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POVZETEK 

V diplomski nalogi je obravnavan proces prenosa nasledstva na naslednike v slovenskih 

družinskih podjetjih. Izpostavljeno problematiko smo predstavili z opredelitvijo in 

značilnostmi družinskega podjetništva, opredelitvijo nasledstva, vloge posameznikov v 

podjetju in družini, procesa prenosa nasledstva, meritokracije kot načina prenosa nasledstva in 

družinske ustave, ki predstavlja temelj uspešnega prenosa nasledstva na naslednjo generacijo. 

V empriričnem delu naloge smo opravili polstrukturirane intervjuje, z dvema izbranima 

družinskima podjetjema iz Slovenije. S tem smo proučevali prisotnost načrtovanja procesa 

prenosa nasledstva na drugo generacijo v Sloveniji.  

Ključne besede: družinsko podjetništvo, nasledstvo, proces prenosa nasledstva, nasledniki, 

meritokracija, družinska ustava.  

 

SUMMARY 

My final thesis deals with transposition proces of succesion drom older to younger 

generations in Slovenian family business owners. The highlight are the issues were presented 

to the defintion of the characteristics of the family business, the definition of succesion, the 

role of individuals against the company in the family, the transposition process of succession, 

meritocracy as a way to transfer succession to the family of the constitusion as the foundation 

of a successful transfer of sucession to the next generation. In empirical part we conducted 

semi-structured interviews with selected two family companies from Slovenia. Thus, we 

investigated the presence of succession planning process transferng family companies to nest 

genereation in Slovenia.  

Keywords: family business, succesion, transfer process of succesion, hairs, meritocracy, 

family constitution. 

UDK: 334.722.24(043.2) 
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1 UVOD 

V diplomski nalogi bomo obravnavali proces prenosa nasledstva v družinskih podjetjih. V 

Slovenji  tradicija družinskega podjetništva ni močno prisotna, vendar se v zadnjih letih vse 

več govori o tej veji podjetništva. V Evropi in drugod po svetu je družinsko podjetništvo zelo 

aktualna tema proučevanja. Prav tako ima družinsko podjetništvo na globalni ravni posebno 

težo, saj gre za prevladujočo obliko podjetništva v globalnem gospodarstvo. Eden največjih 

izzivov, s katerim se srečujejo družinska podjetja je prav proces prenosa nasledstva na 

naslednjo generacijo. V diplomski nalogi želimo proučiti literaturo, ki se nanaša predvsem na 

družinsko podjetništvo v svetu ter na podlagi tega obravnavati značilnosti prenosa nasledstva 

na drugo generacijo v Sloveniji. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  

Družinsko podjetništvo je oblika podjetništva, ki je vedno bolj prisotna v gospodarstvu, na 

vseh področjih. Predstavlja gonilo gospodarske rasti, proizvodnje, zaposlovanja ter je jedro 

dolgoročnosti in stabilnosti (Žunič 2011, 6). Čeprav je večina družinskih podjetij malih ali 

srednje velikih, skupaj ustvarjajo dve tretjini celotnega svetovnega gospodarstva (Davis 

2017). V manjšini, pa vendar, so multinacionalke, kot so Nike, Volkswagen, BMW, Samsung 

Electronics, Oracle, Roche in Walmart. Posebnost korporacij je, da kotirajo na različnih 

borzah, vendar kontrolni delež ostaja v lasti družine (Davis 2017). Prisotnost družinskih 

podjetij je mogoče čutiti tudi na področju zaposlovanja, saj ustvarjajo med 50 % in 80 % vseh 

delovnih mest (European Family Business 2012,1 po Family Firm Institute 2016).  

Če govorimo o podjetništvu kot zahtevni, izzivov polni poti, kjer se srečujemo z različnimi 

pobudami, organizacijo in reorganizacijo ekomomskih in družbenih mehanizmov ter 

tveganjem in neuspehi (Antončič idr. 2002, 29), je družinsko podjetništvo še nekoliko bolj 

zapleteno. Gre za tesno prepletanje dveh popolnoma različnih si entitet – družine in podjetja. 

Strogega ločevanja med zasebnim in poslovnim življenjem ni, zato pridejo družinski člani 

pogosto v konflikt. Podjetje od nas zahteva racionalno, objektivno razmišljanje. Družina je 

nasprotje, saj so vpletena čustva in pogosto razum izvisi. Izrazitost nasprotujočih si sistemov 

pride še toliko bolj do izraza v fazi prenosa lastništva.  

Statistika kaže, da je uspešnost prenosa lastništva iz prve generacije v drugo tretjinska, prenos 

iz druge v tretjo generacijo pa je še manjši, le okrog 15 % (Vadnjal 2014). Tradicija padanja 

uspešnosti pri prenosu je pokazatelj zmotne predstave prenosa kot enkratnega dogodka. Gre 

za večfazni proces, v katerega se naslednike vključuje že od zgodnjega otroštva (Handler 

1989, 264). Pri prenosu ni bistvenega pomena zamenjava direktorja, pač pa pravilna 

odločitev, kdo izmed naslednikov ima prave kompetence za prevzem vodenja podjetja. V 

podjetjih, kjer je prisotnih več zainteresiranih naslednikov (bratov in sester) ali širša družina, 
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imajo več možnosti, da bo vodstvo ostalo znotraj družine. Če ocenijo, da med družinskimi 

člani ni primernega naslednika, se lahko odločijo za iskanje menedžerja zunaj družine, na trgu 

dela.  

Kdaj se odločiti za prvo in kdaj za drugo možnost? Katere so kompetence primernega 

naslednika? Kako otrokom povedati, da niso primerni za prevzem vodenja podjetja? Ali 

zunanji menedžer za družino pomeni neuspeh? To je le nekaj vprašanj, s katerimi se srečujejo 

v družinskih podjetjih. Skozi diplomsko nalogo želimo predstaviti proces prenosa lastništva v 

družinskih podjetjih, izzive, s katerimi se srečujejo, in kako uspešno krmariti skozi izzive 

družinskega podjetništva. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge  

V diplomski nalogi želimo predstaviti pomen načrtovanja prenosa družinskega podjetništva in 

pravilen izbor naslednika za vodenje podjetja, saj se družine pogosto zaradi psihološkega 

motiva odločijo obdržati vodstvo znotraj družine, kar ni vedno optimalno. Z empiričnim 

delom želimo analizirati prenos lastništva v dveh izbranih slovenskih družinskih podjetjih in 

na podlagi rezultatov podati predloge za morebitne izboljšave.  

Celotna diplomska naloga izhaja iz perečega problema družinskih podjetij – nasledstva. 

Družina in podjetje sta tesno povezana, a so kljub temu prenosi pogosto neuspešni. Treba je 

načrtovati ter jasno zastaviti naloge, prioritete in obveznosti posameznih družinskih članov.  

Cilji teoretičnega dela diplomske naloge so:  

 opredeliti temeljne pojme s področja družinskega podjetništva; 

 predstaviti družinsko podjetništvo v Sloveniji;  

 predstaviti nasledstvo družinskega podjetja kot proces; 

 predstaviti pomen družinske ustave. 

Cilji empiričnega dela diplomske naloge so:  

 pripraviti in izvesti dva polstrukturirana intervjuja z izbranima slovenskima družinskima 

podjetjema in preučiti njun proces prenosa lastništva na naslednjo generacijo; 

 preučiti poglede na proces prenosa z vidika ustanovitelja (prve generacije) in naslednikov 

(druge generacije);  

 na podlagi preučenega podati predloge za morebitne izboljšave, ki izhajajo iz predhodne 

teorije. 
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1.3 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, in sicer teoretični in empirični del. V teoretičnem 

delu smo na podlagi deskriptivne metode opisali družinsko podjetništvo v svetu in Sloveniji, 

njegove značilnosti, prednosti in slabosti ter prepletenost družine in podjetja. Uporabili smo 

še metode analize, sinteze in kompilacije.  

Primarne podatke v empiričnem delu naloge smo zbrali s pomočjo dveh polstrukturiranih 

intervjujev z izbranima slovenskima družinskima podjetjema. Pri tem je treba poudariti, da sta 

bila obravnavana dva vidika vsake družine – vidik ustanovitelja in vidik naslednika. Tako 

smo lažje sestavili sliko procesa prenosa in zaznali prednosti in pomanjkljivosti. Na podlagi 

predhodnega, teoretičnega dela naloge in ugotovitev iz intervjujev smo pripravili predloge in 

priporočila za izbrani družinski podjetji glede njunega procesa prenosa nasledstva na 

naslednjo generacijo.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema  

Obravnavani problem je aktualna tema, tako v svetu kakor tudi v Sloveniji. Glede na rast 

prisotnosti družinskih podjetij v globalnem gospodarstvu predpostavljamo, da bo zanimanje 

za uspešen prenos lastništva in družinsko podjetništvo v prihodnosti še večje. Zaradi lastnih 

izkušenj z obravnavano tematiko vemo, s kakšnimi problemi se soočajo družine pri procesu 

prenosa lastništva. Predpostavljamo, da bo to prednost pri izvedbi diplomske naloge. Prav 

tako predpostavljamo, da bodo intervjuvanci pripravljeni sodelovati pri izvedbi raziskave.  

V diplomski nalogi se bomo omejili zgolj na prenos lastništva v družinskih podjetjih in 

družinsko podjetništvo kot eno izmed vej podjetništva. Naslednjo omejitev bo predstavljala 

osredotočenost na družinska podjetja v Sloveniji. Pri tem ne smemo pozabiti, da je v Sloveniji 

le redko katero družinsko podjetje uspešno prestalo proces prenosa lastništva na naslednjo 

generacijo, zaradi česar se je treba ozirati na prakse iz tujine. Dodatne omejitve se lahko 

pojavijo ob pristranskih odgovorih intervjuvanih družin.  
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2 DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO  

Družinsko podjetništvo je ena izmed oblik podjetništva. Njena posebnost je v prepletanju 

dveh popolnoma različnih si entitet – družine in podjetja. Razumevanje slednjega je pogosto 

odvisno od stališč, ki jih obravnavamo. Prav tako, za uspeh družinskega podjetja, je velikega 

pomena mera prepletenosti med družino in podjetjem.  

2.1 Opredelitev družinskega podjetništva 

Lank (1991, 212) že v prejšnjem stoletju ugotavlja, da je družinsko podjetništvo pomembna 

oblika podjetništva v razvitih gospodarstvih. In čeprav se veliko govori o družinskem 

podjetništvu, ni zanemarljivo, da smo prvi javni članek na to temo dobili šele leta 1971 

(Pšeničny 2000, 165).  

Z opredelitvijo družinskega podjetništva se je ukvarjalo veliko avtorjev, vendar do enotne 

opredelitve niso prišli. Kako se bo družinsko podjetništvo definiralo, je odvisno od stališča ali 

več stališč, ki so jih avtorji ob tem obravnavali (Gomezelj in Kostanjevec 2013, 20). Pri 

prebiranju literature smo ugotovili, da se večina definicij v grobem dotika naslednjih 

elementov: lastništvo (menedžment), prisotnost družine v podjetju, generacijski prehod in 

kombinacije naštetih elementov.  

Dober primer prepletanja zgornjih elementov sta prikazala avtorja Astrachan in Shanker 

(2003, 211). Zagovarjata dejstvo, da je opredelitev družinskega podjetništva odvisna od 

njegovega trenutnega življenjskega cikla (odvisno od faze, v kateri se nahaja), zato sta ga 

razložila na podlagi ozke, srednje in široke opredelitve. Slednja opredeljuje vključenost 

družine v podjetje in vpliv na strateško usmerjenost podjetja. Srednja definicija vključuje 

široko opredelitev in dodaja vključitev družine v poslovanje podjetja ter načrtovanje 

nasledstva v podjetju. Z ozko opredelitvijo sta še nekoliko “strožja” in pravita, da mora biti v 

podjetju prisoten vpliv več generacij družine, vsaj dva člana pa morata biti na vodstvenih 

položajih (prav tam). 
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Zanimivo je, da lahko vse tri definicije, ki jih navajamo v zgornjem odstavku, najdemo tudi 

znotraj opredelitve družinskega podjetništva Evropske komisije (EK). Družinska podjetja 

imajo zelo velik pomen za gospodarstvo Evropske unije (EU). Po podatkih EK je od podjetij 

več kot 60 % družinskih. Institucija se zaveda pozitivnih lastnosti te oblike podjetništva, zato 

si prizadeva ustvarjati primerne razmere za rast in razvoj družinskih podjetij. Da bi lažje 

prepoznali družinsko podjetje, se je znotraj EU ustvarila opredelitev družinskega podjetja, ki 

pravi:  

 odločevalske pravice ostajajo v večinski lasti ustanovitelja, osebe, ki je osnovni kapital 

pridobila, ali v lasti družinskih članov – otrok, zakoncev, staršev; 

 vsaj en družinski član (v ožjem ali širšem pomenu družine) mora biti vključen v formalno 

delovanje podjetja; 

 večina odločevalskih pravic je posrednih ali neposrednih;  

 podjetja lahko kotirajo na borzi, če imajo pri tem ustanovitelj, naslednik, družinski člani v 

lastni vsaj 25 % odločevalskih pravic (European Commisson 2017) 

2.2 Značilnosti družinskih podjetij  

Smiselno nadaljevanje definicij, ki smo jih spoznali v prejšnjem poglavju, so značilnosti 

družinskega podjetništva. Ne glede na razlago oziroma stališče raziskovalcev se vsi dotikajo 

dveh sistemov – družine in podjetja. Glavna značilnost izvira ravno iz prepletenosti dveh 

povsem različnih sistemov, ki sta si pogosto sočasno v svojem delovanju nasprotna (Gomezelj 

in Kostanjevec 2013, 24).  

