlenih v podjetju in 
sprejemanja njihovega prihodnjega vodje. Kot so svoji raziskavi ugotovili Chrisman idr. 
(1998), je za uspešno izbiro pravega naslednika in posledično uspešnega podjetja zelo 
pomembno zaupanje in spoštovanje zaposlenih do njega. Za povečanje kredibilnosti 
naslednika v očeh zaposlenih je zato pomembno pravočasno usposabljanje naslednika za 
vodenje podjetja. Kot smo ugotovili že pri prejšnjem dejavniku, so se udeleženci izobraževali 
in pridobivali dodatna znanja, v tem delu pa smo ugotavljali in iskali posredne znake, ali 
zaposleni v njihovem podjetju sodelujejo in sprejemajo naslednika kot svojega vodjo. 
Udeleženec A ugotavlja, da ko je oče spoznal, da so njegove prve večje odločitve pravilne, je 
»[…] začel verjeti vase[…]«, je lažje sprejemal samostojne odločitve, kar je povzročilo, da je 
lažje delal z zaposlenimi, saj so mu začeli zaupati. Udeleženec B poudari, da je »[…] 
umetnost voditi zaposlene, tako da so vsi vključeni v podjetju zadovoljni […].« Kot pravi, mu 
oče še vedno prenaša znanje o vodenju in načinu dela z zaposlenimi. Pri udeležencu C smo 
opazili, da še vedno veliko dela z zaposlenimi, čeprav mu oče velikokrat omeni, da bi »[…] 
moral več časa nameniti delu v pisarni, samemu vodenju in iskanju novih poslov.« 
Udeleženec C pravi, da še vedno veliko dela s svojimi zaposlenimi v proizvodnji in ugotavlja, 
da jih je tako lažje voditi, saj so še vsi mladi. Kot omeni na koncu, jih je večino zaposlil sam. 
Podobno kot oseba A, je mnenja udeleženec D, ko izjavi, da »[…] ko je oče videl[…]«, da je 
imel prav, je začel gledati nanj, da takrat so tudi zaposleni videli »[…] da je iz pravega testa«.  
Iz zgoraj navedenih odgovorov lahko ugotovimo, da se pri udeležencih A, B, C pojavlja 
podobna misel, ki napeljuje na to, da so si nasledniki zaslužili spoštovanje in kredibilnost s 
svojimi večjimi odločitvami, po prevzemu vodenja družinskega podjetja. Te odločitve so od 
naslednikov terjale pogum in samozavest, končen rezultat pa je vplival na pozitivno sliko 
naslednika v očeh zaposlenih v podjetju.  
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Preglednica 18: Dejavniki, povezani s podjetjem  

Dejavniki podjetje 
 

DEJAVNIKI VPLIVA Pozitiven / 
negativen 

Podjetje A Podjetje B Podjetje C Podjetje D Podjetje E 

Samozaposlitev, 
Atraktivnost biti sam svoj 
šef 

Pozitiven DA (»Glede na to, da 
sem bil vseskozi 
zraven, mi je bilo 
jasno, da bom delal v 
našem podjetju.«) 

DA (»Če boš sam svoj šef, boš vedno 
lahko sam urejal delovni čas.«) 

DA (»Prednost dela doma je bila tudi 
fleksibilnost delovnega časa.«). 

/ / 

Obstoječi zaposleni 
sprejmejo naslednika 

Pozitiven Lažje delaš tudi z 
zaposlenimi, saj nato 
zaupajo tudi oni. 

DA (»/…/ je umetnost voditi 
zaposlene, tako da so vsi v podj. 
zadovoljni.«) 

DA, vedno veliko delam z našimi 
zaposlenimi v proizvodnji. Zdi se mi, da 
tako lažje vodim njih, kot če me ni). 

DA (»Tudi zaposleni po 
določenem času vidijo, da si 
iz pravega testa.«) 

/ 

Nepravilno upravljanje 
korporativne kulture 

Negativen / (nisem zasledil) / (nisem zasledil) / / / 

Usklajenost osebnih potreb 
s potrebami podjetja 

Pozitiven / DA (»Smo bili 
vedno skromni«.) 

DA, po mojem je bil prenos izpeljan z 
odliko, saj res nismo imeli pretresov, 
verjetno je tudi to razlog, da je samo 
podjetje uspešno. 

DA (».Takrat je tudi padla odločitev, da 
bom vso energijo vlagal v podjetje.«) 
Za uspešnost podjetja bi omenil, da je 
pomembno, da se vseskozi razvija, da v 
njega vračaš, kar ti prinese. 

DA (»Mene je že od 
začetka veselila prodaja, 
podjetništvo.«) 

DA (poznam 
»naslednika«) 

Naslednik stoji za ideali 
podjetja 

Pozitiven DA (»Velikokrat 
grem v nedeljo 
preverit tovornjake, 
da so čisti.«) 

DA (zaznamek v beležki, opažanja) DA (zaznamek v beležki, opažanja) DA (»Pred kratkim smo 
dobili polni certifikat 
družini prijazno podjetje,.«) 

/ 

Nezanimanje naslednika za 
podjetje zaradi posebne 
dejavnosti 

Negativen NE (beležka, 
ambiciozen, željan 
uspeha) 

NE (»Malega fanta so vedno zanimali 
avtomobili.«). 

 NE (zaznamek v beležki). NE NE 

Načrtovanje naj se začne 
dovolj zgodaj 

Pozitivno DA (ko ga je oče vzel 
s seboj). 

DA (»Vedno se je vedelo, kdo bo 
prevzel podjetje.«) 

DA (»Sestre niso delale v podjetju, in 
sem bil edini, se je vedelo, da bom jaz 
prevzel podjetje.«). 

DA (»Nasledstveni proces 
pri nas je trajal od moje 
srednje šole pa do leta 2011, 
torej celih 13 let.«) 

