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POVZETEK 
Opravljena raziskava ugotavlja pomen družinskih podjetij v slovenskem gospodarstvu. 
V kvantitativni raziskavi uporabljeni podatki temeljijo na izbranem vzorcu slovenskih 
družinskih in nedružinskih podjetij. Raziskava je, v nasprotju z dosedanjimi trditvami, 
ob uporabi izbranih analitičnih metod, pokazala, da so družinska podjetja pomemben 
dejavnik v slovenskem gospodarstvu. Z raziskavo pridobljeni podatki so pokazali, da 
smo v Sloveniji prvič opredelili velika družinska podjetja, najpomembnejša pa je 
ugotovitev, da slovenskih družinskih podjetij ne moremo več obravnavati kot specifičen 
segment in pojavno obliko podjetij. V proučevanje podjetništva je treba uvesti novo 
spremenljivko in družinska podjetja začeti obravnavati kot enakovrednega partnerja ter 
kot pomemben dejavnik v gospodarstvu.  

Ključne besede: podjetništvo, mala in srednje velika podjetja, družinska podjetja, 
podjetnik in družina, poslovno svetovanje, uspešnost poslovanja družinskih podjetij 

SUMMARY 

In our research we investigated the significance of the family businesses in the 
Slovenian economy. Information, used in the quantitative research, were based on the 
selected sample of the Slovenian family and other small businesses. Contrary to 
previous claims, our research using the chosen analytical methods demonstrated that the 
family businesses are a significant factor in the Slovenian economy. The results showed 
that for the first time large family businesses were identified in Slovenia; and moreover, 
that Slovenian family businesses cannot be considered as a specific segment or a special 
type of businesses. A new variable has to be introduced in the marketing research and 
the family businesses must be considered as an equal economic factor. 

Key words: entrepreneurship, small and medium-sized enterprises, family business, 
entrepreneur and family, business consulting services, efficiency of family businesses 
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1 UVOD 

Podjetništvo in tudi družinsko podjetništvo kot način delovanja in življenja ima v 
svetovnem prostoru dolgo in prepoznavno tradicijo. V mnogih državah s tržnim 
gospodarstvom kot delom družbeno-ekonomskega sistema je družinsko podjetništvo 
urejeno že od samega začetka obstoja ter je zelo prisotna in prepoznavna podjetniška 
tradicija. Skladno z razvojem možnosti delovanja in gospodarskimi razmerami sta se 
skozi daljša (danes tudi že zgodovinska) obdobja oblikovala dva osnovna tipa podjetij, 
ki se razlikujeta predvsem v lastniško-upravljavskem vidiku. Prvi tip podjetij je tisti, 
kjer so v lastniško-poslovodski strukturi člani ene ali več družin, medtem ko v drugem 
tipu te značilnosti ni, kar pomeni, da je lastniška in/ali poslovodska struktura izbrana na 
osnovi drugih meril. 

Glede na navedeno značilnost obeh tipov podjetij se je tudi v proučevanju 
podjetništva oblikovala teorija o obstoju podjetništva kot sistema, načina delovanja in 
življenja podjetnikov. Znotraj celotnega pojmovanja podjetništva so bile skozi čas 
oblikovane posamezne specifične skupine, na primer: družinsko podjetništvo, žensko 
podjetništvo, socialno podjetništvo, notranje podjetništvo in drugo. Izmed navedenih 
specifičnih skupin je v svetu daleč najštevilčnejša populacija družinskih podjetij, ki po 
nekaterih ocenah v kvantitativnem merilu dosegajo med 60 in 80 % vseh podjetij 
(Astrachan in Carey 2000, Bristow 2000, Anderson in Reeb 2003). Med podjetniško 
najbolj razvitimi državami vodijo ZDA, kjer lahko kot primerjavo navedemo, da po 
nekaterih ocenah v ZDA družinska podjetja predstavljajo več kot 80 % podjetij. 
Uspešna družinska podjetja iz vsega sveta najdemo tudi na lestvici revije Fortune in naj 
bi po ocenah predstavljala približno 30 % največjih podjetij na svetu (Poza 2008). 

Podobne razmere kot v ZDA so tudi v drugih starejših in stabilnih tržnih 
gospodarstvih. V Evropi po številu družinskih podjetij vodijo predvsem: Italija (ki je 
tudi edina država, ki ima družinsko podjetništvo tudi pravno-formalno urejeno drugače, 
kot to velja za podjetja nedružinskega tipa), Velika Britanija, Francija, Švica in druge 
države (Credit Suisse 2007). V Nemčiji naj bi bilo okoli 80 % družinskih podjetij, ki 
tudi zaposlujejo okoli 80 % ljudi, v Španiji in Franciji naj bi bilo stanje podobno, okoli 
80 % podjetij je družinskih in ta podjetja zaposlujejo okoli 75 % ljudi. Gospodarstvo v 
Italiji, Indiji in Latinski Ameriki naj bi bilo celo odvisno od družinskih podjetij, saj naj 
bi delež teh podjetij predstavljal med 90 in 98 % vseh podjetij (Anderson in Reeb 2003). 

Navedeni prikazi družinskega podjetništva kažejo tudi na dejstvo, da so tradicija, 
nasledstvo in nadaljevanje družinskega podjetja povezani z daljšim obdobjem in tudi 
(ali pa predvsem) v tem dejstvu gre iskati vzroke, da so razmere v evropskih državah z 
relativno kratkim obdobjem svobodne gospodarske pobude (na primer Slovenija, 
Madžarska, Hrvaška, Poljska, Češka, Litva, Latvija, Rusija in druge države iz 
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nekdanjega tako imenovanega »vzhodnega bloka«) in s tem možnosti za podjetniško 
delovanje nekoliko drugačne.  

Med zgoraj omenjeno skupino držav s krajšim obdobjem podjetniške tradicije je 
navedena tudi Slovenija, kjer je prišlo do pravega razvoja podjetništva šele po 
osamosvojitvi leta 1991. Seveda je tudi pred osamosvojitvijo, ko je bila Slovenija del 
takratne Jugoslavije, obstajala možnost podjetniškega delovanja. V zasebnem sektorju 
sta to bila kmetijstvo in obrt, ki sta sicer bila močno regulirana in nadzorovana (obseg in 
način delovanja, zaposlovanje in druge omejitve, s čimer je bil onemogočen dejanski 
razvoj zasebno-podjetniškega sektorja). V sistemu kot celoti pa so obstajala podjetja v 
državni lasti, ki so bila večinoma velika podjetja, kjer bi lahko bil omogočen tudi 
podjetniški način delovanja, vendar to ni bilo skladno s takratno politično ureditvijo.  

Kot že omenjeno, se je najnovejši razvoj podjetništva v Sloveniji pričel po 
osamosvojitvi, ko je bila s sprejetjem nove zakonodaje kot osnovnega elementa 
podjetniške infrastrukture postavljena osnova institucionalnega okolja za nadaljnje 
podjetniško delovanje. Osnovno (krovno) zakonodajo so predstavljali Zakon o podjetjih 
(1993), Zakon o pospeševanju razvoja malega gospodarstva (1991), Zakon o 
gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) (1993 in 2006), ki temelji na ustavni 
pravici svobodne gospodarske pobude in ureja ter določa pogoje za ustanavljanje 
gospodarskih družb, in Obrtni zakon (2004). 