2.3 Prednosti in slabosti družinskih podjetij  

Tako kot vsaka stvar imajo tudi družinska podjetja svoje svetle in temne plati. Prav to je 

pripeljalo večino avtorjev do preučevanja in razlage te oblike podjetništva skozi prednosti in 

slabosti (Duh 2003, 28).  

Leach (1991) in Lank (1994) sta svoja opazovanja strnila v nekaj najprepoznavnejših 

značilnosti družinskega podjetništva, ki jih prikazuje preglednica 1.  
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Preglednica 1: Prednosti in slabosti družinskega podjetništva 

Prednosti družinskih podjetij  Slabosti družinskih podjetij  

Predanost družinskemu podjetju  Togost  

Izrazita kultura družinskega podjetja  Izzivi v podjetju  

Akumulacija znanja  Čustveni vplivi  

Dolgoročno razmišljanje  Problem nasledstva 

Prilagodljivost družinskih članov  Kompetentnost naslednikov  

Hitro sprejemanje odločitev  Različni interesi družinskih članov  

Zanesljivost in odgovornost  Konflikti 

Nizka stopnja fluktuacije   

Ustvarjanje novih delovnih mest   

2.3.1 Prednosti družinskih podjetij  

Pozitivne značilnosti družinskih podjetij se kažejo v:  

Predanost družinskih članov podjetju 

Najizrazitejšo predanost je čutiti pri ustanoviteljih, saj je to njihov izdelek, na katerega so 

ponosni in imajo zanj večino zaslug. Podobno čutijo tudi drugi družinski člani, saj podjetje 

jemljejo kot del družine in brez njega si ne predstavljajo svojih življenj. Do podjetja čutijo 

odgovornost in za njegove uspehe so pripravljeni trdo delati. Prav tako si želijo dobrih 

delovnih razmer in pripravljeni so vložiti veliko energije v preprečevanje konfliktov med 

družinskimi člani. Zagretost in iskreno prizadevanje za dobrobit podjetja dobro vplivata tudi 

na sodelavce, ki niso družinski člani. Pripadnost zaposlenih družinskemu podjetju je višja 

(Glas in Pšeničny 2000, 151).  

Izrazita kultura družinskega podjetništva 

Čeprav je kultura podjetja močno povezana z družinskimi vrednotami, moralo in etiko, jo 

najpogosteje opredeljujemo kot jasno določene poslovne cilje in odnose znotraj podjetja (Glas 

in Pšeničny 2000, 152).  

Akumulacija znanja  

Znanje se v družinskem podjetništvu pogosto enači s konkurenčno prednostjo. Ta teza je 

izrazita v družinskih podjetjih, ki so prestala že nekaj tranzicij (vsaj dve generaciji prenosa 

lastništva; nastopa tretja), saj gre za posebno znanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. 
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Pogosto se pri tem govori o tihem znanju, ki ga ni mogoče pridobiti na podlagi teorije (Glas in 

Pšeničny 2000, 151). Nasledniki so pri tem v prednosti, saj živijo s podjetjem, opazujejo 

dogajanje in lahko z leti ponotranjijo znanje.  

Dolgoročno razmišljanje  

Družinska podjetja imajo jasno vizijo in cilje. Vse strateške odločitve sprejemajo na podlagi 

dolgoročnega načrtovanja, saj tako zmanjšujejo tveganje in se lažje spopadajo z morebitnimi 

težavami (Duh 2003, 28). Gre za upravljanje lastnega kapitala, zato so skrbnejši in z njim 

razpolagajo bolj premišljeno.  

Prilagodljivost družinskih članov 

Pri tem moramo imeti v mislih prilagodljivost v najširšem pomenu. Družinski člani so v 

odnosu do podjetja prilagodljivi tako v času, denarju kakor tudi v delu. Časa, ki ga namenjajo 

podjetju, se ne meri, delo, namenjeno za uspeh podjetja, ni omejeno na osemurni delavnik, 

pač pa na končen cilj. Z denarjem se razpolaga odgovorno, gospodarno. Za boljšo predstavo 

vzemimo primer podjetja, ki je zašlo v finančne težave. Družinski člani mu bodo brez 

oporekanja namenili ves svoj čas, za določeno obdobje se bodo odrekli dividendam in delali 

bodo veliko več, kot bi sicer. V nedružinskih podjetjih bi bilo nekoliko drugače. Po navadi se 

zaposleni držijo delavnika in prostega časa ne namenjajo podjetju. Izrazita razlika je pri 

finančni prilagodljivosti (Rosenblatt idr. 1985, 98).  

Hitro sprejemanje odločitev  

Naloge in obveznosti so v družinskih podjetjih jasno opredeljene, zato je komunikacija 

znotraj podjetja jasna in hitrejša. Ključna prednost družinskih podjetij pa je pri strateških 

odločitvah, saj jih sprejema le en človek, v redkih primerih dva.  

Zanesljivost in odgovornost 

Zanesljivost in odgovornost izvirata iz povezave med družino in podjetjem. Družinska 

podjetja so v poslovnem svetu zaželena, saj se na vodilnih položajih ljudje redko zamenjajo, 

kar poslovnim partnerjem daje občutek stabilnosti in varnosti. Odgovornost do dela in 

poslovnih odločitev je pri družinskih članih vedno prisotna, saj poslovne partnerje gledajo 

skozi svoje oči. Zavedajo se pomena dobrega sodelovanja, saj imajo svoje podjetje in tako se 

obnašajo tudi do parnerjev (Glas in Pšeničny 2000, 151).  

Nizka stopnja fluktuacije  

Kot prednost se kaže predvsem na vodstvenih položajih, saj zagotavljajo stabilnost tako 

znotraj podjetja kot do poslovnih partnerjev. Slednji po navadi pripadajo družini, tako ostajajo 
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znanje, vizija in dolga tradicija določenih funkcij (prodaja, nabava …) v podjetju (Leach 

1991, 9).  

Ustvarjanje novih delovnih mest  

Zaradi stabilnosti poslovnega uspeha v družinskem podjetništvu v veliki meri ustvarjajo nova 

delovna mesta. Rast in razvoj sta imperativ družinskih podjetij.  

2.3.2 Slabosti družinskih podjetij  

Slabosti družinskih podjetij je mogoče opredeliti kot:  

Togost 

Togost družinskega podjetništva se pokaže v vpeljevanju ali že v prevzemu vodenja podjetja 

naslednje generacije. Nasledniki se namreč vedno ozirajo na navade, dejanja svojih 

predhodnikov. Njihove poteze so pogosto odsev delovanja sorodnikov, saj se bojijo, da bodo 

svoje predhodnike razočarali (Leach 1991, 10).  

Izzivi v podjetju  

Uvajanje inovativnih vodstvenih metod in pridobivanje kapitala sta šibki točki skoraj vsakega 

družinskega podjetništva. Prva, vpeljevanje novosti, je posledica predhodne točke, saj 

nasledniki ne želijo (zaradi čustvene vpletenosti) porušiti nastavljenih procesov predhodne 

generacije in se zato oklepajo starih navad. Pri vprašanju kapitala nastopi strah pred izgubo 

(večinskega) lastništva, zato se družinska podjetja ne obračajo rada po finančno pomoč (Glas 

in Pšeničny 2000, 152).  

Čustveni vplivi 

Dva močna sistema, sama po sebi samostojni enoti, z različnimi vrednotami. Podjetje si 

prizadeva za nove dosežke, rast, konkurenčno prednost, družina pa zagovarja varnost in 

stabilnost. Ko pride do prevelikega razdora med obema entitetama ali nasprotno, do 

prevelikega prekrivanja, nastanejo težave (Rosenblatt 1991, 51).  

Problem nasledstva 

Vidik prenosa lastništva in vodstva na naslednjo generacijo je kompleksen. Pri tem procesu 

pride do velikih sprememb za prvo generacijo, naslednika in navsezadnje zunanje sodelavce. 

Ustanovitelji pogosto ne želijo predati “prestola” ali pa na svoje naslednike še vedno gledajo 

kot na otroke. S tem ustvarjajo trenje med njimi in naslednjo generacijo oziroma naslednike 

nepravilno pripravijo na nove naloge (Glas in Pšeničny 2000, 153). Problematiko nasledstva 
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potrjujejo tudi različne raziskave, ki kažejo, da je prenos iz prve v drugo generacijo 30 %, 

prenos iz druge v tretjo generacijo pa le okrog 15 %.  

Kompetentnost naslednikov  

Moči čustev v družinskem podjetništvu ni mogoče zanemariti. Ko pod vprašaj postavimo 

kompetentnost naslednikov, si je težko priznati, da naši dediči niso primerni za vodstvo (ali 

kateri drug položaj) podjetja, čeprav si to vsi skupaj želimo. V tem primeru pride do konflikta 

posameznika na področju profesionalnosti in osebnega neuspeha (Glas in Pšeničny 2000, 

153). 

Različni interesi družinskih članov  

Z različnimi interesi nastopijo različni pogledi na podjetje, kar je za družinske člane lahko 

stresno. Če nastopi takšen izziv, je treba upoštevati želje vseh družinskih članov do te mere, 

da obstoj in delovanje podjetja nista ogrožena (Glas in Pšeničny 2000, 153). 

Konflikti 

Z vsemi zgoraj naštetimi pomanjkljivostmi pridejo nesoglasja. Konflikti lahko nastanejo 

zaradi različnih pogledov, usklajevanja poslovnega in družinskega življenja, uvajanja 

naslednikov (Glas in Pšeničny 2000, 153). 

2.4 Prepletanje družinskega in poslovnega sistema 

Družinsko podjetništvo, kot smo že večkrat omenili, je posebno ravno v prepletanju dveh 

popolnoma različnih si entitet: družine in podjetja.  

Bistvo podjetništva je prizadevanje za tehnološki napredek, konkurenčno prednost in 

gospodarsko rast (Gomezelj in Kostanjevec 2013, 15). Dinamično okolje zahteva, da so 

podjetja pripravljena na hitre spremembe v zunanjem okolju (tržno povpraševanje), so se jim 

sposobna hitro prilagajati in jih spreminjati v poslovne priložnosti (Bosma, Wennekers in 

Amoros 2012, 15). Podjetništvo vodita racionalnost in razum, družina pa temelji na čustvih. 

Pogosto so naši odzivi v domačem okolju podzavestni, saj je povezanost med družinskimi 

člani čustveno trdnejša. Pri tem ne smemo zanemariti tako pozitivnih kot negativnih čustev 

(Leach 1991, 20). Stalnice v družinskem odnosu so zvestoba, brezpogojna pripadnost in 

ljubezen med družinskimi člani, ki se v velikem loku izogibajo drastičnim spremembam (prav 

tam).  
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Slika 1: Družina in poslovni sistem 

Vir: Benson, Crego in Drucker 1990, 17.  

 

Kljub razlikam med sistemoma ju družinsko podjetništvo povezuje v celoto. To nam 

prikazuje slika 1. Družine s podjetji si prizadevajo za ravnovesje, vendar je za to potrebno 

veliko empatije in rahločutnosti ter premišljenega pristopa. Če ne vzpostavimo zdrave mere 

prekrivanja, lahko pride do težav, ki jih prikazujeta slika 2 in slika 3.  

 

Slika 2: Preveliko prepletanje 

Vir: Benson, Crego in Drucker 1990, 17. 
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Na sliki 2 vidimo, da gre za prekomerno poseganje družine v poslovni sistem. Neuspehi pri 

nasledstvu, nepotizem, poslovne odločitve na podlagi interesov družine, zanemarjanje potreb 

podjetja ali umetno ustvarjanje delovnih mest za potomce je le nekaj primerov slabe ločnice 

med podjetjem in družino (Benson, Crego in Drucker 1990, 8). 

 

Slika 3: Pomanjkanje prepletanja 

Vir: Benson, Crego in Drucker 1990, 17. 

Isto mero negativnega predznaka za uspešno družinsko podjetje predstavlja slika 3, na podlagi 

katere dobimo občutek, da ni več mogoče govoriti o pravem družinskem podjetju (Gomezelj 

in Konstanjevec 2013, 24).  