DA (»Zanimivo je 
to, da smo imeli 
vse splanirano, 
oče je vedno 
govoril …«) 
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6.2.5 Dejavniki, povezani s procesom 
Planiranje celotnega nasledstvenega procesa in njegovo razkritje 
Ta dejavnik je v literaturi omenjen kot najpomembnejši dejavnik nasledstvenega procesa. Kot 
predlaga mnogo avtorjev (Lansberg 1988, Morris idr. 1997, Hayes idr. 1990), se mora 
nasledstveni proces začeti dovolj zgodaj, saj, kot so ugotovili, da prej kot se planiranje 
nasledstva začne, večja je verjetnost, da bo ta izpeljan uspešno. 
Iz odgovorov udeležencev je razvidno, da vsi velik poudarek uspešnosti njihovega 
nasledstvenega procesa dajejo ravno dolgoročnosti in vedenju, kdo bo vodil podjetje, kdo bo 
kaj delal in kakšne bodo odgovornosti. Tako lahko pri udeležencu A večkrat zasledimo, ko 
omenja, da »[…] vse je bilo dogovorjeno[…]«, da so vedeli, kako bo potekala delitev, kdo bo 
vodil podjetje, vendar kot pravi »[…] nimamo nič napisano«. Podobno ugotavljata tudi 
udeleženca B in C, ko izjavita, […] da se je vedno vedelo, kdo bo prevzel podjetje« […]; 
»sestre niso delale v podjetju in sem bil jaz edini, da bom prevzel podjetje.« Približno trinajst 
let je trajal nasledstveni proces pri udeležencu D, saj, kot ugotavlja, se je začel v njegovi 
srednji šoli, ko je oče odšel v pokoj. Takrat je prejel »[…]49 % delež v podjetju in prevzel 
vodenje.« Nasledstveni proces se je končal, ko je oče uvidel, da je »[…] dovolj sposoben za 
samostojno odločanje in da za temi odločitvami […]« tudi stoji, kar se je zgodilo 5 let po 
formalnem prevzemu vodenja podjetja. Pri udeležencu E lahko prav tako zasledimo znake 
»ustnega« planiranja nasledstva, saj, kot je ugotavljal, je zanimivo to, da so »[…] imeli vse 
splanirano, oče je vedno govoril […]«, da bo on prevzel podjetje, vendar, kot se je izkazalo, 
je oče še vedno »[…] želel v svojih rokah […]« držati podjetje in se ni bil pripravljen 
odmakniti.  
Pri analiziranju, ali je razkritje nasledstvenega plana povzročilo dodatno nejevoljo v procesu 
prenosa družinskega podjetja, lahko ugotovimo, da se je zaradi veliko dogovarjanja in 
pogovorov premoženje in odgovornosti razdelilo tako, da so bili z dogovorom zadovoljni vsi 
vključeni. Kot omenja oseba A, »[…] sestra ni nič komplicirala, tudi pri drugih odločitvah 
očeta, ki so nakazovala, da bom jaz prevzel podjetje.« Vsebinsko podobna odgovora 
zasledimo pri osebah B in C, kjer omenita, da se njune sestre niso odločile za delo v podjetju 
in da so imeli vse dogovorjeno prej. Oseba D pa pove, da je pri njih »[…] z leti postalo 
jasno[…]«, da bo lastnik podjetja samo en, saj je oče zaradi njihovih drugačnih pogledov 
videl, da lahko v prihodnosti pride do težav. Dogovorili so se o delitvi premoženja in plačila 
mesečnih rent, kljub temu pa, da »[…] so se o tem dosti pogovarjali […]« in dogovorili, še 
vedno nimajo vsega napisanega, kar zna v prihodnosti »[…] predstavljati problem!« Pri osebi 
E veliko o samem procesu nismo izvedeli, saj do njega ni prišlo. 
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S pomočjo planiranja pridemo do maksimiziranja zadoščenja v nasledstvenem procesu 
Mnogi avtorji so mnenja, da bo le ob planiranem nasledstvu v vodstvu prišlo do menjave 
generacij v vodstvu, tako da bo najbolje zadoščeno interesom podjetja kot tudi družine. S 
pravilnim planiranjem torej pridemo do maksimizacije zadoščenja vseh vključenih v 
nasledstveni prenos. 
V raziskavi smo udeležencem zastavili vprašanje, kaj je po njihovem mnenju najbolj 
prispevalo k uspešnosti prenosa družinskega podjetja v njihovem primeru. Vsi udeleženci so 
se strinjali, da lahko velik del uspešnosti prenosa pripišejo razjasnitvi dejstev, kako naj bi 
celoten proces tekel, kdo naj bi vodil podjetje, kako bo razdeljeno premoženje. Ob tem so 
potrdili, da če glavne točke ne bi bile razjasnjene, bi se veliko energije izgubljalo po 
nepotrebnem, kot ugotavlja udeleženec A, da »[…] je dobro, da so stvari razčiščene, če se ne 
ve, kdo kaj dela ali kdo je za kaj odgovoren […]«, zato nastane težava. Meni, da »[…] tudi če 
se ne ve, kdo bo prevzel podjetje, če ni dogovorjeno, ni motivacije za delo[…].« Z identično 
mislijo izhaja tudi odgovor udeleženca B, ko direktno izpostavi »[…] planiranje v smislu, da 
se je vedelo, kdo bo prevzel podjetje […]« in poudari, da da so se ob tem vsi strinjali. Da niso 
imeli veliko težav, ki lahko doletijo nasledstveni proces, oseba C prav tako pripiše 
»dorečenosti« in potrditvi istih ciljev, saj, kot pravi »[…]« če bi imela drugačne, bi veliko 
časa in energije zgubljali na tem delu.« Udeleženec D pa s primerjanjem vožnje utemelji, da 
»če ne bi bila znana glavna dejstva, je podobno, kot bi bil na cesti in ne bi vedel, kam se 
pelješ, ali proti severu ali proti jugu, da bi prišel na cilj, bi najprej porabil veliko časa in 
denarja«, kar pa za uspešnost nasledstvenega procesa in maksimizacije tega zagotovo ni 
prava popotnica. Iz odgovorov udeležencev smo zaznali, da so imeli v družini stvari 
razjasnjene, da pa ni obstajal nikakršen natančen plan v pisni obliki.  
Obstoj napisnega nasledstvenega načrta za ustanovitelja in naslednika 
Sodeč po raziskavah bi lahko trdili, da je ena izmed težjih nalog v družinskem podjetju 
izdelava celotnega načrta prenosa družinskega podjetja na naslednika. Kljub pomembnosti 
nasledstvenih načrtov pa, sodeč po raziskavah (Moore, 2002), še vedno lahko trdimo, da 
obstaja zelo malo podjetij z narejenim in napisanim načrtom prenosa podjetja na mlajšo 
generacijo. Pri analizi primerov ugotovimo, da se v vseh štirih primerih, tj. A, B, C, D, kjer je 
bil prenos podjetja uspešno izpeljan, pojavni načrtovanje v smislu vedenja, kaj so cilji, kdo bo 
vodil podjetje, kako bodo zadovoljeni ostali družinski člani. Ob tem pa ugotavljamo, da v 
primerih A, B, C nismo imeli narejenega nikakršnega pisnega načrta, saj, kot izjavi oseba A, 
»[…] vse je bilo zmenjeno, čeprav nimamo nič napisano.« Da je vse teklo »naravno« oziroma 
»spontano«, pa utemeljujeta sam proces udeleženca B in C, kar je raziskovalec med samim 
intervjujem zaznal kot neobstoj kakršnega koli pisnega načrta. Izjema v tem delu je 
udeleženec D, saj potrdi obstoj dokumentiranega načrta, ko omeni, da je študij »[…] končal z 
zagovorom diplomskega dela z naslovom Načrt prenosa družinskega podjetja na mlajšo 
generacijo.«
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Preglednica 19: Dejavniki, povezani s procesom 