V Sloveniji je bila obrt pomembna kot izhodišče mnogih malih in srednje velikih 
podjetij, ki so se razvijala v nadaljnjih letih. Morda gre vzroke za številčnost družinskih 
podjetij v Sloveniji iskati tudi v pomembnosti obrti, saj so se vzorci delovanja in 
vpletenost družine prenašali naprej in v današnjem času lahko večino obstoječih podjetij 
po ustreznih merilih (na primer: lastništvo, vodenje in upravljanje, vpletenost družine v 
podjetje in podobno) uvrstimo med družinska podjetja. 

Zakonodaja in zakonska ureditev v posameznih državah, tako na primer v ZDA kot 
tudi v Evropi (izjema je Italija), družinska podjetja obravnava po enakih merilih kot 
podjetja nedružinskega tipa. Po pravnem redu, ki velja v Sloveniji, so torej družinska 
podjetja obravnavana enako kot vsa druga podjetja.  

Po ekonomski plati so v družinskih podjetjih izražene določene posebnosti, vezane 
na prisotnost družinskih in poslovnih vrednot. Prepletanje obojih vrednot definira 
nekatere značilnosti, ki so v družinskih podjetjih izražene v večji meri kot v drugih 
oblikah podjetij in zato vplivajo na odnose v podjetju in v družini, kar se pokaže tudi v 
poslovanju. V družinskih podjetjih imajo večinski lastniški delež in ključno vlogo pri 
upravljanju in vodenju podjetja člani ene ali več družin, ki s svojim lastniškim deležem 
obvladujejo poslovanje podjetja. Vplivi na eni strani poslovnega in na drugi strani 
družinskega sistema ter prepletanje poslovnega in zasebnega življenja v družinskih 
podjetjih pogosto privedejo do različnih poslovnih in osebnih omejitev in težav, zlasti 
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zaradi možnosti konfliktov med družinskimi člani in težavnega procesa nasledstva teh 
podjetij (Rajter 2008). 

V državah, kjer ima zasebno podjetništvo daljšo tradicijo in so gospodarsko bolj 
razvite, predstavljajo družinska podjetja velik delež med vsemi podjetji. Glede na 
značilnosti lahko v Sloveniji veliko mikro, malih in srednje velikih podjetij (v 
nadaljevanju MSP) uvrstimo med družinska podjetja. Po nekaterih ocenah naj bi delež 
družinskih MSP znašal več kot 70 % vseh podjetij (Glas 2005). Do sedaj se je s 
problematiko in proučevanjem ter praktičnim delovanjem družinskih MSP ukvarjalo le 
malo znanstveno, poklicno in strokovno usposobljenih in kompetentnih strokovnjakov.  

Družinsko podjetje je zahtevna lastniško-poslovodska struktura, predvsem v smislu 
lastniškega vplivanja, vodenja in upravljanja podjetja, zaposlovanja in prenosa 
lastništva na naslednjo generacijo. Vse značilnosti poslovnega sistema, ki je oziroma bi 
moral biti racionalen, in osebnega oziroma družinskega sistema, ki je veliko bolj vezan 
na čustveno področje, se združijo v podjetju in družini in s seboj prinašajo veliko 
pozitivnih lastnosti, hkrati pa tudi veliko vplivov, ki za vse vpletene pomenijo težave 
(Rajter 2005). Družinska podjetja, ki delujejo v tržnem sistemu, se soočajo s podobnim 
okoljem podjetja ter s težavami in izzivi kot vsa druga podjetja.  

Družinska podjetja so specifičen segment podjetij in družinskega podjetništva tudi 
zaradi nekaterih značilnosti, ki so večinoma posledica tradicionalne zaprtosti teh 
struktur. Glavne odlike teh podjetij so predvsem velika pripadnost poslu in družini, 
veliko strokovnega znanja, fleksibilnost v času in denarju, zanesljivost in dolgoročno 
razmišljanje (Leach 1991). Med slabosti družinskih podjetij pa lahko prištejemo 
predvsem težjo dostopnost ali celo nedostopnost lastništva in zaposlenosti nedružinskim 
članom, nenaklonjenost modernizaciji vodenja in upravljanja, specifičen način 
pridobivanja kapitala in podobno (Leach 1991). Ravno iz teh značilnosti in zlasti 
slabosti izvira večina težav, s katerimi se soočajo družinska podjetja, ki jih z lastnimi 
viri običajno niso sposobna odpraviti. 

Kljub vsemu navedenemu pa predvidevamo, da so družinska MSP tisti segment 
podjetij, ki predstavljajo večinski delež podjetij in ki so zaradi svoje pomembnosti v 
celotnem segmentu podjetništva potrebna celovite obravnave. S tega vidika in zaradi že 
omenjene vloge v gospodarstvu bi bilo treba družinska podjetja obravnavati kot 
samostojen in vodilni, ali pa vsaj enakovreden segment podjetništva in ne le kot 
specifično pojavno obliko. 
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2 ZGODOVINA IN OPREDELITEV PODJETNIŠTVA 

2.1 Opredelitev podjetništva 

Podjetništvo je pojem, ki se v zadnjih desetletjih ne uporablja samo v smislu 
opravljanja določene dejavnosti, ampak predvsem v širšem smislu delovanja 
posameznika ali skupine ljudi, načina življenja in delovanja, razmišljanja in ravnanja. 
Različni avtorji so v daljšem časovnem obdobju poskusili opredeliti pojem podjetništva, 
pri čemer so izhajali iz relativno različnih izhodišč. Neuspešne poskuse poenotenja 
definicije podjetništva gre pripisati predvsem kompleksnosti pojmovanja. Kljub 
različnim pogledom in izhodiščem pri oblikovanju različnih definicij lahko ugotovimo 
osnovne izhodiščne atribute definicij, ki so povezani s priznavanjem obstoja temeljnih 
parametrov, ki so: prevzemanje tveganja, vlaganje energije, časa in denarja v delovanje, 
prizadevanje za ustvarjanje nečesa novega in prejemanje nagrade kot končnega učinka.  