Dodaten trud moramo vložiti, ko začnemo razmišljati še o zunanjih zaposlenih. Da bi sistem 

treh edinstvenih skupin (družina, lastniki in zunanji zaposleni) deloval kot celota, moramo 

razumeti, katere naloge ima posameznik glede na položaj, ki ga ima v podjetju. Prepletanje 

elementov sta leta 1982 povzela Tagiuri in Davis in oblikovala model treh krogov, kar 

prikazuje slika 4.  
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Slika 4: Model treh krogov 

Vir: Gersick idr. 1997,  6. 

Model treh krogov, prvič predstavljen in uporabljen v začetku 80. let prejšnjega stoletja na 

harvardski univerzi, predstavlja sedem različnih položajev v družinskem podjetju. Vsakega 

izmed njih (ali več) lahko dodelimo članu podjetja – bodisi družinskemu članu bodisi 

zaposlenemu. Shema je sestavljena iz treh področij – lastništvo, družina in podjetje (Gersick 

idr. 1997, 7). Tako imamo v spodnjem delu zbrane vse oblike lastništva, na levi podjetje in na 

desni družino (prav tam). Za boljšo predstavo lahko vzamemo številko ena – v modelu 

predstavlja družinskega člana, ki nima nikakršne povezave s podjetjem in lastništvom in ne 

prejema bonitet podjetja, natančneje ni v (so)lastništvu in ni zaposlen v podjetju, je pa 

družinski član. Tako za njega vemo, da ni prisoten v podjetju. Najverjetneje je izbral šolanje, 

ki ni povezano z dejavnostjo podjetja in prav tako bo z njegovo zaposlitvijo. Popolno 

nasprotje številki ena je število sedem. Uprizarja družinskega člana, ki je aktivno vpleten v 

poslovanje družinskega podjetja tako v vodstveni kot tudi lastniški strukturi.  
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2.5 Družinska podjetja v Sloveniji  

Prvi zametki družinskega podjetništva v Sloveniji kljub takratni socialistični ureditvi segajo v 

leto 1964, ko je bila obrt zakonsko opredeljena in dovoljena oblika zasebne podjetniške 

dejavnosti. Pravo družinsko podjetništvo se je iz obrtniških dejavnosti začelo razvijati ob 

koncu 80. in v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Slovenija ima za razliko od Združenih držav 

Amerike (ZDA) in ostale Evrope le nekaj desetletno prisotnost kapitalizma. Posledično je tudi 

tradicija družinskega podjetništva šele na začetku in v zakup je treba vzeti, da se v Sloveniji 

še vedno govori o prvi generaciji ustanoviteljev (Ivačič 2014).  

Ena izmed obsežnejših raziskav na to tematiko je bila izvedena pod okriljem slovenske 

podružnice globalne organizacije Ernest & Young (EY) poleti 2015. V raziskavo so vključili 

360 mikro, malih, srednje velikih in velikih slovenskih družinskih podjetij. Na podlagi tega so 

ugotovili, da je v Sloveniji okrog 83 % družinskih podjetij, od tega je kar 95 % mikro in malih 

podjetij, ki imajo do 50 zaposlenih. Ne gre zanemariti dejstva, da je tako kot drugod po svetu 

tudi v Sloveniji ta oblika podjetništva prisotna v vseh panogah – vodilni sta trgovina na 

drobno in na debelo ter gradbeništvo z 19 %, sledi jima proizvodnja industrijskih dobrin s 

17 %, pri ostalih panogah je odstotkovna razpršenost. Zaradi posebnosti slovenskega 

političnega režima so podjetja še vedno večinoma pod okriljem prve generacije ustanoviteljev 

s kar 58 %. Druga generacija je prisotna s 37 %, tretja pa le v 5 %. Čeprav imajo ZDA in 

Evropa preko 200 let tradicije prenosa lastništva, Slovenija po statističnih podatkih ne 

zaostaja v uspešnosti prenosa na tretjo generacijo (prav tam).  

Zgornja raziskava je pokazala le del značilnosti slovenskega družinskega podjetništva. 

Duhova (2008, 108–110) je pri povzemanju različnih raziskav opredelila še nekaj značilnosti. 

Smiselno je izpostaviti, da je stopnja izobrazbe ustanoviteljev in menedžerjev v družinskih 

podjetjih nižja kot pri vodstvenih položajih v nedružinskih podjetjih. Prav tako je zanimiv 

podatek, da kot pravni obliki prevladujeta samostojno podjetništvo in družba z omejeno 

odgovornostjo. 
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3 PRENOS LASTNIŠTVA NA NASLEDNJO GENERACIJO  

Podjetje najpogosteje opredelimo za družinsko že v obdobju prve generacije (generacija 

ustanovitelja), vendar to izgubi smisel, če se ne zgodi prenos nasledstva, saj je ta ključnega 

pomena za razvoj podjetja. Večinoma se družinska podjetja lotevajo prenosa v celoti in se pri 

tem ne delijo na prenos lastništva in prenos vodstva, čeprav sta to zelo različni in hkrati 

pomembni smeri podjetništva, ki ju je treba dobro razumeti.  

3.1 Opredelitev nasledstva  

Nasledstvo je v družinskih podjetjih eden izmed najzahtevnejših procesov, saj gre za predajo 

vodstvenih in lastniških aktivnosti (Leach 1991, 152–156).  

Obdobje nasledstva je občutljivo obdobje tako za družino kakor tudi za podjetje (Duh 2003, 

62). Pri tem ne gre zanemariti velikih in zahtevnih sprememb, ki se dogajajo na področju 

družinskih odnosov, rušenja in ponovne vzpostavitve struktur vplivov ter lastništva in vodstva 

(Lansberg 1996, 71). Duhova (2003, 63) na podlagi različne literature navaja, da bi nasledstvo 

moralo biti načrtovano, vendar Lansberg (1996, 71) njene ugotovitve ne more podpreti. 

Raziskave kažejo, da večina družinskih podjetij nasledstva ne načrtuje (prav tam).  

Razumevanje pomena načrtovanja procesa prenosa lastništva in načrtovanja prenosa vodstva 

je bistvenega pomena za uspeh podjetja. Oba procesa zahtevata veliko vložene energije, 

skrbnega načrtovanja in intenzivnega vključevanja naslednikov.  

Pri procesu lastništva je treba najprej ugotovoti, komu želi lastnik (ustanovitelj) prepustiti 

podjetje. Lastnik se lahko odloča med predajo lastništva v družinskih krogih ali za prodajo na 

prostem trgu. Če se odloči za prodajo podjetja, se lastnik osredotoči na izbiro pravega kupca, 

ki bo podjetje (po njegovem mnenju) uspešno upravljal še naprej. Ob odločitvi ohranjanja 

lastništva znotraj družine je treba določiti, kdo je upravičen do nasledstva, saj je to lahko en 

ali več članov. Da bi bili pri tem procesu uspešni, si je treba zastaviti več vprašanj – katera so 

merila za delitev lastništva, kako deliti deleže, kako ravnati v primeru odpovedi ali prodaje 

deleža itd. Slednje se lahko uredi z darilno pogodbo, oporoko ali načrtom razdelitve deležev 

(Shepherd in Zcharakis 2000, 29).  

O nasledstvu vodstva govorimo, ko načrtujemo usposabljanje in razvoj naslednika za prevzem 

vodstvenih nalog in položajev. V primeru skrbnega in dobrega načrtovanja aktivnosti za 

prenos vodstva na naslednike se izognemo drastičnim ali celo bolečim dogodkom tako v 

družini kakor tudi v podjetju (Neubauer in Lank 1998, 134). Sharma, Chrisman in Chua 

(2003, 3) ugotavljajo, da se pri tem procesu dogajajo izrazite spremembe na položajih 

najvišjih vodilnih funkcij, občutiti pa jih je tudi na nižjih vodstvenih položajih. Pri tem se 

oblikujejo aktivnosti, ki vodijo do izoblikovanja strateških načrtov v generacijski zamenjavi, 
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izdelave vizije in usposabljanja naslednje generacije, da bo pripravljena na odgovornosti, ki 

prihajajo s prenosom. Seveda ne gre zanemariti dejstva, da je to zahteven in dolgotrajen 

proces, ki terja aktivno sodelovanje vseh vodilnih. Ti se ukvarjajo z izločanjem in izborom 

primernih naslednikov ter se pripravljajo na umik (Leach 1991, 20). 

Čeprav je nasledstvo zahteven in kompleksen del življenjskega cikla vsakega družinskega 

podjetja, imajo lastniki veliko možnosti, kako se bodo odločili o nadaljnjem delovanju 

podjetja. Tako Leach (1991, po Duh 2003, 64–65) ugotavlja, da v tem obdobju lahko določijo 

začasnega menedžerja, poklicnega menedžerja, med družinskimi člani izberejo naslednika 

podjetja, likvidirajo ali prodajo del oziroma celo podjetje, lahko pa se celo temu izogibajo in 

nimajo aktivnosti, ki bi reševale dani položaj. Vsaka izmed naštetih možnosti ima tako 

prednosti kot slabosti. Odločitev, ki jo bodo sprejeli v družini, je odvisna tako od osebnih 

kakor tudi davčnih posledic, ki jih prinesejo posamezne odločitve, sposobnosti 

najprimernejšega družinskega oziroma nedružinskega prevzemnika, potreb družine, 

stabilnosti in velikosti podjetja ter okoliščin, v katerih se podjetje med predajo nasledstva 

nahaja.  

Kako se bo ustanovitelj oziroma lastnik odločil, je odvisno od zgoraj naštetih dejavnikov, 

vendar je treba vedeti, da vsako družinsko podjetje teži k ohranitvi nasledstva znotraj družine.  

3.2 Vloge posameznikov  

V obdobju prenosa nasledstva so v ospredju lastnik, družinski člani, njihovi odnosi in 

navsezadnje podjetje. Pri tem ne smemo pozabiti, da so pomemben del podjetja tudi ostali 

zaposleni, ki niso družinski člani.  

Ustanovitelji so zagotovo najpomembnejši člen družinskega podjetja, saj so podjetju 

popolnoma predani in imajo jasno vizijo. Vadnjal (1994, 42) pravi, da so to ljudje akcije, 

osebno zadovoljstvo in uspeh odtehtata denar, so inovatorji in karizmatični. Prav tako 

premorejo odločnost, s pomočjo katere se uspešno spopadajo z izzivi, ki jih srečujejo na svoji 

poslovni poti, izžarevajo samozavest, ki ustvarja zaupanje zaposlenih, saj vedo, kaj in kako je 

treba zadeve narediti. Hkrati pa imajo sposobnost predajanja nalog in pooblastil zaposlenim, 

saj se zavedajo, da je timsko delo ključ do uspeha. Tako je pogosto njihov dan zapolnjen z 

razporejanjem ljudi z različnimi kompetencami v skupine, saj tako pridejo v podjetju do 

najboljših rešitev. So odlični motivatorji, saj znajo stvari predstaviti tako, da zaposleni 

verjamejo v svoje sposobnosti (Fritz 1992, 70–71).  

Čeprav družinsko podjetje najpogosteje vidimo kot velik potencial za napredek inovativnosti 

in ogromno ustvarjalnosti, je lahko sočasno zelo zaprto okolje. Slednje se kaže v tem, da so 

družinski člani zelo navezani in občasno slepo verjamejo idejam ustanovitelja. Omejenost 
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lahko nastopi, ko podjetje potrebuje hitre odzive na dinamiko zunanjega okolja (Drozdow in 

Carroll 1997, 75).  

Nedružinski člani so pogosto v družinskih podjetjih prikrajšani za napredovanje in so prav 

zato postavljeni pred veliko preizkušnjo – ali bodo znali delovati v tako zahtevnem delovnem 

okolju (Vadnjal 1994, 43). Kljub temu pa je njihova prednost v objektivnosti do dogajanja v 

podjetju, saj ne pripadajo družini in na dogajanje gledajo z drugega zornega kota (Zupančič 

2002, 32). To se lahko spreobrne v dobronamerne nasvete, lahko pa delajo tudi kot svetovalci 

(prav tam).  

3.3 Prenos nasledstva kot proces 

Longencker in Schoen (1978, 6) pravita, da pri nasledstvu ne govorimo le o enkratnem 

dogodku, pač pa o dolgotrajnem procesu, ki ima več faz. Proces nasledstva zajema celotno 

družino in se začne graditi že v zgodnjem otroštvu naslednikov. Napredki so primerni 

razvojnemu obdobju in se čez leta razvijajo tako kot tudi potencialni dediči (Gersick idr. 

1997, po Duh 2008, 68).  