 
 

Dejavniki, povezani s procesom 
 

DEJAVNIKI VPLIVA Pozitiven / 
Negativen 

Podjetje A Podjetje B Podjetje C Podjetje D Podjetje E 

Razkritje celotnega 
nasledstvenega plana 

Negativno DA (»Sestra ni nič 
komplicirala, tudi pri drugih 
odločitvah očeta, prevzel 
vodenje podjetja.«) 

DA (»Vedno se je 
vedelo, kdo bo prevzel 
podjetje.«) 

DA (»Nismo veliko 
planirali, cel proces je imel 
določeno smer, saj je bilo 
vse jasno.«) 

DA (»Z leti je postalo jasno, da bo 
lastnik postal smo en, vendar še ni 
na papirju, kar lahko predstavlja 
problem.«) 

/ 

Planiranje je nujno Pozitivno  DA  DA (»Tukaj bi najprej 
izpostavil planiranje v 
smislu.«) 

DA (»Rekel bi, da je bilo 
pomembno, da je bilo vse 
določeno.«.) 

DA (»Kot glavno bi rekel, da je 
odločila dolgoročnost.«) 

/ 

S pomočjo planiranja 
pridemo do maksimiziranja 
zadoščenja v nasl. procesu 

Pozitivno / DA (Če se ne bi vsi 
strinjali, bi se znalo 
hitro kaj zaplesti.«) 

DA (»Če se vseskozi 
porablja energija za prepire, 
potem podjetje ne more biti 
uspešno.«). 

DA (»Če niso znana glavna dejstva, 
je podobno, kot bi bil na cesti in ne 
bi vedel, kam se pelješ, ali proti 
jugu ali severu, da bi prišel na cilj, 
bi najprej porabil veliko časa in 
bencina.«) 

/ 

Veliko podjetij še vedno 
brez ustreznega načrta 
prenosa 

Negativno DA (»Vse je bilo 
dogovorjeno in nič. Vse je 
dogovorjeno, čeprav 
nimamo nič napisano.«). 

DA (»Vse je teklo zelo 
naravno.««). 
Zaznamek, nimajo 
pisnega načrta. 

DA (»Nismo veliko 
planirali, cel proces je imel 
določeno smer, saj je bilo 
jasno.«). 

DA (»Vendar še ni na papirju, kar 
lahko predstavlja problem.«) 

DA (Nisem 
zasledil med 
pogovorom, tudi 
če bi ga imeli, se 
ga oče ne drži.) 
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6.3 Nasledstveni proces in dejavniki v slovenskih družinskih podjetjih (primerjava s 
predlaganim teoretičnim pristopom) 