Eden prvih teoretikov, ki je poskusil opredeliti podjetništvo, je bil Cantillon (1755), 
ki je podjetnika povezoval s prevzemanjem tveganja in organiziranjem aktivnosti, ki 
ustvarjajo dobiček. Schumpeter (1951) uvaja v definicijo podjetništva element 
inovativnosti in opredeljuje nujnost uvajanja novih izdelkov in storitev. Med 
modernejšimi pojmovanji Kirzner (1973) ugotavlja, da je podjetnik oseba, ki opazi in 
izkorišča nove priložnosti. Mnogo drugih avtorjev ob omenjenih osnovnih ugotovitvah 
uvaja v definiranje podjetništva tudi dodatne spremenljivke. Jean Baptiste Say (1828) 
ugotavlja, da podjetnik usklajuje različne vire in jih združuje v proizvodnem procesu, 
medtem ko Frank Knight (1957) opredeljuje podjetnika kot osebo, ki se spopada z 
obvladovanjem negotovosti. Drugi avtorji so se pri poskusu opredelitve podjetnika 
osredotočili predvsem na uporabo in obvladovanje različnih virov. Tako Mark Casson 
(2006) predvideva, da podjetnik v procesu delovanja predvsem usklajuje redke vire in 
juh izkorišča za doseganje ciljev, Theodore Schultz (1975) pa ugotavlja, da podjetnik 
ravno s prerazporejanjem in uporabo virov odpravlja tržna neravnovesja. Teorije o 
podjetništvu so se zelo intenzivno razvijale v zadnjih dvajsetih letih, ko so različni 
avtorji ob navedenih izhodiščih vključili tudi vidike spremenjene dinamike poslovnega 
okolja in upoštevali celoten vidik podjetniškega procesa. Bygraveovo (1994) teorijo o 
podjetniku kot usklajevalcu poslovne priložnosti, ki na osnovi pridobljenih virov 
uresniči priložnost, je nadgradil Solymossy (1998), ki je v definiranje vključil še 
osebnostno komponento podjetnika in podjetja, ki deluje v sožitju z okoljem, v katerega 
je umeščen. Ena izmed novejših opredelitev pravi, je podjetnik oseba, ki ob ugotovljeni 
priložnosti mobilizira in koordinira ustrezne vire in na osnovi tega spremeni priložnost v 
končni rezultat (Kao in Stevenson 1985). 

V smislu ekonomske teorije se podjetništvo v zadnjem času pojavlja predvsem v 
povezavi z nastajanjem novih podjetij (Glas 2000; Stewart in Hardy 1999), vendar 
imajo te teorije osnovno pomanjkljivost, saj podjetništvo ne more temeljiti samo na 
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ustanavljanju prirastka podjetij, ne da bi hkrati upoštevali tudi druge dejavnike. 
Podjetništvo je namreč preveč širok in kompleksen pojem, da bi ga lahko umeščali v 
ekonomsko teorijo samo oziroma predvsem na makroekonomskem izhodišču. 

2.2 Podjetništvo skozi čas 

Nastanek podjetništva v najbolj zgodnjem obdobju razumemo predvsem kot 
menjavo dobrin z namenom zagotavljanja preživetja. Zgodnji zapisi pričajo, da je 
podjetništvo doživljalo tudi negativne konotacije, na primer v antičnem času, ko je bilo 
trgovanje nujno potrebna, a vendarle prav nič cenjena dejavnost, saj je za ugledno 
delovanje veljalo predvsem vojaško udejstvovanje. De Roover (1963) je ugotovil, da je 
bilo podjetništvo v srednjem veku predvsem priložnost sovražnega pridobivanja 
različnih virov, medtem ko v poznem srednje veku podjetništvo pomeni predvsem 
donosno dejavnost na področju kmetijstva in arhitekture. Za to obdobje so značilni 
predvsem veliki projekti, ki so jih prevzemali določeni ljudje (podjetniki), vendar pri 
tem niso prevzemali nobenega tveganja. Tipični predstavniki omenjenega načina 
delovanja so bili duhovniki, saj so velike gradnje predstavljali predvsem sakralni in 
obrambni objekti. 

V kasnejšem obdobju, v času od 16. do 18. stoletja, lahko zasledimo prva osnovna 
izhodišča modernejšega pojmovanja. V tem obdobju podjetništvo prično povezovati s 
tveganjem, saj je bil podjetnik zavezan k izvajanju dejavnosti z določeno ceno in je pri 
tem prevzel tveganje dobička ali izgube. Cantillon (1982) je že več kot stoletja pred 
(posmrtno) izdanim delom postavil osnovno opredelitev podjetništva, ki še danes 
predstavlja izhodišče mnogih teorij. Že v obdobju 18. stoletja je podjetnike opredeljeval 
kot prevzemnike tveganja, svojo opredelitev je utemeljil predvsem na predpostavki 
trgovanja (kupovanje pa nižji in prodajanje po višji ceni) in na s tem povezanim 
tveganjem izgube ali dobička. Pri tem je upošteval, da ni nujno, da ima podjetnik tudi 
kapital. Prav nasprotno! Ločil je podjetnika od ponudnika (lastnika) kapitala, kar je bila 
kasneje dejansko osnova industrializacije. Razvoj je konec 18. in v začetku 19. stoletja 
pripeljal do ločevanja kapitalista kot predstavnika kapitala in managerja, ki dejansko 
izvaja posle. 

Najhitrejši razvoj tako teorije kot prakse podjetništva je predstavljalo 20. stoletje, 
ko je prišlo do razmejevanja podjetnika, managerja in ponudnika kapitala, in sicer v 
smislu, kot se razmejitve uporabljajo tudi danes. Podjetnik velja za ključno figuro, ki s 
svojim delovanjem nenehno išče nove priložnosti in znanje, s katerim bi izboljšal svoj 
položaj (Koppl in Minniti 2003). Ustvarjalnost in inovativnost ter »podjetniški« duh so 
osnova razvoja (Herbert 1983) ter ob sposobnosti spopadanja z neravnovesjem na trgu 
(Schultz 1975) vodijo v podjetniške dosežke. S temi ugotovitvami so se v razvoju in 
pojmovanju podjetništva zgodile razmejitve, ki so izpostavile podjetnika kot osebnost, 
managerja kot upravljavca, upoštevani so tudi notranji in zunanji dejavniki vpliva. 
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Opredeljena je tudi ločnica med podjetnikom in kapitalom. V tem obdobju je 
popolnoma jasno opredeljeno tveganje posameznih akterjev, ki so vpleteni v podjetniški 
proces, razmejena je odgovornost, vpliv in nujnost posameznih elementov.  

Ne glede na izhodišča različnih teoretikov je treba izpostaviti tudi pomen 
podjetništva v družbi, ki ga je večina vidnejših teoretikov deloma zanemarila. Kot 
navaja Glas (2005), so podjetniki tisti, ki: ustanavljajo podjetja, ki nas oskrbujejo z 
izboljšanimi izdelki in storitvami; odkrivajo nove poti, ki zagotavljajo dostop do 
izdelkov/storitev čim širšemu krogu ljudi; tekmujejo s svojo konkurenco, kar vodi k 
izboljšanju izdelkov/storitev in znižanju cen; ustvarjajo nova delovna mesta; prispevajo 
k ekonomski rasti narodnega gospodarstva; z mnogimi inovacijami ustvarjajo nove 
priložnosti tudi za druge člane družbe; s svojo kreativnostjo, močno voljo in delavnostjo 
dajejo zgled ljudem okoli sebe in jih motivirajo za podjetniške dejavnosti, ki vodijo k 
ustvarjanju nove vrednosti. 