Med načrtovanjem nasledstva je pomembna strateška usmerjenost, saj tako obravnavamo in 

načrtujemo izobraževanje in uvajanje naslednika ter prehod na naslednjo generacijo, ki je 

prelomna točka za podjetje in družino (Hammer in Hinterhuber 1993, 258). S tem se 

zavedamo, da uspeh ni odvisen le od kompetenc naslednje generacije, ampak veliko vlogo 

odigrata tudi izobraževanje in uvajanje, ki so ju nasledniki deležni. Organiziranost pri 

predajanju znanja je ključnega pomena. Tako imajo potencialni dediči možnost resnično 

ponotranjiti različne situacije, v katerih se bodo znašli v prihajajoči karieri. Poleg teoretičnega 

znanja je pomembno, da dediči pridobivajo tudi neformalno znanje znotraj družine, s 

pogovori ali drugimi dogodki. Zgodnja vključitev otrok v podjetje prinaša večji občutek 

pripadnosti podjetju in prenos tihega znanja, ki sta ključ do konkurenčne prednosti (Lovšin- 

Kozina 2005, 60).  

Nasledniki so po navadi deležni veliko večje podpore, šolanja in znanja, kot so bili njihovi 

predniki (ustanovitelji). Tako se njihovo uspešnost pri vodenju ocenjuje z zmožnostjo 

odločanja, vodenja in pogajanja. Poznati in razumeti morajo finančne vidike podjetja, 

tehnologijo, s katero se srečujejo v podjetju, njihova želja po (pametnem) tveganju pa mora 

biti nekoliko večja od predhodne generacije (Scarborough in Zimmer 1996, 696–700). 

Ustanovitelji na podjetje gledajo kot na izdelek, ki so ga sami ustvarili, in ne želijo si, da bi se 

to s prehodom na drugo generacijo razvrednotilo. Hkrati pa se zavedajo, da sta vodenje 

podjetja in upravljanje kapitala lahko precej zahtevni, če njihovi nasledniki ne bodo imeli 

pravega znanja. Osredotočajo se na izobraževanje dedičev v želji in upanju, da bo s prihodom 
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nove generacije podjetje še uspešnejše in da se bodo novinci lažje spopadali z izzivi na 

poslovni poti.  

Proces prenosa nasledstva je kompleksna zadeva, ki terja veliko truda in energije tako 

ustanoviteljev kakor tudi potomcev. V zelo kriznih situacijah lahko spremembe občutijo tudi 

zaposleni. Tako sta Churchill in Hatten (1997, 59) pripravila poenostavljen proces. Model sta 

pripravila ob predpostavki, da gre za odnos med ustanoviteljem in njegovim potomcem. Oče 

je podjetje ustanovil, ko je bil star 35 let, otroka pa je dobil okrog 10 let prej. Naslednik ima 

svojo prvo zaposlitev pri 24 letih.  

Na podlagi zgornjih predpostavk se opredeli štiri faze podjetja (Churchill in Hatten 1997, 59–

60).  

Prva faza je obdobje podjetja, ki pripada lastniku – direktorju. Začetek faze je, ko ustanovitelj 

odpre podjetje, in traja vse do prvega vstopa naslednika v podjetje. Čeprav ima družina vedno 

določeno stopnjo vpliva na podjetje, se do tega trenutka podjetje ni štelo kot družinsko 

podjetje. Faza se zaključi, ko se naslednik odloči, da bo sodeloval v podjetju, in se njegovi 

občasni obiski spremenijo v redno delo.  

Sledi ji faza izobraževanja in razvoja naslednje generacije. Faza se začne že v zgodnjem 

otroštvu naslednika in je namenjena pridobivanju znanja o podjetju. Nadaljuje se z občasnim 

delom, kjer pridobiva izkušnje, vodstvena in tehnična znanja ter občutek za komunikacijo s 

sodelavci (zaposlenimi).  

Tretja faza, medgeneracijsko družabništvo, nastopi, šele ko ima naslednik dovolj izkušenj in 

kompetenc tako na poslovni kot vodstveni ravni. Vključuje se ga v aktivnosti, kjer so 

potrebne strateške odločitve, vendar le za določena področja. Ostale odgovornosti so še vedno 

porazdeljene med ustanoviteljem in naslednikom.  

Zadnja faza je faza prenosa moči. Prenos se najprej kaže v prenosu operativnih odgovornosti, 

sledi izbor politike in na zadnje še zastavljanje ciljev. Bolj kot se bližamo koncu “mandata” 

prve generacije, hitrejši je proces.  

3.3.1 Vključevanje družinskih članov  

Kot smo že v zgornji točki zapisali, je proces prenosa lastništva in vodenja zelo zahteven 

proces. Čeprav se zdi, da je prva generacija že domača v tem okolju, se morajo s prihodom 

podmladka v podjetje pogosto vključevati drugače. To je posledica večdimenzionalnih vlog, 

saj je na primer ustanovitelj hkrati tudi oče, vodja in mentor. Do zdaj je imel vlogo le 

ustanovitelja in vodje, zdaj pa se v istem okolju doda še vloga očeta (prej je to bilo le v 
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družini) in mentorja. Poleg tega je vsak družinski član edinstven s svojimi pogledi, cilji in 

odnosom do ostalih družinskih članov (Duh 2003, 90).  

Leach (1991, 25) razlaga, da ustanovitelje lahko opredelimo na tri načine, in sicer kot tehnike, 

lastnike ali vodje. Za pripravo prenosa nasledstva so naprimernejši vodje, saj svoje otroke 

spodbujajo k vključitvi v podjetje. Čeprav je njihovo podjetje centralizirano, dobro predajajo 

in narekujejo naloge, za katere želijo, da jih opravljajo drugi v podjetju. Tehniki in lastniki, ki 

so najznačilnejši za slovensko družinsko podjetništvo (Vadnjal 1996, 23), nekoliko težje 

načrtujejo in prenašajo nasledstvo. Osredotočeni so na nadzor in lastništvo, ki ga imajo nad 

podjetjem. Naslednikov (otrok) nikoli ne jemljejo kot enakopravne, pogosto prihaja do 

podcenjevanja ali strogega nadzora. Otroci čutijo odpor ali delujejo pasivno. Prav tako s 

svojim pristopom ovirajo rast in razvoj podjetja. Zadnji, tehniki se osredotočajo le na izdelek. 

Operativni procesi in vodstvo jim nista zanimivi področji, zato ju nikoli ne definirajo.  

Ko govorimo o lastnikih ali lastnicah, se moramo zavedati, da so to zelo samozavestni, 

avtoritativni in v svoj prav zaverovani ljudje. Težijo k popolnemu nadzorovanju ali celo 

upravljanju družine in podjetja. Ženskam je sicer v prebijanju na površje poslovne kariere 

nekoliko težje, vendar se po značilnostih ne razlikujejo veliko od moških podjetnikov. Prav 

tako se zavedajo, da so pogosto ključnega pomena pri vzpostavljanju komunikacije v vseh 

smereh (do zaposlenih, z nasledniki in med njimi in partnerjem), a kljub temu pogosto 

prihajajo v konflikt z družbenimi normami – ženska mora skrbeti za toplino doma in 

uspešnost družine (Vadnjal 2005, 24).  

Pritiske predhodnikov najpogosteje občutijo moški potomci, saj se od njih pričakujejo 

zanimanje za podjetje, vključitev v podjetje in navsezadnje prevzem. Posledica tega je 

razvidna iz pogostih nesporazumov ali celo odpora v tolikšni meri, da se sinovi odločijo 

izstopiti iz podjetja. Če se zgodi obratno, dobri odnosi med očetom in sinom, se nizanju 

uspehov ne moremo izogniti (Vadnjal 2005, 25). Trend se sčasoma spreminja in zanimivo je, 

da očetje vse pogosteje vključujejo tudi svoje hčerke (prav tam).  

3.3.2 Izzivi in tveganje prenosa lastništva  

V zgornjih točkah smo se osredotočali na nasledstvo kot prenos, prepletenost družinskega in 

poslovnega sistema ter vpliv posameznikov na podjetje. Največji poudarek je bil na procesu 

nasledstva, saj gre za zelo zahtevno in kritično obdobje v družinskem podjetništvu, vendar to 

ni edini naslov za težave. Pri prenosu nasledstva, bodisi lastništva ali vodstva, je poleg 

neuspeha pri prenosu izziv še na strani družine, ustanovitelja in zaposlenih.  

Najpogostejši in največji izziv po navadi predstavljajo ravno ustanovitelji oziroma lastniki. 

Ko se mora lastnik oziroma ustanovitelj posvečati procesu nasledstva, se v njem prebujata 
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ljubosumje in rivalstvo do potomcev, ki so potecialni nasledniki. Za nezaupanjem, iskanjem 

pomanjkljivosti pri potomcih se skriva strah pred izgubo lastnih moči (Gersick idr. 1997, 74). 

Ne nazadnje se v lastnikovih mislih odpirajo tudi strahovi smrtnosti. Težko se soočajo z 

upadanjem nadzora in moči nad podjetjem, saj to sočasno povezujejo tudi z izgubo priznanja 

v družini (Duh 2003, 75–77). Izrazite ovire so sledeče:  

Strah pred smrtjo: zavedajo se svoje minljivosti. Popoln nadzor in vodenje podjetja bodo 

morali prepustiti drugim, naslednikom in to je zanje boleče (Levison 1971, 91).  

Izguba identitete: z odhajanjem iz podjetja imajo pogosto občutek, da izgubljajo svojo 

identiteto. To je na nek način razumljivo, saj je podjetje del njih, njihovih življenj in je njihov 

lastni “proizvod”. 

Nezmožnost načrtovanja: energijo, znanje in čas porabljajo za tekoče dogodke. Njihova 

osebna naravnanost ni toliko namenjena načrtovanju, ampak učinkovitemu in hitremu 

reševanju izzivov (Handler 1989, 261). 

Strah upokojitve: na eni strani se pri tem odvija še dodaten strah – strah pred novim (morebiti 

neprimernim) naslednikom, na drugi pa izguba njihovega smisla. Zavedati se moramo, da 

ustanoviteljem podjetje predstavlja službo, del njihovega življenja in sprostitev, zato se ob 

misli na upokojitev osredotočajo na njene negativne posledice (Leach 1991, 125).  

Rivalstvo in ljubosumje: izrazito se kaže, ko govorimo o odnosu oče-sin in šele po 

zaključenem prenosu.  

Syms (1992, 180) ugotavlja, da se pri družini oblikujeta dva dejavnika, ki zavirata proces 

nasledstva. Prve so družinske prepovedane teme, ki pogosto naredijo več škode kot koristi. 

Nasledniki se bojijo minljivosti svojih staršev, saj niso prepričani v svoje sposobnosti. Prav 

tako pri več potomcih velja pravilo enakopravnosti, kar pogosto ni pravilno. Tretja 

prepovedana tema so vprašanja, povezana s financiranjem. Tako navidezno zagotavljajo, da 

jim ni mar zgolj za dediščino, ampak na prvo mesto postavljajo družino in stabilnost podjetja. 

Odpor zakonskega partnerja (žene) je drugi dejavnik, ki zavira uspeh prenosa. Tako kot pri 

ustanoviteljih se tudi pri njihovih partnerjih pojavi občutek izgubljanja identitete, saj so bili 

navajeni na določen položaj in povezanost s podjetjem med partnerjevo “vladavino”.  

Povsem mogoče pa je tudi, da zaposleni namerno zavirajo prenos, saj se bojijo, da se bo 

izgubila kontinuiteta podjetja. Bojijo se prihoda nove generacije. Navajeni so ustanovitelja in 

njegovega načina sodelovanja. Bojijo se, kaj bodo prinesli nasledniki, kakšen bo njihov način 

dela, pristop do zaposlenih in ne želijo si nenadnih sprememb, ki pa se jim ni mogoče izogniti 

(Rosenblatt  idr. 1985, 58).  
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3.4 Meritokracija kot vidik prenosa nasledstva  

Pri opredelitvi nasledstva smo razlagali, da so ustanovitelji pred svojim odhodom postavljeni 

pred velik izziv. Odločiti se morajo, komu bodo podjetje prepustili. Ob tem se sprašujejo, kdo 

bi bil najprimernejši naslednik. Odločiti se morajo, ali bodo izbirali med družinskimi člani, in 

če je odgovor pritrdilen, kako, da ne oškodujejo podjetja.  

Ne glede na to, ali se bo lastnik odločil, da podjetje preda poklicnemu menedžerju ali 

družinskemu članu, je priporočljivo, da se odloča po načelu meritokracije. Meritokracija je 

sicer lahko tudi družbena ureditev, bistveno je, da zagovarja nagrajevanje, priznavanje in 

privilegiranje tistih, ki so si to prislužili z najvišjim vložkom v družbo (Kos 2011). Uspeh 

podjetja bo zagotovljen le v primeru kompetentnega vodje, saj daje občutek varnosti, je 

odgovoren in ima občutek za strateško načrtovanje (Van der Heyden, Blondel in Carlock 

2011, 6). Družina si mora že v obdobju prenosa nasledstva zastavljati vprašanje, kdo bi lahko 

bil najprimernejši naslednik v družini. Če presodijo, da v družini nimajo primernega 

družinskega člana, je bolje, da se odločijo za zunanjega poklicnega menedžerja. Pri tem jih ne 

smejo zavesti čustva, ki jih gojijo do družinskih članov, ampak se morajo ozirati na potrebe 

podjetja in pri tem ustvarjati ravnovesje z družino. Hkrati morajo družinske člane pri tem 

obravnavati kot enakopravne nedružinskim članom. Odločanje temelji na sposobnostih 

uvrščencev.  