Pregled tuje in domače literature je predstavljal teoretično podlago za proučitev posameznih 
dejavnikov, ki vplivajo na uspešen prenos slovenskih družinskih podjetij na mlajšo generacijo. 
V teoretičnem delu smo rangirani najpomembnejše dejavnike ter jih razvrstili po 
pomembnosti od najpomembnejšega do manj. V raziskovalnem delu smo ugotavljali obstoj 
posameznih dejavnikov v petih slovenskih družinskih podjetjih in njihov vpliv na uspeh le-teh. 
Ugotovili smo, da obstaja kar nekaj področij, ki jim literatura pripisuje visoko pomembnost za 
uspešnost nasledstvenega procesa, vendar jih v naših primerih nismo našli, oziroma bi jim 
lahko pripisali manjšo veljavo. 
Tako ugotavljamo, da je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na uspešnost nasledstvenega 
procesa, vsekakor planiranje nasledstvenega procesa. Vsi udeleženci so namreč potrdili 
pomembnost skupnih ciljev ter razjasnjenih okoliščin, še posebej so poudarili pomembnost 
vedenja, kdo bo vodil podjetje, saj se po njihovem tako maksimizira učinkovitost 
nasledstvenega procesa. Z ustreznimi postopki in ukrepi pa se v podjetju izognemo 
negotovosti, ki jih lahko nasledstveni proces prinaša.  
Pri dejavniku izbira naslednika, direktnih informacij o samem procesu izbire nismo zaznali, 
ugotovili smo, da so v vseh štirih primerih, kjer je prenos na mlajšo generacijo stekel tekoče, 
vsi potencialni nasledniki že od malih nog delali in se učili v družinskem podjetju. Kljub temu 
da smo imeli v vseh primerih opravka z več številčno družino, torej je bilo na voljo za 
naslednika več kandidatov. To potrjuje tudi raziskava avtorja Stavrouja (1999, 50), ki 
ugotavlja, da se podjetju namerava pridružiti le približno polovica otrok in da je največja 
verjetnost, da se bodo podjetju pridružili, če so v mladosti delali v družinskem podjetju. V 
raziskavi slovenskih družinskih podjetij Zupan (2010, 76) ugotovi, da se verjetnost, da se 
otroci pridružijo podjetju, povečuje z velikostjo podjetja. Kot pravi, je zato za družinske 
podjetnike bistvenega pomena rast in internacionalizacija, saj se z njo poveča možnost, da bo 
podjetje predstavljalo pomembno karierno možnost za otroke. Tako lahko zaključimo misel, 
da je pri pravilni izbiri in vključitvi pravega naslednika v podjetje ključnega pomena to, da se 
poskuša otroke čim prej vključiti v poslovanje podjetja, lahko skozi počitniška dela, prakso ali 
druga priložnostna dela. Ob tem morajo starši poskrbeti, da se uravnoteži tako pridobivanje 
izkušenj kot formalne in neformalne izobrazbe in da otroci na račun dela v podjetju ne 
zapostavijo šolanja. To se je zgodilo v naši raziskavi v primeru C. V primeru B pa sta 
podobno zgodbo preprečila ravno starša, saj sta naslednika usmerila, da najprej konča 
formalno izobraževanje. 
V povezavi z naslednikom je vsebinsko podoben naslednji dejavnik, ki vključuje obstoj 
»plana za razvoj naslednika«, povezan pa je s predhodnim dejavnikom izbire pravega 
naslednika. Torej, ko je izbran pravi naslednik, je treba z njegovim takojšnjim usposabljanjem 
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in izobraževanjem. Pomembnost razumevanja tega dejavnika smo lahko zaznali v vseh 
proučevanih primerih. V štirih primerih so nasledniki nadaljevali izobraževanje v smeri, ki je 
najbolj ustrezala dejavnosti, v kateri deluje podjetje. Kot smo že omenili, so vsi nasledniki od 
malih nog spoznavali in delali v podjetju. Na priporočila, ki izhajajo iz literature, da je 
zaželeno, da bi potencialni nasledniki pred prevzemom vodstvenih funkcij v podjetju delali in 
nabiral izkušnje zunaj podjetja, pa ugotavljamo, da v vseh proučevanih primerih do tega ni 
prišlo. Razloge raziskovalec pripisuje želji naslednikov pri pridobivanju znanja znotraj 
podjetja, ob tem pa zmanjka časa, da bi izkušnje nabirali tudi zunaj njega.  
V sklopu tega dejavnika bi poudarili tudi pomembnost mentoriranja in svetovalne funkcije, ki 
jo je imel v vseh primerih ustanovitelj do naslednika. Namreč v vseh primerih uspešnega 
prenosa podjetja smo na podlagi izjav, ki so jih dali nasledniki, ugotovili, da je ustanovitelj po 
odhodu v pokoj prevzel mentorsko-svetovalno vlogo do naslednika. To je pripomoglo k 
postopnemu širjenju vloge naslednika kot vodje in postopnemu prevzemu odgovornosti v 
družinskem podjetju. Ob tem bi še omenili, da nikjer nismo zaznali obstoja pisnih, 
dokumentiranih planov, povezanih z razvojem naslednika. Iz zgornjih dejstev lahko sklepamo, 
da tako starši kot nasledniki razumejo pomen razvoja in usposabljanja naslednika, tako 
formalno kot neformalno, vendar ob tem vselej spuščajo pisno dokumentiranje načrtov in 
planov. 
Naslednji dejavnik, ki smo ga po pomembnosti umestili na četrto mesto, je odprta, iskrena in 
učinkovita komunikacija med vsemi udeleženci procesa oziroma celotne družine. Medsebojni 
odnosi v družini in podjetju so odvisni od vezi med družinskimi člani, njihove predanosti in 
sposobnosti sporazumevanja, na katere dodatno vplivajo njihove različne osebnosti in 
temperamenti. Vemo, da samo prepletanje družinskega in poslovnega sistema ustvarja 
določene konflikte, ko pa se to vključi še v ostale družinske člane, pa je odkrita komunikacija 
odločilnega pomena. Vsi udeleženci raziskave so potrdili visoko pomembnost dogovarjanja 
med vsemi vpletenimi v procesu. To je pomembno še zlasti na začetku, ko se mora celotna 
družina dogovoriti, kako najbolje speljati celoten nasledstveni proces, ter določiti stopnjo 
vpletenosti posameznih družinskih članov v podjetju. V raziskavi, ki so jo naredili De Massis 
idr. (2008, 184), so med petimi dejavniki, ki vplivajo na uspešnost ali neuspešnost prenosa 
družinskega podjetja na mlajšo generacijo, ugotovili, da je dejavnik dobre komunikacije eden 
pomembnejših, saj slaba komunikacija povzroči napačno razumevanje oz. nerazumevanje 
sodelujočih v procesu. To lahko na koncu privede do neuspelega prenosa družinskega podjetja. 
Iz naštetih razlogov smo pomembnost dejavnika dobre in odkrite komunikacije prestavili iz 6. 
mesta na 4. mesto. 
Pomembnost dejavnika odnosov znotraj družine smo umestili za dejavnikom odkrite 
komunikacije. Kot smo omenili, je za uspešen prenos družinskega podjetja vsaj na začetku 
pomembna urejenost odnosov znotraj družine. V raziskavi so vsi udeleženci potrdili, da med 
njihovimi družinskimi člani obstaja razumevanje in da v večini rešijo vse težave, ki se 
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pojavijo. Veliko težo pri urejenosti odnosov so dali spoštovanju in razumevanju ostalih 
družinskih članov, kar po njihovem mnenju izhaja iz vzgoje. Pri vseh udeležencih smo zaznali, 
da se v prostem času velikokrat družijo z ostalimi družinskimi člani, čeprav niso vsi zaposleni 
v družinskem podjetju. Poudarili so, da so se pri deljenju premoženja veliko pogovarjali in 
poskušali upoštevati vse možnosti in vidike, ki so jih imeli udeleženci in družinski člani. V 
vseh primerih smo zasledili željo staršev po pravičnem deljenju premoženja. Stavrou idr. 