2.3 Pojav družinskega podjetništva 

Kdaj se je dejansko pojavilo in kako se je razvijalo družinsko podjetništvo, ni 
popolnoma jasno. Upravičeno lahko predvidevamo, da se je pojavilo že zelo zgodaj, ko 
so se člani družin, plemenskih skupnosti in podobno, združevali z namenom 
zagotavljanja osnovnih dobrin, s katerimi so si zagotovili preživetje. Raziskovanje 
družinskega podjetništva se je pričelo relativno pozno (opaznejši izsledki raziskav in 
teorija družinskega podjetništva sega nekako v 50. leta prejšnjega stoletja), prve objave 
naj bi bilo zaslediti v 40-ih letih prejšnjega stoletja. Pojav in razvoj družinskega 
podjetništva v zgodnji fazi je torej težko ugotavljati ali postavljati določena izhodišča, 
saj za ustrezno obravnavo enostavno ni dovolj verodostojnih podatkov. V zadnjih 30-ih 
letih se je pričel intenziven razvoj proučevanja družinskega podjetništva, na osnovi 
katerega so bile razvite mnoge teorije. Kljub relativno kratkemu obdobju proučevanja in 
obravnavanju družinskih podjetij kot posebnosti v podjetništvu bomo v nadaljevanju 
poskusili ugotoviti, katere so temeljne značilnosti in kakšna je dejanska vloga oziroma 
pomen družinskih podjetij v sodobnem gospodarstvu. 
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3 PODJETNIŠTVO IN PODJETNIK 

3.1 Temeljni pojmi podjetništva 

Namen obravnave temeljnih pojmov podjetništva je predvsem predstavitev 
poenotenih izrazov in posplošenih definicij, na osnovi katerih lahko celoviteje 
predstavimo podjetništvo kot celoto. Temeljni pojmi, ki jih obravnavamo, so vezani 
predvsem na podjetnika, podjetniško priložnost, podjetniški proces, vlogo in pomen 
podjetništva z vidika gospodarstva kot celote, na definiranje podjetniškega okolja in 
medsebojne povezanosti ter drugo. 

V obdobju proučevanja podjetništva so se oblikovale različne šole, ki so svoje 
razlage in proučevanje utemeljevale s posameznimi tezami, na osnovi katerih so tudi 
poimenovane. Oblikovalo se je šest šol, ki so nam pomagale pri razumevanju 
podjetništva. Te šole so opredeljene kot: karizmatična, psihološka, klasična, 
menedžerska, voditeljska in notranje-podjetniška. Posamezne značilnosti razlag, kot jih 
je opredelil Glas (2000), so predstavljene v tabeli 3.1. 

Tabela 3.1 Temeljne značilnosti posameznih pristopov k proučevanju 
podjetništva 

Šola 
podjetništva Značilnosti pristopa Opredelitev 

Karizmatična  Ugotavljanje osebnostnih 
značilnosti podjetnikov. 

Podjetniki so izjemno sposobni, 
predvsem pa ambiciozni posamezniki.  

Psihološka Ugotavljanje osebnostnih 
značilnosti podjetnikov. 

Podjetniki so »rojeni«, odlikuje jih 
sistem vrednot in sposobnost 
prevzemanja tveganja. 

Klasična Prepoznavanje 
podjetniških priložnosti. 

Podjetniki so inovatorji s sposobnostjo 
prevzemanja tveganja in sprejemanja 
odločitev v negotovih situacijah. 

Menedžerska Podjetniško obnašanje in 
vodenje. 

Podjetnika odlikuje izredna 
sposobnost prepoznavanja priložnosti, 
ki jih zna z bogatim menedžerskim 
znanjem in izkušnjami izkoristiti. 

Voditeljska Podjetniško obnašanje in 
vodenje. 

Podjetnik je vizionar, dober mentor in 
vodja, vešč v komuniciranju in 
manipuliranju z ljudmi. 

Notranje-
podjetniška 

Podjetniško presojanje in 
prilagajanje. 

Podjetniki so lahko tudi zaposleni v 
podjetju, ki se pri svojem delu 
obnašajo podjetniško – izkoriščajo 
prepoznane podjetniške priložnosti. 

Vir: Glas 2000. 



Podjetništvo in podjetnik 

10 

3.2 Opredelitev pojma podjetništvo in podjetnik 

Podjetništvo je predmet mnogih raziskav in proučevanj, ki pa kljub vsemu niso dala 
ustrezne enotne definicije, s katero bi lahko enovito opredelili navedene pojme.  

Kot ugotavlja Timmons (1999), lahko podjetništvo opredelimo kot dinamičen 
proces, v katerem podjetnik išče in prepoznava nove podjetniške priložnosti ter na enem 
mestu zbira in organizira vsa potrebna sredstva in aktivnosti za doseganje zastavljenega 
cilja oziroma ustvarjanja dodane vrednosti, pri čemer prevzema tveganje za morebiten 
neuspeh podjema in je za to nagrajen z dobičkom. 

Seveda je pojem podjetništvo neločljivo povezan s ključno osebo v dogajanju, to je 
s podjetnikom. V smislu obravnave in definicije uspešnega podjetnika je Glas (2000) 
ugotovil, da so z uspešnimi podjetniki povezane osebnostne lastnosti, kot sta optimizem 
in vztrajnost; velja namreč, da so uspešni podjetniki optimistični in tam, kjer drugi 
vidijo napol prazen kozarec, ti vidijo napol poln kozarec. Ti ljudje se vprašajo, kaj je 
treba narediti, da bi vse bilo tako, kot mora biti, in ne razpravljajo o vzrokih, zakaj nekaj 
ni tako. Uspešni podjetniki navajajo, da lahko naredijo vse, kar želijo narediti, in da se 
nikoli ne predajo. Ob navedenem lahko ugotovimo, da sta pozitiven pristop in vztrajnost 
ključna dejavnika podjetniškega svetovnega nazora. Kot ugotavljajo Antončič in drugi 
(v Antončič in drugi 2002 ter Antončič, Ruzzier in Bratkovič 2008), je treba upoštevati 
tudi določene osebnostne lastnosti in dejavnike, ki so pomembni pri odločanju za 
podjetništvo. Gre predvsem za potrebo po dosežkih, za notranji nadzor, potrebo po 
neodvisnosti, naklonjenost tveganju in samoučinkovitost. 

3.3 Podjetniška priložnost 

Podjetniška priložnost predstavlja ključni element podjetniškega procesa. Če je ni, 
lahko ima podjetnik še tako razvite sposobnosti, primerno ekipo in zagotovljene vse 
vire, pa svoje ideje ne bo mogel uresničiti. Podjetniške priložnosti tudi ne gre enačiti s 
poslovno idejo, saj gre pri teh dveh pojmih za popolnoma različne elemente.  