Vzpostavitev prave meritokratične ureditve v družinskem podjetju je zelo zahteven proces. 

Terja ogromno odrekanja in razumevanja razlike med prenosom lastništva in prenosom 

vodstva. Poudariti je treba, da prenos lastništva ni izgubljen za družinske člane, četudi bo 

vodstvo prepuščeno zunanjemu poklicnemu menedžerju. Tako si zagotovijo rast in razvoj 

podjetja, pravilne odločitve in vodenje. Izrazita potreba po meritokratični ureditvi se pojavlja 

pri večjih družinskih podjetjih, ki so v obdobju prenosa ali so že prenesla lastništvo na tretjo 

generacijo. Družina in podjetje so večinoma v razsežnostih, ki jih je z neuradnim nadzorom in 

vodenjem težko obvladovati (McKinsey & Company 2014).  

Izrazita meritokracija v družinskih podjetjih je na Japonskem. Tradicija japonskih družinskih 

podjetij sega nekaj stoletij nazaj. Pohvalijo se lahko tudi z najstarejšimi podjetji na svetu. 

Zahvala za uspešne medgeneracijske prenose vodstva in lastništva gre ravno meritokratični 

ureditvi. Japonske družine se v primeru neprimernega krvnega naslednika odločajo za 

posvojitev primernih naslednikov. Tako po končnem izboru poklicnega menedžerja posvojijo 

in postane del njihove družine, zato ostaja podjetje vedno v lasti določene družine. Zanimiva 

ugotovitev, ki izhaja iz zgoraj predstavljene prakse, je dejstvo, da se na Japonskem največ 

posvojitev zgodi v populaciji odraslih moških med 25. in 30. letom (Crockett 2015).  
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3.5 Družinska ustava  

Družinska podjetja želijo svoj kapital zavarovati na različne načine. Zavedajo se, da lahko 

različni spori in trenutna neobvladovanja čustvenih odzivov na dogodke usodno vplivajo na 

prihodnost podjetja. Da se temu izognejo oz. omilijo negativne posledice tovrstnih dogodkov, 

izberejo možnost družinske ustave.  

Družinska ustava predstavlja osnovo urejenih družinskih odnosov, njen vpliv je viden v 

družini in podjetju. Njena narava je prilagodljiva, kar pomeni, da jo lahko najdemo kot 

pogodbo s civilnopravnimi elementi ali kot družinski akt. Smiselno je, da jo podpišejo vsi 

družinski člani, saj se s tem zavežejo k mirnemu delovanju in izogibanju sporom (Kelbl 2001, 

38).  

Družinska ustava narekuje ločevanje lastništva in vodstva ter določanje posameznikovih 

funkcij, za katere je dovolj kompetenten. Opredeljevala naj bi enake pogoje za družinske in 

nedružinske člane ter določala plačila za opravljena dela. Zaradi svojih številnih pozitivnih 

lastnosti je odraz strokovnosti podjetja (Vadnjal 1996, 57). Leach (1991, 73) opozarja, da 

nestrinjanje družinskih članov z določenimi elementi ustave ni dovolj tehten argument za 

opustitev njene izdelave. Ob tem je treba poudariti, da bi bilo smiselno ustavo prilagajati 

trenutni fazi življenjskega cikla, v katerem je podjetje (Vadnjal 1997, 30), saj tako skrbimo za 

usklajenost elementov družinske ustave, kot so pravni odbor, lastništvo, cilji in vodstvo 

podjetja, nagrajevanje, pravica glasovanja zaposlenih in družinskih članov ter način vodenja 

(Leach 1991, 72).  

3.6 Opredelitev glavnih razlik med Slovenijo in svetom  

Vidne razlike med Slovenijo in svetom so zagotovo že v tradiciji družinskega podjetništva. 

Kot že omenjeno, je v svetu tradicija te oblike podjetništva večstoletna, v Sloveniji pa le nekaj 

več kot dvajsetletna. Zaradi tega pride tudi do napak, neuspehov in nenačrtovanih procesov 

prenosa nasledstva. V tujini so organizirani različni dogodki na temo družinskega 

podjetništva, ki so lahko v zelo veliko pomoč družinam, ki se spopadajo z izzivi prenosa 

nasledstva. Tako kot je bilo omenjeno v intervjuju z družino podjetja 2, dobre prakse 

motivirajo, spodbudijo k ustvarjalnemu razmišljanju in vlivajo upanje, ki je nujno v težkih 

trenutkih.  

Prav tako je razlika med Slovenijo in svetom v pomoči družinskim podjetjem. V svetu je 

veliko podjetij, ki se ukvarjajo s svetovanjem družinskim podjetjem, v Sloveniji tega nimamo. 

Zahtevni procesi, kot so prenos nasledstva, terjajo veliko energije, časa in navsezadnje tudi 

denarja (napake, ki jih naredijo nasledniki, neusklajeno sodelovanje …). Družine, ki so ravno 

v tem obdobju, vidijo dodatno vrednost v podjetjih, ki nudijo pomoč zunanjih svetovalcev. 
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Ravno to je bilo izpostavljeno v intervjuju z družino podjetja 1. Naslednica je z veseljem 

pripovedovala o pomoči podjetja Ernest & Young, saj so pod njihovim vodstvom prišli do 

skupnih rešitev, ugotovili, kaj jih veseli, in začeli razumevati drug drugega. Z njihovo 

pomočjo so oblikovali družinsko ustavo, ki je v pomoč pri usklajenem delovanju družine in 

podjetja.  

Ne glede na omejitve, ki smo jih videli, je v Sloveniji še veliko prostora za nova znanja in 

napredek. Z ozaveščenostjo o pomembnosti družinskih podjetij za gospodarstvo in njihovo 

tesno povezanostjo se lahko tudi na domačih tleh razvije prijetno okolje, kjer bo mogoče 

izmenjevati mnenja, poglede in predstavljati uspehe in spodrsljaje družinskih podjetij. 

Pomembno je, da prisluhnemo tudi spodrsljajem, ki so jih doživela družinska podjetja, saj se 

lahko iz tega nekaj naučimo in hkrati izgubljamo predsodke in strahove pred neuspehi. 

Dejstvo je, da so v tujini bistveno manj strogi do neuspehov, saj jih štejejo kot pozitivne – 

oseba je želela nekaj narediti in se ji je ponesrečilo.  
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4 ANALIZA PRENOSA NASLEDSTVA V SLOVENIJI  

V tem poglavju bomo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo opravili s pomočjo dveh 

polstrukturiranih intervjujev. Kot je bilo predstavljeno v teoretičnem delu diplomske naloge, 

je eden izmed najzahtevnejših izzivov vsakega družinskega podjetja prav prenos nasledstva 

na naslednjo generacijo. Z intervjuvanjem smo želeli priti do ugotovitev, kako se tega izziva 

lotijo slovenska družinska podjetja. Raziskava je zajemala podjetje, ki je tranzicijo že 

predstalo, in podjetje, ki je ravno med procesom prenosa nasledstva.  

4.1 Metode pridobivanja in analiziranja podatkov  

Cilj empiričnega dela diplomske naloge je bil ugotoviti, ali je v slovenskih družinskih 

podjetjih prisoten načrtovan proces prenosa nasledstva na drugo generacijo. Pri tem smo 

želeli proučiti, kakšne poglede na preučevano temo imata dve generaciji v podjetju 

(ustanovitelji in nasledniki) in kako (so) se s procesom nasledstva spopadli..  

Do ciljev empiričnega dela diplomske naloge smo prišli s pomočjo dveh polstrukturiranih 

intervjujev. V raziskavo smo vključili dve slovenski družinski podjetji. Intervjuvali smo tako 

prvo kakor tudi drugo generacijo izbranih družinskih podjetij.  

Prvo izbrano družinsko podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991. Sprva je bila to le obrt, katere 

osnovna dejavnost je bila kalibracija tehtnic in ostale opreme. Ob koncu prejšnjega stoletja so 

dobili prvo akreditacijsko listino za kalibracijski laboratorij, tri leti kasneje pa so bili s strani 

Urada za meroslovje Republike Slovenije imenovani za izvajanje zakonskih overitev meril. 

Uspehi so se zaporedoma nizali in sledila je rast podjetja. Ustanovitelj je počasi podjetje začel 

širiti tudi v tujino, predsem na Balkan. Tako imajo danes hčerinska podjetja na Hrvaškem, v 

Srbiji, Bosni in Hercegovini ter  Makedoniji. Lansko leto, leta 2016, pa se jim je pridružilo še 

hčerinsko podjetje v Avstriji.  Na trgu so prisotni že več kot dvajset let. Njihova ekipa se iz 

leta v leto veča in trenutno imajo okrog 100 zaposlenih ter nekaj več kot 30 zunanjih 

sodelavcev.  

V izbranem družinskem podjetju je pet družinskih članov in ravno poteka proces prenosa 

nasledstva na drugo generacijo. Vsi trije nasledniki so se odločili za delo v podjetju in aktivno 

sodelovanje. V prihodnjosti pa si želijo prevzema in vodstva podjetja v celoti. Potrebno je 

izpostaviti, da eden izmed otrok ima že svojo družino. Kljub temu, so se odločili, da 

partnerica naslednika ne bo aktivno vključena v družinsko podjetje, saj bi v procesu prenosa 

nasledstva lahko predstavljalo dodaten izziv.  

Drugo izbrano družinsko podjetje ima nekoliko drugačno zgodbo. Ustanovljeno je bilo leta 

1990, z vizijo postati vodilni na trgu telekomunikacijskih storitev. Ustanovitelj je skupaj s 

sodelavci sledil razvoju trga in ob tem pridobival nova znanja ter kupcem ponujal najboljše 
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rešitve. Pomembno je bilo, da gradijo prave vrednoste, kot so sodelovanje, predanost znanju 

in navsezadnje navdušeno sprejemanje sprememb ter hitro in učinkovito odzivanje nanje. V 

preteklosti so veliko vlagali tudi v »spin-off« podjetja (ustanovitev novega podjetja v isti 

panogi, po zapustitvi matičnega podjetja; pri tem matično podjetje s pogodbami ureja prenos 

znanja in lastnine), ki se uspešno razvijajo v stabilna podjetja. Danes imajo poleg matičnega 

podjetja še tri manjša podjetja. V zadnjih letih, se je matično podjetje usmerilo tudi na 

področje digitalih transformacij, ki so namenjene za sodobna podjetja in nujne ob prehodu na 

mobilno poslovanje. Spopadanje z novimi izzivi jim omogočajo izkušnje in znanje, ki so jih 

pridobili skozi 26-letno tradicijo.  

Tako podjetje kakor tudi družina, se danes lahko pohvalijo z uspešno zaključenim procesom 

prenosa nasledstva na drugo generacijo. V podjetju so prisotni soproga ustanovitelja podjetja 

ter oba sinova. Naslednika sta aktivno prisotna na vodstvem in lastniškem nivoju.  

Za izvedbo intervjuja smo oblikovali vprašalnik, ki je vseboval pet vprašanj in več 

podvprašanj. Vprašanja so se nanašala na področja, ki smo jih obravnavali že v prvem delu 

diplomske naloge, in sicer: načrtovanje in izvedba procesa prenosa nasledstva ter aktivnosti 

za dosego slednjega, razlogi za aktivno sodelovanje naslednikov v družinskem podjetju, 

ločevanje med prenosom lastništva in prenosom vodstva, uporaba meritokracije pri prenosu 

nasledstva ter uporaba družinske ustave, kot predmet sporazuma v družini. Vsebina vprašanj 

se ni veliko razlikovala med obema intervjujema. Manjša razlika je bila le v prvem vprašanju, 

kar je posledica faze življenjskega cikla, v katerem se nahaja izbrano družinsko podjetje 

(odprt proces prenosa in že zaključen proces prenosa nasledstva). Za popolnoma enak 

polstrukturiran intervju smo se odločili, da bi lahko pridobili kakovostne podatke z dveh 

različnih zornih kotov. Tako smo o isti temi dobili štiri različne poglede, ki pa jih lahko med 

seboj vseeno povezujemo. Prva povezava je med dvema generacijama istega podjetja, druga 

povezava pa je med istima generacijama dveh različnih podjetij. Slednja nam je omogočala 

vpogled v vpliv teorije v praktičnem okolju, saj smo s tem dobili predstavo o načrtovanju 

procesa prenosa, zainteresiranosti za meritokratični pristop in pomenu družinske ustave za 

podjetji. S prvo povezavo pa smo dobili vpogled v prepletenost družine in podjetja, kako prva 

generacija vpliva na naslednike ter pomen zainteresiranosti in motivacije druge generacije za 

prevzem podjetja.  