(1998, 21) so izpostavili, da so močna družinska podpora in družinska harmonija kot tudi 
družinske vrednote in odnosi ključni dejavnik, ki pospešijo pravilen razvoj uspešnosti 
nasledstvenega procesa v družinskih podjetjih. 
Z ugotavljanjem dejavnika, ki opredeljuje odgovornosti ustanovitelja in naslednika, smo 
ugotovili, da v nobenem primeru ni obstajal jasno začrtan plan, kaj bo delal ustanovitelj in 
kakšne odgovornosti bo imel po prenosu podjetja na mlajšo generacijo. Ravno tako ni bilo 
opredeljeno, katere odgovornosti bo prevzel naslednik. Verjetno bi lahko to dejstvo pripisali 
ravno mentorsko-svetovalni vlogi, ki so jo v vseh uspešno izpeljanih primerih imeli 
ustanovitelji. Tako je prišlo do postopnega prenosa, ostre meje odgovornosti in dela so bile 
zabrisane. V literaturi je mogoče zaslediti, da bi to lahko predstavljalo resno grožnjo samemu 
prenosu, saj bi se lahko za masko pomoči skrivala težnja ustanovitelja po posrednem vodenju 
in nadzorovanju naslednika. To potrjuje ravno naš peti primer (E), kjer je sicer obstajala 
navidezna želja ustanovitelja po predaji podjetja, pa vendar, kot je bilo možno ugotoviti iz 
njegovih dejanj, je bila želja po nadaljnjem vodenju podjetja premočna. Ob spoznanju 
naslednika, da v 15 letih njegovega dela v podjetju še vedno ne bo prišlo do prenosa, se je na 
koncu oddaljil tako od družine kot tudi podjetja.  
Osebnost ustanovitelja kot tudi naslednika je naslednja dejavnik, ki je pomembna pri 
uspešnem prenosu družinskega podjetja. Vsak posameznik je osebnost zase, tako ima svoje 
lastnosti, izkušnje, znanje, razumevanje, cilje, ki so značilni zanj. Ravno te značilnosti 
vsakega posameznika naredijo proces še bolj zapleten, saj je možno, da se začno pojavljati 
razne konfliktne situacije. Oba, ustanovitelj in naslednik, s svojimi dejanji neposredno 
vplivata na tok dogajanj nasledstvenega procesa, saj se lahko že iz manjših vsakdanjih 
nesporazumov, razvijejo resni problemi, ki imajo lahko dolgoročne posledice. V naših 
primerih smo s pomočjo dodatnih vprašanj poskušali pridobiti informacije o osebnostnih 
značilnostih tako ustanovitelja kot naslednika ter kako so le-te vplivale na proces. V večini 
primerov nismo dobili natančnih informacij. Kot smo zaznali, je bilo intervjuvancem težko 
govoriti o lastnostih, ki jih imajo oni in njihovi starši. Izjemi sta bila primer D, kjer je bilo 
izpostavljeno, da če samo eden od akterjev ne zna popuščati, oziroma da vedno popušča samo 
eden, potem zna to predstavljati osnovo za otežitev procesa prenosa. V primeru E se je 
izkazalo, kako velik vpliv ima lahko močan ego ustanovitelja in njegova želja po neskončni 
oblasti in vodenju podjetja. Kljub temu da sami nismo pridobili zadostnih informacij o 
pomenu osebnosti ustanovitelja in naslednika na nasledstveni proces, smo mnenja, da se 
dejavnik osebnosti nikakor ne sme zanemariti, ampak ga je treba vzeti v obzir med 
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nasledstvenim procesom. Če že prej vemo, da lahko napačna osebnostna lastnost vpliva na 
proces in ga v celoti poruši, potem se lahko predhodno pripravimo in po potrebi vključimo 
različne zunanje strokovnjake s tega področja. Na ta način lahko ta dejavnik vsaj delno 
omilijo, kar lahko na koncu vodi do povečane možnosti uspeha nasledstvenega procesa. 
Vsem primerom, ki so uspešno izpeljali nasledstveni proces, je bila skupna še ena točka. Pri 
vseh udeležencih smo zaznali, da sta ustanoviteljeva in naslednikova vizija oziroma videnje, 
kam naj bi podjetje v prihodnosti šlo, kako naj bi bilo vodeno, v večji meri usklajeni. 
Udeleženci so potrdili, da so bili v vseh večjih, pomembnih odločitvah enakega mnenja, kot 
ga je imel ustanovitelj, oziroma so podobno razmišljali kot oni. Kot ugotavljajo številni 
avtorji, tudi Sharma idr. (2011), da kjer sta imela ustanovitelj in naslednik podoben pogled 
glede opredelitve identitete podjetja, tam je bila možnost za uspešen prenos podjetja znatno 
višja. 
Skladno z moralnimi in drugimi vrednotami družine ustanovitelja izhaja naslednji dejavnik, ki 
opredeljuje družinsko in podjetniško kulturo v družini. Prisotnost tega dejavnika smo zaznali 
v vseh primerih, saj so vsi udeleženci pritrdili pozitiven vpliv vzgoje staršev. Omenili so, da 
so bili vzgojeni v podjetniškem duhu, saj se je to od malih nog preneslo tudi na njih. V 
posameznem primeru je bilo poudarjeno, da je imela vzgoja neposreden vpliv na nasledstveni 
proces, saj ko je prišlo do konfliktnih trenutkov, so udeležence vzgoja in vrednote usmerile v 
pravilne odločitve in obnašanje. 
Naslednji dejavnik se vsebinsko navezuje na ustanovitelja in njegove odgovornosti ter 
obveznosti po narejenem prenosu v podjetju. V literaturi je omenjeno, da se mora vedeti, kaj 
naj bi ustanovitelj po končanem prenosu v podjetju delal, saj lahko pride do nepotrebnih 
konfliktnih situacij med novim in starim vodjem. V naših primerih smo ugotovili, da 
ustanovitelji v vseh obravnavanih primerih sodelujejo z naslednikom in delajo v podjetju. 
Sicer niso imeli napisano, kaj naj bi ustanovitelj delal, praviloma pa so ustanovitelji ponovno 
začeli delati na opravilih, za katera pred tem zaradi nujne po vodenju podjetja, niso mogli. 
Ostalih ugotovitev pri tem dejavniku nismo zaznali.  
Na koncu bi naš model dopolnili še z eno točko, ki se sicer v literaturi omenja, vendar smo 
mnenja, da ji je treba nameniti vsaj toliko pozornosti, kot se je nameni v primeru naslednika. 
Večina literature visoko pomembnost namenja dejavniku, ki opredeljuje obstoj plana za 
razvoja in izobraževanje naslednika. V našem primeru je ta dejavnik postavljen na tretje 
mesto. Izhajajoč iz naše raziskave, smo ugotovili, da so imeli v vseh primerih, kjer je 
nasledstveni proces tekel brez večjih problemov, ustanovitelji alternativo za porabo časa. Časa, 
ki so ga imeli po postopnem spuščanju vodenja podjetja naenkrat več kot prej. V vseh 
primerih so ustanovitelji ta »odvečni« čas prerazporedili na dejavnosti, za katere ga med 
vodenjem podjetja niso imeli. Vsekakor se mora ustanovitelj tega zavedati in dovolj kmalu 
začeti s planiranjem svojih dejavnosti, če jih še nima. V enem od naših primerov je 
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ustanovitelj, kljub dolgoletnemu hobiju čebelarstva dodal novo dejavnost, iz katere se, kot je 
omenil naslednik, razvija nova poslovna priložnost.  
Vse našteto nakazuje na to, da imajo ustanovitelji veliko željo po ustvarjanju tudi po odhodu v 
pokoj. Ne smemo jih torej odpisati samo zaradi tega, ker so prišli v leta, ko »morajo« v 
zasluženi pokoj. Pomembno je, da jim dovolimo delati in ustvarjati tudi po tem obdobju, 
seveda pa se morajo v prvi vrsti tega zavedati sami. Zato popravljamo naš prvotni model in na 
mesto tri vzporedno z dejavnikom obstoja plana in razvoja naslednika dodajamo dejavnik 
narejen plan in razvoj aktivnosti (zunaj podjetja) za ustanovitelja po odhodu v pokoj. 
Preglednica 20: Primerjava teoretičnega modela in njegove spremembe po končani 
raziskavi 