Vsekakor drži, da mora podjetnik ob obstoječi ideji najprej prepoznati ustrezno 
priložnost, na osnovi katere bo lahko idejo skozi proces načrtovanja tudi uresničil. V 
fazi podjetniškega procesa, ki pripelje od ideje so uresničitve, mora podjetnik 
razmišljati o mnogih parametrih, od katerih je odvisen uspeh ali neuspeh celotnega 
projekta. Temeljna področja, o katerih mora podjetnik razmišljati, so: izbira dobrih 
sodelavcev, finančna sredstva, temeljita analiza priložnosti in strateško načrtovanje, 
ustrezne razmere na trgu ter trendi, ki omogočajo osnovna izhodišča za uspeh posla, 
časovna ročnost, privlačnost in uresničljivost priložnosti, ustreznost ustvarjenega 
donosa oziroma dobička, jasno opredeljena struktura in interes kupcev, pričakovan 
denarni tok, razmerje med tveganjem in pričakovanim dobičkom, druge možne 
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nevarnosti in manevrski prostor, ki je na voljo za njihovo odpravo, ter seveda o mnogih 
drugih parametrih.  

3.4 Podjetniški proces 

Vse navedene dejavnosti lahko združimo pod skupnim nazivom, ki ga imenujemo 
podjetniški proces. Timmons (1999) je podjetniški proces definiral kot specifično 
zaporedje ustvarjanja nove vrednosti, ki je rezultat interakcije treh temeljnih elementov 
podjetništva: podjetnika, ki je sposoben oblikovanja podjetniškega tima, ki dopolnjuje 
podjetnikova znanja in sposobnosti; priložnosti, ki jo podjetnik zazna tam, kjer drugi ne 
vidijo nič posebnega, in potrebnih sredstev, ki so največkrat v posesti drugih. 

Slika 3.1 Model podjetniškega procesa  

 
Vir: Rajter in drugi 2008. 

Celovitost in medsebojno odvisnost podjetniškega procesa nam pomaga razumeti 
tudi šest šol podjetništva, ki so opisane v poglavju 3.1. V podjetniškem procesu imajo 
namreč ključno vlogo vse navedene lastnosti podjetnika, ki jih obravnavajo omenjene 
šole. 

3.5 Podjetniško okolje 

Podjetništvo oziroma podjetniki so integrirani v svoje ožje in širše okolje. Pri 
integraciji obeh, pogosto tudi nasprotnih elementov, na eni strani podjetnika, ki s svojim 
delovanjem vpliva na okolje, in na drugi strani okolja, ki v veliki meri vpliva na 
podjetnika, je nujno treba upoštevati celoten spekter dejavnikov, ki lahko podjetništvo 
spodbujajo ali pa ga zavirajo. Pomembno je, da te dejavnike poznamo, upoštevamo in 
izkoriščamo pozitivne vidike, ki omogočajo integracijo.  

Pri definiranju okolja moramo upoštevati dve razsežnosti zunanjega in dodatno tudi 
notranje okolje podjetja. Pri splošnem okolju gre za interakcijo med podjetjem ter 
različnimi vsebinami splošnega zunanjega okolja, ki so: globalno, tehnično-tehnološko, 
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ekonomsko, socialno, družbeno-politično in kulturno okolje, ter posebno okolje, ki je 
vezano na neposredno delovanje podjetja – gre za okolje nabavnih in prodajnih trgov. 
Ob vsem naštetem je v podjetju treba upoštevati tudi interno (notranje) okolje, ki mora 
biti prav tako ustrezno urejeno, da omogoča integracijo z vsemi naštetimi dejavniki. 
Splošno in poslovno okolje sta prikazani na sliki 3.1. 

Slika 3.1 Splošno in poslovno okolje podjetja 

 
Vir: Bauer in drugi 2009. 

3.5.1 Makro okolje 

Podjetja so pri svojem delovanju neposredno izpostavljena dejavnikom okolja. Med 
dejavnike zunanjega (makro) okolja prištevamo (Rajter in drugi 2008): ekonomsko 
okolje (narodni dohodek, bruto družbeni proizvod, kupna moč prebivalstva, cene, 
stroški, inflacija, obrestne mere, investicije, varčevanje, ponudba in povpraševanje, 
krediti, davki in prispevki, emisija denarja, stopnja zaposlovanja, ustanavljanje in 
ugašanje podjetij ter drugi); kulturno okolje (načini človekovega delovanja in 
prilagajanja okolju, ki vsebuje akumulirano znanje, umetnost, verovanje, norme, ideje, 
vrednote in navade ljudi; našteto vpliva na odnos do vrednotenja, izvajanja, uporabe 
izdelkov/storitev in nenazadnje tudi do podjetnikov in podjetništva); tehnično-
tehnološko okolje (v splošnih izkušnjah in v praksi preverjeno in sistemizirano znanje o 
proizvajalnih procesih); naravno okolje in družbeno-politično okolje (vlada, skupščina, 
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parlament ter pravni akti, ki določajo osnovna pravila življenja v državi – davčni sistem, 
sistem razdelitve dohodka, kreditno-monetarni sistem, meddržavni sporazumi ipd.). 

Z naštetimi elementi makro okolja so ustvarjeni osnovni pogoji, katerih primernost 
se odraža na uspešnosti poslovanja podjetij. Bolj kot je okolje primerno in prilagojeno 
zahtevam poslovanja, večja je možnost, da bodo podjetniki v takšnem okolju vlagali in 
delovali. Pri zagotavljanju ustreznih pogojev je nujno potrebna tudi razvita 
infrastruktura, katere razvoj in delovanje je primarno skrb države, medtem ko je 
nadaljnji razvoj predvsem proces lastne dinamike (Glas 2000), ki je prikazan na sliki 
3.2. 

Slika 3.2 Vloga države pri spodbujanju podjetništva  

 
Vir: Glas 2000. 

Kot ugotavljata Smillor in Kuhn (1984), so temeljni ukrepi, katerih pospeševanje je 
v domeni države, predvsem: dostop do tveganega kapitala; institucionalizirane možnosti 
za pretvarjanje znanstvenih in tehnoloških idej v uspešno komercialno rabo; aktivna 
podpora državnih in lokalnih oblasti podjetništvu; ustrezna zaščita intelektualne 
lastnine; pospešeno odstranjevanje ovir, ki preprečujejo podjetniško obnašanje. 