4.2 Analiza in interpretacija podatkov 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultat polstrukturiranih intervjujev, ki so bili izvedeni z 

izbranima družinskima podjetjema v Sloveniji. Poglobljene odgovore smo dobili s strani 

ustanoviteljev in druge generacije.  
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Po prvem stiku z družinama in privolitvi v sodelovanje pri izvedbi empiričnega dela 

diplomske naloge, smo družinama poslali predhodno pripravljen vprašalnik. Kljub temu, da 

smo izbranima podjetjema predstavili temo intervjuja, sta želeli vpogled v vprašalnik pred 

samo izvedbo le-tega. Slednje se je izkazalo za pozitivno, saj so ob samem intervjuju bili 

dobro pripravljeni in podali kvalitetne odgovore.  

S prvim podjetjem je bil intervju opravljen na sedežu njihovega podjetja. Sestali smo se z 

ustanoviteljem podjetja in najmlajšo naslednico. Pred samo izvedbo intervjuja smo se z 

intervjujencema dogovorili, da pogovor posnamemo. Za takšno obliko smo se odločili, saj 

smo želeli, da je sproščeno in nepreknjino pripovedovanje. Izvedbo intervjuja smo pričeli 

takoj in pogovor je potekal približno eno uro.  

Z drugim podjetjem smo intervju prav tako opravili na sedežu podjetja. Pogovor smo izvedli s 

starejšim sinom in soprogo ustanovitelja podjetja. Prav tako kot v prvem podjetju, smo se tudi 

v tem primeru dogovorili, da pogovor posnamemo. Zaradi časovne stiske intervjuvancev smo 

v tem družinskem podjetju opravili dva ločena intervjuja. Najprej smo pogovor opravili z 

naslednikom, nato je sledil pogovor s prvo generacijo. Čas izvedbe intervjuja je trajal 

približno 1.30 ure.  

Po opravljenih intervjujih smo naredili transkripcijo posnetih pogovorov, kar smo kasneje 

uporabili pri analizi podatkov. S takim načinom izvedbe intervjujev, smo zagotovili lažjo 

sledljivost ter preprečitev napačno zapisanih informacij.   

V obvezi do izbranih družinskih podjetij za zagotavljanje anonimnosti smo se odločili za 

kodiranje le-teh, in sicer na način: prvemu izbranemu družinskemu podjetju (tako sledijo tudi 

vsi predhodni opisi) smo dodelili kodo – Družinsko podjetje 1, drugemu izbranemu 

družinskemu podjetju, pa smo dodelili kodo – Družinsko podjetje 2. Nadalje, vsi zapisi in 

citati, ki so navedeni v besedilu, so povzeti po polstrukturiranem intervjuju z izbranim 

družinskim podjetjem 1 (opravljen 28. 3. 2017) in polstrukturiranem intervjuju z izbranim 

družinskim podjetjem 2 (opravljen 7. 4. 2017). 

4.2.1 Družinsko podjetje 1  

Čeprav govorimo o družinskem podjetju, moramo poudariti, da je podjetje šele v procesu 

prenosa na drugo generacijo. Podjetje je še vedno zastopano in vodeno pod okriljem prve 

generacije, ustanovitelja. Nasledniki pa se intenzivno vključujejo v aktivnosti podjetja. Proces 

prenosa je v njihovem primeru nekoliko kompleksnejši, saj gre za petčlansko družino in eden 

izmed naslednikov ima že svoje otroke. Upoštevati moramo tudi, da je pri iskanju ravnovesja 

med družino in podjetjem treba obvladovati pet različnih interesov, pogledov in navsezadnje 

tudi idej. Čeprav so se v tem primeru odločili, da trenutno  širših družinskih članov 
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(partnerjev naslednikov in njihovih otrok) v podjetje ne vključujejo, se temu v prihodnjosti ne 

bodo mogli izogniti.  

Kot nam je predstavil ustanovitelj, se v podjetju in družini zavedajo pomena razvoja kadrov, 

njihovega znanja in kompetenc, zato si dosledno prizadevajo za nenehno izobraževanje 

sodelavcev in sodelavk. Pomemben je karierni načrt, saj so tako ljudje na vodstvenih 

položajih pripravljeni na nove izzive. Tako ustanovitelj kot njegova partnerica si želita 

prenesti vodstvene funkcije na naslednjo generacijo, zato so se z nasledniki o tem pogovarjali 

že v preteklosti. Niso čakali na neposredno vključitev otrok v podjetje, ampak so se o tem 

pogovarjali, še preden so otroci postali del podjetja. Za uspešen prenos lastništva pa 

ustanovitelj veliko težo pripisuje družinski ustavi, saj meni, da se družina med njenim 

izdelovanjem bolj poveže. Sočasno se razvije še dodatna motivacija in odgovornost je jasno 

postavljena pred posameznega družinskega člana.  

Naslednica zahtevnost procesa prenosa nasledstva potrdi in pravi, da trajanje procesa prenosa 

lastništva in vodstva v njihovem primeru ocenjujejo na obdobje petih oziroma desetih let. Da 

bi bili v procesu čim učinkovitejši, so se odločili za zunanjo pomoč, in sicer za sodelovanje s 

svetovalnim podjetjem, ki deluje na globalni ravni, podjetjem Ernest & Young. Pri tem 

dodaja: »Glede na to, da družina šteje pet družinskih članov, je prenos lastništva malce bolj 

kompleksen, a verjamemo, da smo pravilno pristopili k temu.« Nadaljuje z razlago zakaj 

verjame v njihov uspeh pri prenosu nasledstva: »Imeli smo kar nekaj individualnih pogovorov 

in skupnih delavnic. Na samem začetku smo se na skupnih delavnicah pogovarjali o 

vrednotah družine ter podjetja, na individualnih pogovorih pa smo se večinoma pogovarjali o 

lastnih kariernih načrtih.« Na podlagi skupnih delavic so dobili priložnost, da izoblikujejo 

enoten pogled na podjetje in družino, skupaj ugotovijo kakšni so njihovi cilji, želje in 

pričakovanja. Pri individualnih delavnicah so se posvečali svojim lastnim interesom in ciljem, 

kar jih je pripeljalo do spoznanja, da se lahko najdejo v družinskem podjetju ter v njem 

izpolnejo lastne življenjske cilje.  

»Včasih so rekli da jabolko ne pade daleč od drevesa. Podjetništvo je del nas.«, ustanovitelj 

zaključi razlago naslednice in odpre temo naslednjega vprašanja. Naslednica še dodaja, da sta 

k temu veliko pripomogla vzgoja in tesno prepletanje življenja s podjetjem. Prepletenost 

družine in podjetja ponazori z naslednjimi besedami: »Že kot otroci smo vsakodnevno sledili 

pogovorom, v srednjih šolah smo opravljali obvezno prakso in počitniško delo, na fakultetah 

smo diplomska in magistrska dela napisali na primeru podjetja.« Postopno spoznavanje 

podjetja, ki jim je bilo omogočeno s strani staršev, jim je dalo možnost, da se počutijo del 

podjetja in so motivirani za nadaljnje delo ter učenje. Počitniška dela so se opravljala v 

družinskem podjetju, kar vidi kot prednost. Pri tem izpostavlja možnost spoznavanja vseh 

funkcij in aktivnosti podjetja, kar je vsem trem otrokom pomagalo pri iskanju področja, ki jih 

zanima. Pomembno je vedeti tudi, da sta starša dopuščala napake in mladostniško zagnanost. 
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S tem sta ustvarjala občutek priznanja v podjetju ter spodbujala njihovo željo po uspehih v 

podjetju, kar je pozitivno ravnanje pri vključevanju naslednje generaije v podjetje. Ob tem pa 

ustanovitelj dodaja:  »Skrb za družino ne gre zanemariti in hvaležen sem, da sva z ženo uspela 

uloviti ravnotežje, saj nam to daje možnost uspešnega poslovanja.« 

Ko govorimo o nasledstvu, se obe generaciji strnjata, da je razlikovanje med lastništvom in 

vodstvom pozitivno tako za podjetje kot tudi za družino. Strinjajo se, da je treba poznati 

kompetence, znanja in izkušnje vsakega posameznika, a si je pri tem treba priznati tudi 

pomanjkljivosti. Ustanovitelj nam lastništvo razloži na takšen način: »Pri lastništvu je 

pomembno to, da razume podjetništvo in da mu ni v interesu zgolj dividenda prednost, pač pa 

je to odgovornost.« Dodaja, da je pri vodstvu proces nekoliko daljši, saj gre za vključevanje 

lastnih želj, vidikov in končnega cilja vodstva. Njegove besede imajo vsekakor težo, saj vodja 

skozi izkušnje in dodatna izobraževanja razvija svoje kompetence. Vsekakor ne gre za 

enkratni dogodek, pač pa za večletni intenzivni proces nadgrajevanja že pridobljenega znanja 

in kopetenc ter učenja.  Ravno zaradi zahtevnosti procesa vodenja so se v družinskem 

podjetju 1 odločili, da se bodo najprej lotili procesa prenosa lastništva in bodo s prenosom 

vodstva še nekoliko počakali. Priprave na prenos vodstva vseeno potekajo, kar potrdi tudi 

naslednica: »... medtem ko se na prenos vodstva pripravljamo prav vsi trije. Šele po nekaj 

letih intenzivnega učenja, sodelovanja in dela v podjetju, se bomo lahko odločali o prenosu 

vodstva.«  

Pri izboru vodstva so družinski člani postavljeni pred enake izzive kot ostali sodelavci. 

Čeprav težijo k ohranitvi družinskega podjetništva, želijo vodstvo predati človeku, ki je za to 

sposoben, ima dovolj znanja in kompetenc. Kako se odločajo v primeru podobnih kompetenc 

med družinskim in nedružinskim članom nam razloži ustanovitelj: »Ko izbiramo sodelavke in 

sodelavce imajo pri enakih oziroma podobnih kompetencah prednost družinski člani.« Svoje 

odločitve podkrepi z dejstvom, da takšen način postavljanja vodstva, se je po statističnih 

podatkih, v zahodnih državah pokazal kot uspešen.  

Kljub pripadnosti družini in podjetju so se v izbranem družinskem podjetju odločili za 

družinsko ustavo. Naslednica jo je opisala kot »orodje, ki postavi pravila obnašanja oziroma 

nam omogoča razumevanje želja in potreb tudi ostalih družinskih članov«. Pri tem dodaja, da 

so ob pisanju družinske ustave ugotovili, da bi se za ta korak morali odločiti že veliko prej. 

Ustanovitelj nas opozraja, da je pomembno na kakšen način nastaja družinska ustava. Slednja 

naj bi, po njegovem mnenju, nastajala na podlagi iskrenih in poglobljenih pogovorov 

družinskih članov. Opredelitev družinske ustave, prav tako po ustanoviteljevih besedah, ne 

more biti enkraten dogodek, saj se na podlagi le-te napišejo pravni dokumenti, kot so 

oporoka, delniški sporazum in družbena pogodba. Ustanovitelj pa dodaja, da z njo zmanjšuješ 

obseg nesporazumov.  
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4.2.2 Družinsko podjetje 2 

Zgodba tega družinskega podjetja je popolnoma drugačna od prvega. Prenos na drugo 

generacijo so že prestali in lahko se pohvalijo z uspehi. Čeprav za dobro načrtovan proces 

prenosa niso imeli časa (nepričakovani dogodki v družini), so skozi izzive krmarili uspešno. 

Kot pravijo sami, so se dogodki odvijali spontano.  

Soustanoviteljica (prva generacija) pravi, da so otroci v družinskih podjetjih »hote ali nehote 

že od malih nog sopotniki podjetniških razmišljanj in aktivnosti«. Pravi, da sta bila z možem 

mišljenja, da si morata otroka sama izbrati, kaj ju veseli in kaj bi rada počela v življenju. 

Nikoli nista kot prioriteto pri izbiri postavljala lastno podjetje. To potrdi tudi naslednik: 

»Starša nama z bratom nista dajala občutka, da moramo izbrati njuno podjetje. Jasno sta nama 

povedala, da je to njun hobi. Vsekakor pa sva bila vedno dobrodošla v podjetju.« Otroci so 

bili sprva v podjetje vključeni le posredno, postopoma pa je bilo njuno življenje vse bolj 

prepleteno s podjetjem. Soustanoviteljica še dodaja, da sta bila na začetku otroka le del ekipe, 

iz katere sta črpala znanje in na osnovi katere sta gradila svoje kompetence. »To, da sta bila 

najina otroka, je bilo za njiju prej minus, kot pa plus,« nam je razložila soustanoviteljica. Z 

možem sta želela, da se otroka učita skozi delo in sama spoznavata svoje prednosti in 

pomanjkljivosti. Ob pogovoru z naslednikom ugotovimo, da sprva ni želel biti del 

družinskega podjetja in se v podjetniških vodah ni videl. Dodaja: »Starša sta mi pustila prosto 

pot, tudi pri izbiri študija. Sprememba se je zgodila, ko nisem opravljal študijskih obveznosti 

in sem se želel zaposliti. Takrat sta starša zahtevala, da delam pri njiju, želela sta nadzor.« 

Sčasoma, ko je skozi delo spoznaval funkcije podjetja, ga je poslovni vrtinec povlekel s seboj. 