 Skupina 
dejavnika  

Priporočena praksa pri 
nasledstvenem procesu 

Pozicija primerjave 
teoretičnega modela in 

ugotovitev prej/po 
1 Proces  Narejen nasledstveni plan 

 
100 % 
                         1                   1 

2 Naslednik  Preučitev in izbira pravega 
naslednika 

73 % 
                         2                   2 

3 Naslednik  Narejen plan za razvoj 
naslednika (izobrazba, delo v 
podjetju itd). 

64 % 
  
                         3                   3  

3+ Ustanovitelj  Narejen plan in razvoj 
aktivnosti za ustanovitelja 

 
 Dodan 

  Ustanov./Nasl.  Definirane odgovornosti 
ustanovitelja in naslednika.  

51 % 
 
                         4                    6 

5 Družina  Odnosi znotraj družine 50 % 
                         5                    5 

6 Ust/nasl/druž  Dobra, učinkovita komunikacija 50 %  
                         6                    4 

7 Ustanovitelj  
Naslednik  

Osebnost ustanovitelja in 
naslednika 

36 % 
                         7                    7 

8. Usta/Nasl/druž  Skupna vizija podjetja 36 % 
                         8                    8 

9. Družina  Družinska in podjetniška 
kultura 

35 % 
                         9                    9 

10. Ustanovitelj  Dogovorjene 
odgovornosti/obveznosti v podj. 
ustanovitelja po nasledstvu 

34 % 
                        10                  10 
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Na osnovi analize in zgornjih ugotovitev v preglednici 20, v preglednici 21 predstavljamo 
končni model, v katerem smo upoštevali dejavnike, ki smo jih zaznali pri analizi primerov v 
naši raziskovalni nalogi. Model uspešnega prenosa družinskega podjetja obsega vse ključne 
točke, ki morajo biti izpolnjene v celoti ali vsaj delno. Res je, da smo dejavnikom namenili 
mesta, in ji po novih ugotovitvah temu primerno razvrščali, vendar je zaželeno, da so vsi 
omenjeni dejavniki v čim višji meri izpolnjeni, saj se vse točke med seboj povezujejo in kot 
celota tvorijo model učinkovitega prenosa družinskega podjetja na mlajšo generacijo.  
Preglednica 21: Model učinkovitega prenosa podjetja na naslednjo generacijo 

 Skupina 
dejavnika 

Priporočen način pri nasledstvenem procesu 

1 Proces  Narejen nasledstveni plan 
2 Naslednik  Preučitev in izbira pravega naslednika 
3 Naslednik  Narejen plan za razvoj naslednika  

Narejen plan in razvoj aktivnosti za ustanovitelja 3+ Ustanovitelj  
4 Ust/nasl/druž  Dobra, učinkovita komunikacija 
5 Družina  Odnosi znotraj družine 
6 Ustanov./Nasle Definirane odgovornosti ustanovitelja in naslednika med prenosom  
7 Ustanov./Nasle Osebnost ustanovitelja in naslednika 
8 Usta/Nasl/druž  Skupna vizija podjetja 
9 Družina  Družinska in podjetniška kultura 
10 Ustanovitelj  Dogovorjene odgovornosti/obveznosti ustanovitelja po nasledstvu 