3.5.2 Mikro okolje 

Mikro okolje je izredno vpliven dejavnik, ki pogosto definira podjetnika kot 
osebnost, katere vrednote in stališča se oblikujejo v osnovni strukturi – družini. Kasneje 
se vplivno področje mikro okolja razširi na širšo skupnost, v kateri oseba živi in deluje, 
in v tem kontekstu lahko ločimo dva osnovna tipa vplivnih dejavnikov pri odločanju za 
podjetništvo oziroma podjetniško delovanje, ki ju razdelimo na pozitivne vplivne 
dejavnike (»pull« dejavniki), med katere prištevamo družino, partnerje, mentorje, 
kupce, investitorje, ter  negativne »push« dejavnike. Na osnovi pozitivnih vplivnih 
dejavnikov postane podjetništvo posamezniku zanimivo in privlačno ter se na osnovi 

povečana poslovna dejavnost 

vladna iniciativa 
za podjetniške 

investicije 

vodi v povečanje zaposlenosti 

povečanje kupne 
moči potrošnikov 

večji nakupi 
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tega motiva odloči za delovanje. Druga skupina dejavnikov, ki lahko posamezika prav 
tako »prisilijo« v podjetništvo, so negativni vplivni dejavniki (»push« dejavniki), med 
katere prištevamo nezadovoljstvo v službi, slabo plačana delovna mesta, prisilno 
emigracijo, brezposelnost, užaljenost, jezo, dolgočasje, srednje življenjsko obdobje, 
razvezo ali ovdovelost, prihod iz vojske, prihod iz ječe, prenehanje šolanja zaradi 
slabega uspeha in podobno. Zanimivo je, da lahko tudi negativni dejavniki iz okolja 
bistveno pripomorejo k odločanju za podjetništvo in s tem tudi k povečanju uspešnosti 
gospodarstva, kar nas vodi do zaključka, da je lahko tudi povečan vpliv negativnih 
dejavnikov okolja motivacijski dejavnik, ki pretehta pri odločitvi in motivira 
posameznika. 

3.5.3 Državna infrastruktura pomembna za podjetništvo  

Primarna skrb vsake države, ki želi vzpostaviti ustrezna izhodišča za razvoj 
podjetništva, je zagotovitev ustrezne infrastrukture, ki podjetjem lajša delovanje, hkrati 
pa omogoča nenehen lasten razvoj v skladu s spremembami in potrebami uporabnikov. 

V osnovi infrastrukturo delimo na naslednja področja (Rajter in drugi 2008): 

− komunalna infrastruktura je osnovna infrastruktura, ki omogoča mobilnost 
človeških virov, opreme in strojev, materialov, tehnologij ter produktov 
(telekomunikacije, ceste, železnice, zračni transport, elektrika) in je običajno v 
rokah države. Z ustreznim razvojem te infrastrukture lahko država pomembno 
pospešuje oziroma v nasprotnem primeru zavira podjetniški razvoj; 

− pravna infrastruktura predstavlja pravno ureditev države, ki oblikuje celoten 
okvir delovanja fizičnih in pravnih oseb ter omogoča predvidevanje posledic 
poslovnih dejanj. Lahko rečemo, da konkretizira vrednote družbe, pri čemer ni 
pomembno le, kakšni predpisi se sprejmejo, temveč tudi, kako se izvršujejo. Za 
razvoj podjetništva so pomembna prav vsa pravna področja (upravno pravo, ki 
ureja odnose med podjetnikom in kupci ter podjetjem in državo in predpisuje 
način ravnanja, zagotavljanja standardov kakovosti in podobno); civilno pravo 
(ureja odnose med podjetnikom in delojemalci); socialno pravo (ureja socialno 
varstvo delojemalcev in podjetnikov); gospodarsko pravo (ureja možne 
pravno-organizacijske oblike poslovnih podjemov ter odnose med 
ustanovitelji); 

− podjetniško-inovacijska infrastruktura potencialnemu podjetniku s pomočjo 
različnih predizbornih instrumentov pomaga pri selekciji, ki bi jo kasneje med 
novimi podjetniki v mnogo bolj grobi obliki opravil trg. Tu govorimo o: 
možnostih poklicne specializacije, možnostih pridobivanja podjetniških znanj 
in spretnosti, možnostih pridobivanja menedžerskih znanj, razpoložljivosti 
informacij ter svetovalnih storitev, potrebnih za poslovno načrtovanje; 
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− finančna infrastruktura mora sicer nastati predvsem kot zasebna ponudba bank, 
zavarovalnic, skladov tveganega kapitala in podobno, vendar lahko tudi država 
z organiziranjem lažje dostopnosti do ustanovitvenega kapitala pospeši 
nastajanje novih podjetij, kar je še posebej pomembno v tranzicijskih in 
ekonomsko manj razvitih gospodarstvih; 

− intelektualno infrastrukturo predstavlja razpoložljivost kakovostnih človeških 
virov in socialnega kapitala regij. To je osnova za razvoj kakovostnih univerz, 
za ustvarjanje programov spodbujanja razvojno-raziskovalnih dejavnosti, za 
komercializacijo novih tehnologij, za spodbujanje vlaganja podjetij v 
izobraževanje in za usposabljanje ter financiranje tistih, ki jih podjetja ne 
usposabljajo (revni, odpuščeni z dela, neizobraženi).  

3.6 Temeljne značilnosti podjetniškega okolja v Sloveniji 

Kot že omenjeno, je podjetniško okolje na ravni države eden izmed 
najpomembnejših vplivnih dejavnikov, ki lahko omogoča in pospešuje ali pa zavira 
razvoj podjetništva. Z nacionalnega vidika lahko opredelimo ključna področja in 
pogoje, ki morajo biti ustrezno urejeni, da lahko govorimo o spodbudnem podjetniškem 
okolju. Ta področja so predvsem: razpoložljivost različnih finančnih virov za 
ustanavljanje novih in razvoj obstoječih podjetij; zasnova, vodenje in izvajanje državne 
politike; ustrezni mehanizmi za prenos teoretičnih izhodišč v gospodarstvo; ustrezni 
programi podjetniškega izobraževanja, usposabljanja in motiviranja; kakovost in 
dostopnost infrastrukture; pravne, kulturne in družbene norme ter splošen odnos do 
podjetništva; konkurenčnost na domačem trgu; ustrezen odnos do podjetniškega 
udejstvovanja ne glede na spolno, rasno ali drugo pripadnost; odnos podjetij do novih 
tehnologij in znanja. 

V raziskavi GEM (2007) je bilo ugotovljeno, da je podjetniško okolje v Sloveniji 
dokaj neugodno za razvoj in napredek podjetništva predvsem na področju izobraževanja 
in usposabljanja na vseh stopnjah, odnosa do žensk v podjetništvu, v odnosu do 
intelektualne lastnine ter še posebej pri družbenih in kulturnih normah. Spodbudno pa je 
dejstvo, da se na ostalih področjih slovenski prostor uvršča v mednarodno primerljiva 
povprečja in da so po ocenah te raziskave vendarle vidne določene izboljšave v 
primerjavi s prejšnjimi leti.  

Navedeno nas vodi do sklepa, da se pogoji za podjetništvo sicer izboljšujejo, vendar 
so te spremembe relativno počasne in s tem ne dajejo dovolj hitrih izboljšav, ki bi bile 
nujne za splošno podjetniško delovanje in boljšo motiviranost za ustanavljanje in razvoj 
podjetij ter s tem hitrejši razvoj gospodarstva. 



Podjetništvo in podjetnik 

16 

3.7 Podjetja in gospodarstvo 

Pri definiranju vloge in pomena podjetij z vidika narodnega gospodarstva moramo 
upoštevati vse gospodarske dejavnosti, ki jih podjetja, samostojni podjetniki in zadruge 
opravljajo na trgu. Za namene disertacije se bomo omejili samo na podjetja in 
samostojne podjetnike, saj je prispevek zadrug v skupnem prispevku zanemarljiv. V letu 
2007 so namreč zadruge v skupnih obsegu prihodkov, ki so znašali 77.959.561.000 
EUR, prispevale le 1 % (AJPES 2007). 