Kljub temu, ga je vprašanje »ali si sploh želim ostati v družinskem podjetju« še vedno 

spremljalo. Dokončna odločitev, da vseeno ostane v družinskem podjetju in začne pridobivati 

nova znanja in kompetence, se je zgodila v obdobju, ko je v družini prišlo do nepričakovanih 

velikih sprememb. Naslednik to obdobje pojasnjuje: »Starša sta se nenadoma odmaknila in 

midva z bratom sva počasi začela sprejemati vse večje odgovornosti. Splet okoliščin je bil tak, 

da sem ostal v podjetju.« Ob tem dodaja, da so v tem času med otroka porazdelili naloge, ki 

so bile bolj vodstvene narave kot lastniške odločitve  

Lahko bi rekli, da so v njihovem primeru za aktivno vključenost v družinsko podjetje krivi 

predvsem zunanji dejavniki. Čeprav zgoraj navajamo, da so bile njihove naloge najprej 

vodstvene narave, so intenziven prenos začeli z lastništvom. Ustanoviteljica odločitev razlaga 

tako: »Razlika je bila prevdvsem v tem, da sta s prevzemom lastništva sprejela poleg 

odgovornosti za svoje delo, še odgovornosti za delo ekip, ki sta jih neposredno vodila in 

seveda aktivno vlogo pri razvoju in nadzoru poslovanja podjetij v skupini.« Tako zanjo kot za 

njenega partnerja je bilo enakega pomena zanimanje za podjetje kot zanimanje za gradnjo 

ekipe, s katero bosta naslednika lahko ustvarjala dodatno vrednost podjetja. Naslednik dodaja, 

da si vodstva tako on kot brat nista želela, saj sta se zavedala, da nimata dovolj znanja, 
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kompetenc in sposobnosti. Razumela sta, da je vodstvo velik zalogaj in za kakovostno 

vodenje moraš stvari razumeti bolj poglobljeno. Njihov pristop, kljub temu, da je bil 

nenačrtovan, hiter in nepričakovan, je bil premišljen.  

Tako soustanoviteljica kot naslednik, se strinjata, da ob vseh nenadnih spremembah so bila 

mednarodna družienja, ki sta jih naslednika obiskovala v veliko pomoč. Vključevala sta se na 

mednarodne dogodke na globalni ravni, ki so se odvijali pod okriljem Family Business 

Networka. »Na srečanjih sva spoznavala primere dobre prakse, ki so naju dodatno motivirali 

za vključitev v družinsko podjetje. Prav tako sva na dogodkih dobila ideje, ki sva jih kasneje 

poskušala vključiti v lastno podjetje.« Ustanoviteljica ob tem dodaja, da so na tak način rešili 

veliko izzivov hitreje, kot bi jih sicer.   

Obe generaciji družinskega podjetja 2, se strinjajo z ločevanjem med lastništvom in vodstvom 

podjetja. Nadalje, vseeno ustanoviteljica doda: »Pri vodenju in nasledstvu družinskega 

podjetja se mi zdi najpomembnejše razumevanje in udejanjenje vrednot, poslanstva in vizije.« 

To razume kot ključ lažjega obvladovanja vseh pritiskov iz zunanjega okolja, ki jim je 

izpostavljeno predvsem vodstvo. Hkrati se od družinskega člana pričakuje, da bo imel jasne 

cilje tako na ravni vodenja kot lastništva, ne glede na raven delovanja v podjetju. Ob tem 

naslednik razlaga, da so ravno zato počakali s prenosom vodstva, dokler z bratom nista čutila, 

da imata dovolj znanja in kompetenc, da ga lahko prevzameta. »Pri nas je toliko zahtevnejše, 

saj imamo poleg matičnega podjetja še tri manjša podjetja.«, razloži naslednik. Nadaljuje: 

»To, da sva se z bratom počutila dovolj kompetentna za prevzem vodstva, pri nas ni bilo 

dovolj. Želela sva potrditev s strani sodelavcev, saj so nekateri v podjetju dlje kot midva. 

Tako so lahko opazili kakšne napake, ki jih midva nisva.« Dokler sami niso bili dovolj 

kompetentni, so izbirali zunanje menedžerje, ki so opravljali določene funkcije podjetja. 

Takšen pristop k izvajanju procesa prenosa nasledstva ima trdne temelje za kasnejše usphe. 

Naslednikom je dopuščeno in se jih spodbuja, da so aktivni v podjetju, vendar se jim pokaže 

tudi zahtevnost vodenja podjetja. S tem zmanjšujemo tveganje neuspehov, ali celo 

morebitnega propada podjetja.  

Celoten pogovor je potekal v smeri meritokratičnega pristopa k vodenju podjetja, kar je 

razvidno tudi iz njihovih odločitev v nepričakovanih situacijah. Ko ni bilo kompetenc za 

vodenje znotraj družine, so za določeno obdobje poiskali zunanje vodstvo. S tem so ohranili 

strokovnost in stabilnost podjetja ter se obvarovali pred dodatnimi težavami. Naslednik ob 

tem doda: »Na določenih funkcijah, v matičnem podjetju, ali drugih, manjših podjetjih imamo 

še danes zunanje managerje. Za to imamo dva razloga: nimamo kompetenc znotraj družine, 

ali pa nismo še pripravljeni na tako velik obseg vodenja.« Na podvprašanje kaj menijo o 

meritokratičnem pristopu tako na vodstvenem kot lastniškem nivoju, nam naslednik 

odgovarja: »Smiselnost meritokracije vidim predvsem na področju vodenja. Družinsko 
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podjetnitštvo v Sloveniji je relativno mlada veja podjetništva, zato v tem primeru težko 

govorimo o uveljavitvi meritokracije na področju lastništva.«  

Ker so le trije družinski člani vključeni v družinsko podjetje, tako vodstveno kot tudi 

lastniško, o družinski ustavi še ne razmišljajo. Soustanoviteljica nam svoj pogled predstavi: 

»Ob vstopu v lastništvo smo pripravili skupaj poslovnik o Upravljanju in vodenju podjetij, ki 

je zadostoval do sedaj. Na dolgi rok, ko se bodo v podjetje vključevali tudi širši člani družine 

kot lastniki, bo potrebno dodelati pravila z dolgoročnejšo vizijo družinskega podjetja.« 

Pomena družinske ustave ne zanemarja in je mnenja, da bo ob vstopu širše družine v podjetje 

treba narediti spremembe. Popolno nasprotje pa je trenutni dogovor, ki ga ima družina. 

Nalsednik nam pove: »V družinsko ustavo, oziroma kakšen podoben dokument, ne 

vključujemo širših družinskih članov. V primeru, da se karkoli nepredvidenega zgodi meni ali 

bratu, širši družinski člani ne vstopajo v podjetje. Za njih bo poskrbljeno tako, da jih bo 

podjetje izplačalo, v višini dogovorjenega zneska. V primeru zainteresiranosti tretje 

generacije za prevzem nasledstva, se bomo morali organizirati drugače.« Po navedenih 

podatkih ugotovimo, da zaradi vseh nepredvidenih dogodkov, ki so se odvili v družini, jim 

čas ni dopuščal, da bi uredili družinsko ustavo. Poleg tega, so le trije družinski člani in za tako 

majhen obseg zadostuje tudi poslovnik o Upravljanju in vodenju podjetij. Za prihodnje 

urejanje družinskih razmerij v povezavi s podjetjem, zagotovo razmišljajo v smeri opredelitve 

družinske ustave.  

Naslednik v podjetju je pogovor zaključil z naslednjimi besedami: »Zame so starši naredili 

vse, če znajo predstaviti in prenesti podjetništvo na otroka tako, da ta lahko ne glede na 

položaj, v katerem se znajde (sprememba državnega sistema, padec valute ...), ponovno 

vzpostavi lastno podjetje ...« 

4.2.3 Primerjava družinskega podjetja 1 in družinskega podjetja 2  

Na podlagi zgornje analize in interpretacije rezultatov lahko vidimo, da imata podjetji kar 

nekaj skupnih točk.  

Začnemo lahko z aktivnostmi, ki so povezane z vključevanjem naslednje generacije v 

podjetje. Tako družinsko podjetje 1 kot družinsko podjetje 2 so svoje otroke posredno in 

neposredno vključevali v dogajanje podjetja. Na tak način je podjetništvo postalo del njihovih 

življenj in si težko predstavljajo drugačno preživljanje časa. Sicer je v družinskem podjetju 2 

prišlo pri enem izmed naslednikov do pomislekov, ali bi v podjetju ostal, vendar se je  

navsezadnje odločil, da ostane v podjetju, kar potrjuje različne teorije, ki navajajo, da otroci v 

večini primerov čutijo pripadnost in odgovornost do podjetja.  
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Prav tako je obema podjetjema skupno obvladovanje izzivov pri procesu prenosa lastništva in 

prenosa vodstva. Obe družini sta najprej uredili proces prenosa lastništva in s tem 

naslednikom razširili pogled na obvladovanje podjetja. Sočasno sta prvi generaciji poskrbeli 

za uvajanje, izobraževanje in razvoj kompetenc za prevzem vodstva naslednje generacije. V 

primeru družinskega podjetja 1 načrtujejo, da bo proces prenosa vodstva trajal nekaj let. Z 

opisom procesa prenosa vodstva v družinskem podjetju 2, so predvidevanja iz prvega 

družinskega podjetja potrdili.  

Pomembno je poudariti, da se uspeh, pravilna vzgoja in vpeljevanje naslednikov v družinsko 

podjetje pokažejo že pri zavedanju zahtevnosti vodenja podjetja. Ne v prvem in ne v drugem 

podjetju se nismo srečali s prenaglim prenosom vodstvenih funkcij na mlajšo generacijo. To 

je odraz kvalitetno opredeljenih vloge posameznikov v podjetju, ki služijo za boljše 

razumevanje vseh udeležencev in hitrejšega in učinkovitejšega doseganja ciljev.  

Podjetji se nekoliko razlikujeta pri meritokratičnem pristopu in družinski ustavi. Nekoliko 

izrazitejšo meritokracijo lahko prepoznamo pri družinskem podjetju 2, saj se strogo drži 

pravil kompetenc in jih priznava ne glede na to, ali je oseba družinski član ali ne. V 

družinskem podjetju 1 se kljub temu ozirajo na družinske člane, kar pa ne pomeni, da ni 

ustrezno. Ne gre zanemariti, da so pri tem poudarili dejstvo, da družinske člane izbirajo v 

primeru enakih oziroma podobnih kompetenc in pri katerih njihova razlika ne vpliva na uspeh 

poslovanja podjetja. V takšem primeru je potrebno dobro premisliti v čem so resnične razlike 

in kako velike so le-te. Smiselno je, da so družine pri takšnih odločitvah racionalne.  

Izrazit teoretični pristop k družinski ustavi pa je viden v družinskem podjetju 1. Čez celotno 

opisovanje oblikovanja družinske ustave je bilo čutiti dobro poznavanje teoretičnih osnov 

poveznih z družinsko ustavo. Lahko rečemo, da je narejeno po pravilih, kar je zelo dobro, 

predvsem za naslednjo generacijo, ko se o teh stvareh še učijo. Tako lažje razumejo njen 

pomen in prednosti, ki jih prinaša dobro zastavljena družinska ustava. Prav tako ni 

zanemarljivo, kar so naredili v družinskem podjetju 2. S pravilnikom o upravljanju so glede 

na število aktivno vključenih družinskih članov dobro zajeli naloge posameznika, saj jim 

glede na obvladovanje poslovanja zadostuje. Pridih teoretičnih zagovarjanj je čutiti pri 

razmišljanju o tretji generaciji in kaj vse bo treba postoriti z njenim prihodom. Vsekakor je 

odločitev o ureditvi družinske ustave zaželjen ukrep v vsakem družinskem podjetju. Dobri 

primeri iz tujine nam pričajo o uspehih družinske ustave. Bistvu njene opredelitve je 

uskaditev pričakovanj, želj in ciljev vseh družinskih članov.  

Čeprav smo v zgornjih odstavkih naredili primerjavo med obema izbranima družinskima 

podjetjema, moramo vzeti v zakup, da gre pri tem za dve popolnoma različna sistema, ki 

nosita vsaka svojo edinstveno zgodbo. Zagotovo se družinski člani tako družinskega podjetja 

1 kot tudi družinskega podjetja 2 trudijo ustvarjati najboljše odločitve za podjetje.  