 
Ob končnih ugotovitvah, ki izhajajo iz preglednice 21, lahko ugotovimo, da je uspešen prenos 
družinskega podjetja na mlajšo generacijo v večji meri sestavljen iz več elementov, ki so med 
seboj povezani. V prvi vrsti imajo pomembnejšo veljavo dejavniki obstoja nasledstvenega 
načrta, proučitve in izbire pravega naslednika. Pomembno vlogo pri uspešnem prenosu 
podjetja ima tudi obstoj narejenega plana za razvoj prihodnjega prevzemnika kot tudi 
ustanovitelja. Še posebej bi poudarili pomembnost načrta, kaj naj bi ustanovitelj delal po 
prepustitvi podjetja iz rok. Kot namreč izhaja iz naše raziskave, je bilo ugotovljeno, da so 
imeli v vseh primerih, kjer je nasledstveni proces tekel brez večjih problemov, ustanovitelji 
alternativo za porabo časa. Časa, ki so ga imeli po postopnem spuščanju vodenja podjetja, je 
naenkrat več kot prej. V vseh primerih so ustanovitelji ta »odvečni« čas prerazporedili na 
dejavnosti, za katere ga med vodenjem podjetja niso imeli.  
Naslednji dejavnik, ki smo ga vključili v model, je odprta, iskrena in učinkovita komunikacija 
med družinskimi člani in udeleženci v procesu. Le-ta s stališča zdravega prenosa podjetja igra 
ključno vlogo pri razreševanju nastalih konfliktov, ki jih povzroča medsebojno trenje 
poslovnega in družinskega sistema.  
Dejavnik odnosi znotraj družine na začetku predstavljajo osnovni temeljni kamen, na katerem 
lahko družina začne graditi uspešen prenos družinskega podjetja. Predpostavljamo, da brez 
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tega elementa v prenosu ne more delovati dejavnik dobre komunikacije.  Pomanjkanje teh 
dveh elementov v prenosu pa lahko že resno ogrozi uspešen prenos družinskega podjetja.  
Naslednji dejavnik, ki predstavlja del v celotnem procesu, je definiranje odgovornosti 
ustanovitelja in naslednika med prenosom. Ta dejavnik opredeljuje, kakšne so odgovornosti in 
naloge posameznega akterja v prenosu. S pomočjo definiranja le-teh se izognemo prikritemu, 
posrednemu vodenju podjetja s strani ustanovitelja. Namreč ob pomoči ustanovitelja 
nasledniku, se lahko skriva želja ustanovitelja po posrednem vodenju podjetja. V literaturi je 
ta problem predstavljen kot resen problem, ki lahko na koncu pripelje do neuspešnega prenosa 
podjetja.  
Sedmo točko v našem modelu predstavljajo osebnosti ustanovitelja in naslednika. Vsak 
posameznik je osebnost zase, tako ima svoje lastnosti, cilje, izkušnje, znanje, razumevanje. 
Ravno te značilnosti posameznika prispevajo k še zapletenejšemu procesu, saj pripeljejo do 
konfliktnih situacij, katere je možno rešiti samo z dobro komunikacijo, v težjih primerih, pa je 
priporočljivo poiskati zunanjo pomoč. Če že prej vemo, da lahko napačna osebnostna lastnost 
vpliva na proces in ga v celoti poruši, potem se lahko predhodno pripravimo in po potrebi 
vključimo različne zunanje strokovnjake s tega področja. Na ta način lahko ta dejavnik vsaj 
delno omilimo, kar lahko na koncu vodi do povečane možnosti uspeha nasledstvenega 
procesa.  
Pomembno  težo ima tudi dejavnik vizije, videnja, kam naj bi podjetje v prihodnosti šlo, kako 
naj bi bilo vodeno. Kot ugotavljajo številni avtorji, tudi Sharma idr. (2011), da kjer sta imela 
ustanovitelj in naslednik podoben pogled glede opredelitve identitete podjetja, tam je bila 
možnost za uspešen prenos podjetja znatno višja.  
Skladno z moralnimi in drugimi vrednotami družine ustanovitelja izhaja dejavnik, ki 
opredeljuje družinsko in podjetniško kulturo v družini. Pozitiven vpliv vzgoje staršev tako 
pozitivno vpliva na odločitve, razumevanje in reševanje nastalih konfliktov med samim 
procesom prenosa družinskega podjetja na mlajšo generacijo. Zadnja točka, ki sestavlja naš 
model priporočenega načina prenosa podjetja, se navezuje na ustanovitelja in njegove 
odgovornosti ter obveznosti po narejenem prenosu v podjetju. Tako je treba vedeti, kaj naj bi 
ustanovitelj po končanem prenosu v podjetju delal, saj lahko pride do nepotrebnih konfliktnih 
situacij med novim in starim vodjem. 
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 
7.1 Povzetek ključnih ugotovitev 
Družinska podjetja so pomembne del svetovne ekonomije, v večini držal predstavljajo 
najpomembnejši ekonomski člen gospodarstva. Po zadnji raziskavi skupine Ernst & Young 
(2015) slovensko gospodarstvo predstavlja, kar 83 odstotkov družinskih podjetij, kar rezultat 
raziskave, ki jo je naredil Vadnjal (1997, 25), povzdigne za dodatne 3 odstotne točke. 
Slovenska družinska podjetja imajo v povprečju manj kot 50 zaposlenih, na trgu pa v 
povprečju delujejo 20 let. V Sloveniji še vedno prevladujejo družinska podjetja, ki so pod 
vodstvom prve generacije, saj kot je pokazala raziskava, je takšnih podjetij še vedno okoli 
58 %. Odstotek podjetij, ki so že naredila prenos na drugo generacijo, se giblje okoli 37 %. 
Vsa omenjena dejstva nakazujejo na to, da se bo v prihodnjih letih, desetletju zgodilo izredno 
veliko medgeneracijskih prehodov v družinskih podjetjih. 
Številne raziskave omenjajo, da je za družinska podjetja medgeneracijski prehod eno izmed 
najtežjih obdobij, zato smo se odločili, da v naši raziskavi poskušamo ugotoviti, kateri so 
prevladujoči dejavniki uspešnega prenosa podjetja na mlajšo generacijo. Skozi raziskavo smo 
želeli tudi ugotoviti in odgovoriti tudi na glavno raziskovalno vprašanje, zakaj je planiranje 
nasledstva še posebej pomembno pri družinskih podjetjih. Odgovore na zgornja vprašanja 
smo preverjali s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, ki smo jih zastavili drugi generaciji 
vodij v družinskih podjetjih, ki so uspešno prestala medgeneracijski prenos. Ta podjetja tudi 
po prenosu še vedno uspešno delujejo tudi na trgu. 
Na osnovi analize zbranih podatkov ugotavljamo, da smo dosegli namen raziskave. S 
pomočjo rezultatov raziskave smo ugotovili, kateri so glavni dejavniki, ki jih je priporočljivo 
upoštevati pri prenosu podjetja na mlajšo generacijo. Dejavnike smo vključili v nov, 
desetstopenjski model, ki bo lahko v pomoč vsem ustanoviteljem in naslednikom družinskih 
podjetij, ki še niso naredili prenosa družinskega podjetja. Pri analiziranju dejavnikov se je 
izkazalo, da ima planiranje nasledstvenega procesa še vedno primarno težo pomembnosti v 
nasledstvenem procesu. Zanimivi sta bili ugotovitvi, ki bi ju še posebej izpostavili in sta bili 
skupni vsem uspešnim prenosom v raziskavi. Najprej bi omenili pomembnost narejenega 
plana aktivnosti za ustanovitelja, saj večina literature omenja samo plan, narejen za 
naslednika. Ugotovljeno je bilo, da so imeli vsi ustanovitelji dopolnilne aktivnosti, na katere 
so prenašali svoj prosti čas. S tem so preprečili svoje prekomerno vključevanje v samo delo 
naslednika, ob tem pa so še vedno sodelovali kot mentor svojemu nasledniku. Naslednja točka 
je komunikacijo na nivoju družine in udeležencev v nasledstvenem procesu. Mnenje vseh 
udeležencev je bilo enotno, da je zdrava, odprta komunikacija odločilnega pomena za uspešen 
zaključek nasledstvenega procesa, kjer ob vseh dogovorih in deljenjih ni porušena harmonije 
družine. 
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Težava, ki smo ga zaznali v naši raziskavi, izhaja iz podjetja, kjer nasledstveni proces ni uspel, 
čeprav so bili izpolnjeni vsi ključni pogoji. Kot je bilo ugotovljeno iz podatkov, ki smo jih 
pridobili, je težava izhajala iz ustanoviteljeve osebnosti, saj je na vsak način želel svoje 
življenjsko delo upravljati še naprej. Izkazalo se je, da je ustanovitelj tipičen primer t. i. 
monarha, za katere je značilno, da se vodstveni funkciji odpovedo le ob smrti ali ko se jih 
nasilno odstrani. V našem primeru se je po 15 letih dela v družinskem odmaknil naslednik 
sam. Najhuje v tem primeru je spoznanje naslednika, da je izgubil svoja najboljša leta v času, 
ko je upal na prevzem družinskega podjetja, kar je na koncu pripeljalo tudi do porušenja 
odnosov znotraj družine. 
Raziskava je dala odgovor tudi na glavno raziskovalno vprašanje, saj so vsi udeleženci 
potrdili pomembnost planiranja v celotnem procesu prenosa. Pomembnost planiranja se 
izkaže v povezavi z dejavniki, saj prva pomembna mesta v modelu predstavljajo ravno 
planiranje in priprava sodelujočih, ki so vključeni v sam proces. V raziskavi ugotovimo in 
delno potrdimo tudi tezo, da Slovenski družinski podjetniki pri prenosu podjetja na mlajšo 
generacijo ne namenijo dovolj časa celotnemu procesu nasledstva. Nihče od sodelujočih 
namreč ni potrdil obstoja pisnih, dokumentiranih postopkov in načrtov o samem procesu 
prenosa, kar pa zanimivo na koncu ni vplivalo na rezultat procesa nasledstva. Izhajajoč iz tega 
dejstva, smo v našem priporočenem modelu v prvih točkah izhajali, da je za uspešen 
nasledstveni prenos pomembno planiranje, vendar ni nujno, da je vse zabeleženo, 
dokumentirano in napisano. Verjetno je to povezano tudi z zelo poudarjenim dejavnikom 
dobre, zdrave komunikacije, saj so vsi udeleženci veliko težo uspehu nasledstvenega procesa 
pripisali ravno temu dejavniku. Vsekakor se z napisanimi plani vsi udeleženci lažje držijo 
začrtane poti, verjetno z njo dosežejo tudi maksimiziranje nasledstvenega procesa. Na koncu 
je pomembno dejstvo, da so imeli postavljen nasledstveni koncept, pa četudi je obstajal samo 
v njihovih glavah. To je pripeljalo do samega bistva nasledstvenega procesa, torej do 
ustanoviteljeve uspešne predaje svojega podjetja v roke mlajše generacije, ki je bila ob tem 
pripravljena in usposobljena za njegov prevzem in vodenje. 
7.2 Priporočila 
Proučevanje glavnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost prenosov družinskih podjetij na 
naslednjo generacijo, je pripomoglo k dodatnemu razumevanju, kaj je za uspešen prenos 
družinskega podjetja pomembno. Glede na to, da se bo v bližnji prihodnosti veliko podjetij, 
ustanoviteljev in naslednikov znašlo v situaciji, ko bo za njih pomembna vsaka informacija, ki 
jim bo v pomoč pri uspešnem krmarjenju skozi nasledstveni proces, v nadaljevanju 
izpostavljamo nekaj priporočil za povečanje možnosti uspeha nasledstvenega procesa v 
slovenskih podjetjih: 
 Ustanovitelj, potencialni naslednik in drugi naj imajo izdelan natančen nasledstveni načrt. 