Podjetja kot vodilni element gospodarstva so tista, ki s svojim delovanjem 
ustvarjajo prihodke in z odvajanjem davčnih obveznosti ustvarjajo finančne pogoje za 
delovanje države ter v sklopu tega tudi delovanje celotnega javnega sektorja. Seveda to 
ni edini prispevek podjetij – s svojim delovanjem namreč omogočajo zaposlovanje, 
socialni standard, večajo prepoznavnost države, delujejo na mednarodnih trgih ter s 
svojim delovanjem omogočajo razvoj in napredek. 

3.8 Rezultati slovenskih podjetij in podjetnikov  

Zadnje statistike delovanja podjetij in podjetnikov v Sloveniji (AJPES 2008) so 
pokazale, da je v Sloveniji 48.781 družb, katerih struktura je glede na velikost 
naslednja: 96,8 % je mikro podjetij, 1,6 % srednje velikih in 1,6 % velikih družb. Ob 
tem je treba upoštevati tudi samostojne podjetnike, ki jih je bilo leta 2007 (glede na 
oddana obvezna poročila) 62.930, od tega 62.914 malih podjetnikov in 16 srednje 
velikih podjetnikov. Večina majhnih podjetnikov (99,8 %) je po merilih ZGD sodila med 
mikro podjetnike.  

3.8.1 Rezultati podjetij  

Slovenska podjetja so po podatkih AJPES (2008) v letu 2007 ustvarila 77.959.561 
tisoč evrov prihodkov, 19 % več kakor v letu 2006. Večino celotnih prihodkov (96,1 %) 
so pomenili poslovni prihodki, 3,3 % finančni prihodki in le 0,6 % drugi prihodki. 
Največ poslovnih prihodkov so družbe ustvarile s prodajo na domačem trgu – 
50.654.446 tisoč evrov (67,6 %), s prodajo na trgu EU 14.927.868 tisoč evrov (19,9 %) 
in s prodajo na trgu izven EU 7.316.770 tisoč evrov (9,8 %). Čiste prihodke od prodaje 
na trgu EU in izven EU je ustvarilo 12.141 družb. Med temi družbami je bilo 3.508 
takšnih, ki so s prodajo na trgu EU in izven EU dosegle več prihodkov kakor s prodajo 
na domačem trgu. Te družbe so ustvarile 18.138.309 tisoč evrov čistih prihodkov od 
prodaje na trgu EU in izven EU – 81,5 % vseh tovrstnih prihodkov. Obravnavane 
družbe so v letu 2007 ugotovile 73.574.407 tisoč evrov odhodkov. Po obsegu največji 
delež odhodkov predstavljajo stroški materiala, blaga in storitev, pri čemer so najbolj 
naraščali stroški storitev. Drugo največjo postavko predstavljajo stroški dela, kar 
pomeni, da je strošek dela za podjetja še vedno stroškovno obremenjujoč, kar lahko 



Podjetništvo in podjetnik 

17 

glede na razmerje med neto in celotnimi bruto odhodki pripišemo predvsem visoki 
davčni obremenitvi plač. Skoraj 80 % vseh družb je ustvarilo dodano vrednost v 
skupnem znesku 16.947.308.000 EUR. Skoraj 70 % vseh podjetij je ustvarilo čisti 
dobiček v skupni višini 4.122.444.000 EUR. V podjetjih je bilo v letu 2007 zaposlenih 
499.465 delavcev. Rezultati so prikazani v tabeli 3.2. 

Tabela 3.2 Rezultati slovenskih podjetij v letu 2007 

Podjetja 2007 Skupaj 
družbe 48.781 
zaposleni 499.465 
prihodki od prodaje v 000 EUR 72.899.084 
čisti prihodki od prodaje (doma) v 000 EUR 50.654.446 
čisti prihodki od prodaje (tujina) v 000 EUR 22.244.638 
odhodki v 000 EUR 73.574.407 
dodana vrednost v 000 EUR 16.974.308 
število podjetij 33.459 
čisti dobiček v 000 EUR 4.122.444 
število podjetij 13.095 
čista izguba v 000 EUR 684.101 
neto čisti dobiček/izguba v 000 EUR 3.438.343 

Vir: AJPES 2008. 

3.8.2 Rezultati slovenskih podjetij v letu 2007 glede na velikost 

Podatki, ki so opisani v prejšnji točki, nam dajo le celovito sliko poslovanja 
opisanih podjetij, kar pa je za obravnavano izhodišče premalo. Zaradi večje natančnosti 
je namreč treba ugotoviti tudi, kakšna je vloga oziroma prispevek posameznih skupin 
podjetij, opredeljenih glede na velikost, k skupnim rezultatom.  

Pregled po velikosti izkazuje naslednje stanje: vseh podjetij je v Sloveniji 48.781, 
od tega je mikro podjetij 92,7 %, malih 4 %, srednje velikih 1,6 % in velikih 1,6 %.  

V vseh podjetjih je bilo zaposlenih 499.465 ljudi, in sicer: v mikro podjetjih 27 %, 
v malih podjetjih 12,9 %, v srednjih 16,3 % in v velikih 43,8 %.  
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Tabela 3.3 Rezultati slovenskih podjetij v letu 2007 glede na velikost 

Podjetja 2007 skupaj mikro male srednje velike 
družbe 48.781 45.232 1.973 797 779
delež v % 100,00 92,70 4,00 1,60 1,60
zaposleni 499.465 135.059 64.595 81.211 218.599
delež v % 100,00 27,00 12,90 16,30 43,80
prihodki od prodaje v 000 
EUR 

72.899.084 13.417.446 8.299.576 11.163.985 40.018.076

delež v % 100,00 18,40 11,40 15,30 54,90
čisti prihodki od prodaje 
(doma) v 000 EUR 

50.654.446 11.293.605 6.623.031 7.757.224 24.980.585

delež v % 100,00 22,30 13,07 15,31 49,32
čisti prihodki od prodaje 
(tujina) v 000 EUR 

22.244.638 2.123.841 1.676.545 3.406.761 15.037.491

delež v % 100,00 9,50 7,50 15,30 67,60
odhodki v 000 EUR 73.574.407 13.836.751 8.402.555 11.191.428 40.143.675
delež v % 100,00 18,80 11,40 15,20 54,60
dodana vrednost v 000 
EUR 

16.974.308 3.567.088 2.089.114 2.582.237 8.708.868

delež v % 100,00 21,20 10,40 10,70 57,80
število podjetij 33.459 30.364 1.732 697 666
čisti dobiček v 000 EUR 4.122.444 1.055.264 438.811 441.549 2.186.820
delež v % 100,00 25,60 10,60 10,70 14,10
število podjetij 13.095 12.646 234 99 116
čista izguba v 000 EUR 684.101 293.402 110.624 106.716 173.380
delež v % 100,00 42,90 16,20 15,60 25,30
neto čisti dobiček/izguba 
v 000 EUR 

3.438.343 761.862 328.187 334.833 2.013.460

Vir: AJPES 2008. 