 

32 

 

4.3 Povzetek ugotovitev in priporočila  

Ko smo si zastavljali cilje empiričnega dela diplomske naloge, smo vzeli v zakup nekaj manj 

kot tridesetletno samostojnost Slovenije in predvsem dejstvo mladega gospodarstva. Izhajali 

smo iz predpostavke, da se je večina družinskih podjetij oblikovala kot obrtništvo v 90. letih 

prejšnjega stoletja in se kasneje razvila v pravo družinsko podjetništvo. Prav tako nas je 

spremljal podatek, da večina teh družinskih podjetij še vedno ni pripravljena na proces 

prenosa nasledstva na naslednjo generacijo oziroma nasledniki še niso dovolj stari, da bi se 

začeli aktivno vključevati v družinsko podjetje. Kljub številnim omejitvam se najdejo 

družinska podjetja, ki zajemajo priložnosti z veliko žlico in postavljajo stabilno poslovanje 

podjetja. Ob vseh aktivnostih, ki jih prinaša podjetje, se ukvarjajo še s procesom prenosa 

nasledstva na naslednjo generacijo ali pa so to že uspešno prestala.  

Za raziskavo smo izbrali dve slovenski družinski podjetji. Eno izmed izbranih je že uspešno 

prestalo prenos na naslednjo generacijo, drugo pa je ravno v procesu. Skozi pogovore z 

obema družinama in dvema generacijama izbranih družin smo prišli do ugotovitve, da je tesna 

prepletenost med dvema entitetama – družino in podjetjem – neizogibna. Zanimivo, da 

predvsem prvi generaciji poudarjata zdravo mero prepletenosti, če želimo uspešno krmariti 

obe strukturi, kar je skladno z navedenimi dejstvi iz literature.  

Prav tako smo prišli do ugotovitve, da obe družini ločeno peljeta proces prenosa vodstva in 

prenosa lastništva. V obeh primerih najprej vpeljejo prenos lastništva, saj je to veliko okno v 

podjetništvo. S tem naslednike pripravijo na vse odgovornosti, ki jih čakajo v prihodnosti, in 

želijo priklicati občutek gospodarnosti. Proces prenosa vodstva pa je v obeh podjetjih trajal 

nekoliko dlje. Pri tem so se oziroma se še vedno upoštevajo znanja, kompetence in 

sposobnosti posameznih naslednikov ter njihov osebni pogled na pripravljenost prevzema 

vodstvenih funkcij. Smiselno je omeniti dejstvo, da so tako v družinskem podjetju 1 kot tudi v 

družinskem podjetju 2 otroci pred vstopom v podjetje z aktivnim sodelovanjem že spoznali 

vse funkcije podjetja.  

V družinskem podjetju 2 so nam predstavili, zakaj so se odločili za zunanje menedžerje in 

zakaj jih na določenih funkcijah, v določenih hčerinskih družbah še vedno imajo. S tem smo 

ugotovili, da je meritokracija, čeprav se o njej v Sloveniji skoraj ne govori, prisotna. Z 

družinskim podjetjem 1 pa smo ugotovili, do katere mere so pripravljeni upoštevati 

meritokratična pravila. Vsekakor je njihovo navajanje meritokracije skladno s številnimi 

zahodnimi teorijami in raziskavami o uspešnosti takšnega prenosa nasledstva.  

Ugotovitev pomena družinske ustave je bila v obeh podjetjih enaka. Čeprav je v družinskem 

podjetju 2 ne uporabljajo, se zavedajo njenega pomena. Vsekakor je družinska ustava veliko 

primernejša za večja družinska podjetja z več družinskimi člani, ki so aktivno ali neaktivno 

vključeni v podjetje. Kot so nam predstavili v družinskem podjetju 1, gre pri družinski ustavi 
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za določanje pravil, lastništva in še veliko drugih aktivnosti, ki so neposredno povezane z 

uspešnostjo delovanja podjetja. V prvem podjetju so k njeni izvedbi pristopili zelo 

sistematično, v drugem podjetju pa o njej razmišljajo v primeru vključitve tretje generacije. 

Oboje je v skladu z navedeno literaturo.  

Skozi pregled teorije, ki nam jo ponuja literatura, bi pri družinskem podjetju 1 težko 

izpostavili kakšno pomanjkljivost. Proces prenosa nasledstva, kot že večkrat omenjeno, so 

zastavili zelo sistematično in po korakih. Smiselno je, da se načrta držijo in zastavljene 

zadeve izpeljejo do konca.  

Pri družinskem podjetju 2 je nekoliko več odstopanj od literature, vendar je treba pri tem vzeti 

v zakup, da so se v podjetju in družini odvijali nepričakovani dogodki, ki jih niso mogli 

predvideti in na katere niso imeli vpliva. Kljub številnim izzivom so podjetje uspeli ohraniti 

in uspešno prestali proces prenosa nasledstva. Zagotovo je pozitivna stran, da se zavedajo 

svojih pomanjkljivosti in prednosti ter v okviru slednjih delujejo in poskušajo optimalno 

voditi poslovanje podjetja.  

Morda bi bilo smiselno, da proces prenosa nasledstva pri tretji generaciji začnejo nekoliko 

prej, saj bi se tako lahko izognili nepripravljenosti družinskih članov tretje generacije v 

primeru nepredvidenih dogodkov. Glede na to, da že razmišljajo o družinski ustavi v primeru 

vključitve tretje generacije, menimo, da se zavedajo svojih napak pri prvem prenosu in jih 

bodo uspešno odpravili pri naslednjem.  
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5 SKLEP 

Družinsko podjetništvo je zelo pomembna oblika podjetništva za gospodarstvo tako na 

slovenskih tleh kakor tudi v svetu. Zaradi dolgoletnih oziroma večstoletnih tradicij 

družinskega podjetništva v svetu imamo kar nekaj zelo dobrih primerov uspešnega ohranjanja 

družinskih podjetij.  

V prvem delu diplomske naloge smo navajali in analizirali podatke, ki smo jih pridobili s 

pomočjo različne literature. Ukvarjali smo se predvsem s procesom prenosa nasledstva na 

naslednjo generacijo, kar je eden izmed najzahtevnejših izzivov, s katerim se srečujejo 

družine. Za boljše razumevanje sta bila predstavljena položaj družinskega podjetništva v svetu 

in njegov pomen. Prav tako smo obravnavali njegove značilnosti, saj smo tako razumeli, v 

čem se družinska podjetja razlikujejo od nedružinskih. Osrednjo temo, proces prenosa 

nasledstva na naslednike, smo začeli z opredelitvijo nasledstva, nadaljevali z vlogami 

posameznikov v podjetju in družini ter celovitim procesom prenosa. Kot način prenosa 

nasledstva smo predstavili meritokratični pristop, saj je ta pogosto prisoten v družinskih 

podjetjih po svetu in se kaže kot zelo uspešen. Kot temelj uspeha prenosa družinskega 

podjetja pa smo obravnavali družinsko ustavo.  

V Sloveniji tradicije družinskih podjetij zaradi raznolikosti sistemov, ki so bili prisotni skozi 

zgodovino na naših tleh, ni mogoče tako izrazito opredeliti. Razvoj se je resneje začel odvijati 

v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je prišlo do osamosvojitve Slovenije. Kljub temu pa imamo 

v Sloveniji družinska podjetja, ki uspešno uravnavajo podjetje in družino ter posledično 

žanjejo uspehe v gospodarstvu. Prav tako ne smemo zanemariti podatka, da ravno družinsko 

podjetništvo drži slovensko gospodarstvo pokonci.  

V empiričnem delu, ki je bil drugi del diplomske naloge, smo se osredotočili na analizo 

družinskih podjetij v Sloveniji. Z izvedbo polstrukturiranih intervjujev z dvema izbranima 

družinama smo dobili vpogled v njihova procesa prenosa nasledstva. Težo je raziskavi dalo 

dejstvo, da sta izbrani podjetji v različnih fazah, saj je eno izmed njih že prestalo prenos, 

drugo pa je ravno v obravnavanem procesu. Prav tako gre za dve popolnoma različni zgodbi.  

Na podlagi podatkov, ki smo jih dobili s prebiranjem in analiziranjem literature ter s pomočjo 

sproščenih odgovorov izbranih družin, smo prišli do zaključka, da sta procesa obeh družin 

enaka teoriji. Pričakovali smo, da bo nekoliko več odklonskega delovanja družin v praksi, saj 

je tradicija družinskega podjetništva v Sloveniji le nekaj desetletna in o večgeneracijskem 

vodenju podjetja še ne govorimo. Lahko sklepamo, da k uspehom veliko pripomorejo dobri 

primeri iz tujine in zunanji svetovalci, s katerimi sodelujeta tudi izbrani družini.  



 

35 

 

Zanimiva ugotovitev je bil tudi vpliv družinskega podjetništva na slovensko gospodarstvo. 

Čeprav se je družinsko podjetništvo v Sloveniji začelo razvijati šele v 90. letih prejšnjega 

stoletja, je njegov pomen za gospodarstvo velik, kar 83 % ga pripada družinskim podjetjem.  

Po pregledu vseh ugotovitev in analizi literature ter intervjujev lahko sklepamo, da ima 

slovensko družinsko podjetništvo svetlo prihodnost. Družine se zavedajo, kaj je njihova 

prednost, in to dobro izkoriščajo. Moč pripadnosti in motivacije je tista, ki jim daje zagon in 

zmožnost za spopadanje z vsakodnevnimi izzivi. Zavedajo se, da je njihova tesna povezanost 

med družino in podjetjem lahko tudi konkurenčna prednost, vendar le če je v mejah 

normalnega. Prav tako ne zanikajo pomanjkljivosti, kot sta nenehno iskanje ravnovesja med 

družino in podjetjem ter pravilno odločanje med družinskimi člani in ostalimi sodelavci. 

Posledično imajo lahko dobro načrtovan in postavljen proces prenosa nasledstva. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Polstrukturiran intervju z izbranim družinskim podjetjem 1 

Priloga 2 Polstrukturiran intervju z izbranim družinskim podjetjem    2



 

 

 

 



Priloga 1 

 

Polstrukturiran intervju z izbranim družinskim podjetjem 1 

1. Vaše podjetje je ravno v procesu prenosa nasledstva na drugo generacijo. Drži? Kako 

ste načrtovali proces prenosa nasledstva na drugo generacijo? Kdaj ste pričeli z 

načrtovanjem procesa nasledstva? Kakšne aktivnosti ste izvajali v času prenosa? 

 

2. V primeru vašega družinskega podjetja so se vsi nasledniki odločili za aktivno 

vključenost v podjetju. Kakšni so po vašem mnenju razlogi za tako odločitev?   

 

3. Kaj menite o zagovarjanju teorije, da je potrebno ločiti med prenosom lastništva in 

prenosom vodstva? Pojasnite prosim, kako ste ravnali v vašem podjetju? 

  

4. Meritokratični pristop pri družinskih podjetjih zagovarja, da je potrebno priznati 

privilegije tistim, ki so zasluženi za uspehe, četudi moramo pri tem izločiti družinske 

člane. Kaj menite o meritokraciji in njeni prisotnosti v družinskem podjetništvu?  

 

5. V tujini se pogosto družinske odnose v povezavi s podjetjem jasno opredeli v 

družinski ustavi. Ali menite, da lahko na tak način obvarujemo podjetje in družino 

pred konflikti? Vaš odgovor prosim utemeljite. Ali ste družinsko ustavo tudi sami 

opredelili? Če da, s kakšnim namenom?  



 

 



Priloga 2 

 

Polstrukturiran intervju z izbranim družinskim podjetjem 2 

1. Vaše podjetje je že prestalo prvo tranzicijo. Drži? Kako ste načrtovali proces prenosa 

nasledstva na drugo generacijo? Kdaj ste pričeli z načrtovanjem procesa nasledstva? 

Kakšne aktivnosti ste izvajali v času prenosa?  

 

2. V primeru vašega družinskega podjetja so se vsi nasledniki odločili za aktivno 

vključenost v podjetju. Kakšni so po vašem mnenju razlogi za tako odločitev?   

 

3. Kaj menite o zagovarjanju teorije, da je potrebno ločiti med prenosom lastništva in 

prenosom vodstva? Pojasnite prosim, kako ste ravnali v vašem podjetju?  

 

4. Meritokratični pristop pri družinskih podjetjih zagovarja, da je potrebno priznati 

privilegije tistim, ki so zasluženi za uspehe, četudi moramo pri tem izločiti družinske 

člane. Kaj menite o meritokraciji in njeni prisotnosti v družinskem podjetništvu?  

 

5. V tujini se pogosto družinske odnose v povezavi s podjetjem jasno opredeli v 

družinski ustavi. Ali menite, da lahko na tak način obvarujemo podjetje in družino 

pred konflikti? Vaš odgovor prosim utemeljite. Ali ste družinsko ustavo tudi sami 

opredelili? Če da, s kakšnim namenom?  