Zaželeno je, da je načrt sistematično opredeljen in napisan, iz naše raziskave izhaja, da 
obstoj dokumentiranosti načrta ni glavni faktor. Ob neobstoju napisanega načrta se je 
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izkazalo, da morajo biti zato komunikacija in dobri medsebojni odnosi v družini na zelo 
visokem in zdravem nivoju. 

 Ob načrtu proučitve in izbire pravega naslednika je prav tako pomembna njegova 
predpriprava na prevzem in vodenje podjetja. Zaželeno je, da se potencialne naslednike 
spoznava s podjetjem že od malih nog, kar potrjujejo vsi udeleženci naše raziskave. 

 Pomembna točka, ki smo jo zaznali v raziskavi, je obstoj plana za razvoj aktivnosti 
ustanovitelja po odhodu v formalni pokoj. 

 Med samim nasledstvenim procesom in po njem mora med glavnimi akterji obstajati 
zdrava, odprta komunikacija, ki teče na visokem nivoju. 

 Odnosi znotraj družine morajo biti pristni in zdravi, paziti je treba na ravnotežje 
družinskega in poslovnega sistema. Konflikte situacije je treba obvladovati in paziti, da ne 
puščajo negativnih posledic na podjetju in družini. Iz njih je treba vedno potegniti 
najboljše za vse udeležence. 

 Zaželeno je definirati odgovornosti tako ustanovitelja kot tudi naslednika, če ne v 
podrobnostih, pa vsaj v glavnih točkah. S tem preprečimo, da bi prihajalo do situacij, ko 
imamo dva šefa in dva različna pogleda za isto stvar. 

 Ugotovili smo, da nasledstveni proces lahko zruši osebnost ustanovitelja ali naslednika. 
Če se že v začetku procesa planiranja ugotovi, da bi lahko prišlo do motenj zaradi močnih 
osebnosti, predlagamo, da se v sam proces vključi zunanje svetovalce s področja 
psihologije in sociologije. Na ta način lahko to slabost vsaj delno omilijo, kar lahko na 
koncu vodi do povečane možnosti uspeha nasledstvenega procesa. 

7.3 Omejitve raziskave 
Raziskava ima nekaj glavnih omejitev, in sicer: prva omejitev izhaja iz narave študije. 
Raziskava temelji na kvalitativni primerjalni študiji petih primerov družinskih podjetij, s 
pomočjo katerih smo želeli priti do razumevanja posameznikov in njihovih podjetij. Zaradi 
majhnega, naključnega vzorca pri raziskavi, pride do pomanjkanja zunanje veljavnosti, kar 
onemogoča posploševanje, oziroma uporabo in prenosa ugotovljenih rezultatov za 
razumevanje podobnih pojavov v drugih okoljih. 
Druga omejitev, ki bi jo poudarili, je naša popolna odvisnost od percepcije intervjuvancev, 
kar lahko ponovno predstavlja določene omejitve. Lahko predpostavimo, da so intervjuvanci 
skušali sebe in podjetje prikazati v najboljši luči, kar povzroči, da nekateri njihovi odgovori 
niso bili popolnoma iskreni. To je raziskovalec še posebej zaznal pri delih, ko je spraševal o 
ustanoviteljevih in naslednikovih osebnostih. Vse skupaj pa lahko zasenči pravo razumevanje 
procesa nasledstva znotraj družinskega podjetja. 
Tretja omejitev izhaja iz raziskovalčeve neizkušenosti, ki se je odrazila, tako pri samem 
vodenju pogovorov, namreč, kot se je izkazalo pri prvem intervjuju, je bilo postavljeno preveč 
vprašanj, kar je prekinjalo rdečo nit pogovora. Na ta način smo omejili pridobivanje pravih 
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globljih odgovorov in informacij, ki bi prihajali iz sproščenega pogovora med intervjuvancem 
in raziskovalcem. Kot problem raziskovalčeve neizkušenosti bi omenili tudi možnost 
postavljanja dodatnih vprašanj med intervjuji, ki so posledično vodile do usmerjenih 
odgovorov intervjuvancev. 
7.4 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 
Literatura priporoča vrsto različnih pristopov, katerih cilj je uspešno zaključen nasledstveni 
proces. Glede na dejstvo, da naša raziskava temelji na kvalitativni paradigmi in je omejena na 
majhen vzorec, bi za nadaljnja raziskovanja predlagali izvedbo podobne raziskave, ki bi bila 
narejena na kvantitativni metodi in večjem vzorcu. Podatke, ki bi jih pridobili s takšno 
raziskavo, bi lahko uporabili tudi v širšem okolju, pridobili pa bi tudi možnost posploševanja 
pridobljenih rezultatov. 
Ker je v nasledstvenem procesu tudi veliko socioloških in psiholoških dejavnikov, ki 
nedvomno vplivajo na sam razvoj uspešnosti nasledstvenega procesa, bi predlagali, da se v 
tem kontekstu na vzorcu slovenskih družinskih podjetij preveri vpliv teh dejavnikov na sam 
nasledstveni proces. Kot je bilo ugotovljeno v našem neuspelem primeru, je za neuspeh 
nasledstvenega prenosa krivda izhajala predvsem iz ustanoviteljeve osebnosti, saj, kot je bilo 
razvidno, nikakor ni želel izpustiti svojega življenjskega dela iz rok. Z natančnim 
razumevanjem vpliva posameznih osebnosti na nasledstveni proces bi verjetno lahko v 
prihodnje rešili marsikatero družinsko podjetje. 
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