Kot smo opredelili prispevek podjetij glede na velikost, lahko ugotovimo določena 
razmerja med velikostjo in vlogo posamezne velikostne skupine v skupnih rezultatih 
gospodarstva. Seveda se pri obravnavi posameznih skupin poraja vprašanje prispevka 
posameznega podjetja znotraj vsake skupine. Ob izračunu povprečij lahko ugotovimo 
naslednje stanje: povprečno število zaposlenih na podjetje znaša 10,24 in narašča glede 
na velikost podjetja v rangu od 2,99 v mikro podjetjih do 280,61 v velikih podjetjih; 
povprečni prihodki od prodaje znašajo na podjetje 1.494.000 EUR in se gibljejo v rangu 
od 297.000 EUR v mikro podjetjih do 51.371.000 EUR v velikih podjetjih; na domačem 
trgu je povprečje ustvarjenega prihodka 1.038.000 EUR in se giblje v razponu od 
250.000 EUR pri mikro podjetjih do 32.068.000 EUR pri velikih podjetjih; na tujih 
trgih so podjetja ustvarila povprečno 456.000 EUR v razponu od 47.000 EUR v mikro 
podjetjih do 19.304.000 EUR pri velikih podjetjih; povprečna ustvarjena dodana 
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vrednost je znašala 348.000 EUR in se je gibala v razponu od 79.000 EUR do 
11.180.000 EUR; povprečje neto čistega dobička, ki so ga ustvarila podjetja, je znašalo 
70.000 EUR in se je gibalo od 17.000 EUR v mikro podjetjih do 2.585.000 v velikih 
podjetjih. Povprečni rezultati na podjetje, obravnavani v skupnem številu in glede na 
velikost, so prikazani v tabeli 3.4. 

Tabela 3.4 Povprečni rezultati slovenskih podjetij v letu 2007 glede na velikost 

Povprečni rezultati na podjetje skupaj mikro male srednje velike 
zaposleni 10,24 2,99 32,74 101,90 280,61
prihodki od prodaje v 000 EUR 1.494 297 4.207 14.008 51.371
čisti prihodki od prodaje (doma) v 000 EUR 1.038 250 3.357 9.733 32.068
čisti prihodki od prodaje (tujina) v 000 EUR 456 47 850 4.274 19.304
odhodki v 000 EUR 1.508 306 4.259 14.042 51.532
dodana vrednost v 000 EUR 348 79 1.059 3.240 11.180
  
čisti dobiček v 000 EUR 123 35 253 633 3.284
  
čista izguba v 000 EUR 52 23 473 1.078 1.495
neto čisti dobiček/izguba v 000 EUR 70 17 166 420 2.585

 

3.8.3 Rezultati slovenskih podjetnikov v letu 2007 

Pri ugotavljanju poslovnih rezultatov podjetnikov (AJPES 2008) lahko ugotovimo, 
da je v letu 2007 poslovalo 62.914 malih in 16 srednje velikih podjetnikov. Skupaj so 
zaposlovali 60.107 delavcev in ustvarili 5.472.250.000 EUR prihodkov in 
5.024.969.000 odhodkov. Podjetnikov dohodek je znašal 484.422.000 EUR, izguba pa 
37.140.000 EUR, kar pomeni 20 % povečanje podjetnikovega dohodka in 28 % 
povečanje podjetnikove izgube glede na preteklo leto.  

3.8.4 Rezultati slovenskih podjetij v letu 2007 glede na velikost 

Podobno kot pri podjetjih je treba zaradi natančnejšega vpogleda ugotoviti stanje po 
posameznih skupinah, kar v primeru podjetnikov pomeni upoštevanje dveh velikostnih 
kategorij, in sicer mikro in srednje velike podjetnike. Pri pregledu statističnih podatkov 
o rezultatih poslovanja podjetnikov bomo pri razvrščanju po velikosti upoštevali uradne 
razdelitve, medtem ko bomo v nadaljevanju pri združevanju skupin za podjetja in 
podjetniki smiselno uporabili merila, ki veljajo za podjetja. Podatki o poslovnih 
rezultatih slovenskih podjetnikov v letu 2007 so prikazani v tabeli 3.5. 
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Tabela 3.5 Rezultati slovenskih podjetnikov v letu 2007 glede na velikost 
Zaposlenih 

Podjetniki 2007 Skupaj 0–1 2–9 10–49 50–250 
Podjetniki 62.914 52.281 9.656 955 22
Delež v % 100 83,10 15,35 1,52 0,03
Zaposleni 60.107 9.390 33.210 15.759 1.748
Delež v % 100,00 15,62 55,25 26,22 2,91
Prihodki od prodaje v 000 
EUR 

5.391.855 1.921.668 2.341.555 1.064.832 63.799

Delež v % 100,00 35,64 43,43 19,75 1,18
Čisti prihodki od prodaje 
(doma) v 000 EUR 

4.963.734 n. p. n. p. n. p. n. p. 

Delež v % 100,00 n. p. n. p. n. p. n. p. 
Čisti prihodki od prodaje 
(tujina) v 000 EUR 

428.121 n. p. n. p. n. p. n. p. 

Delež v % 100,00 n. p. n. p. n. p. n. p. 
Odhodki v 000 EUR 5.024.969 n. p. n. p. n. p. n. p. 
Delež v % 100,00 n. p. n. p. n. p. n. p. 
Dodana vrednost v 000 EUR 1.596.861 n. p. n. p. n. p. n. p. 
Delež v % 100,00 n. p. n. p. n. p. n. p. 
Podjetnikov dohodek v 000 
EUR 

484.422 n. p. n. p. n. p. n. p. 

Podjetnikova izguba v 000 
EUR 

37.140 n. p. n. p. n. p. n. p. 

Delež v % n. p. n. p. n. p. n. p. 
Neto podjetnikov 
dohodek/izguba v 000 EUR 

62.914 n. p. n. p. n. p. n. p. 

Op.: n. p. – ni podatka 

Vir: AJPES 2008. 

Kot je razvidno iz podatkov, lahko ugotovimo razmerja med posameznimi 
velikostnimi skupinami podjetnikov in prispevek posamezne skupine v celotni strukturi. 
Iz podatkov lahko ugotovimo naslednje: največja skupina podjetnikov (52.281) je 
takšnih, ki nimajo zaposlenih ali imajo le enega zaposlenega, kar pomeni, da gre za 
mikro podjetnike, ki s svojim delovanjem zagotavljajo predvsem lastno (družinsko) 
eksistenco. Ta skupina je ustvarila 1.921.668.000 EUR prihodkov. V naslednji skupini 
je bilo 9.656 podjetnikov, ki so ustvarili 2.341.555.000 EUR prihodkov. Po velikosti sta 
najmanjši skupini podjetnikov skupina, ki zaposluje od 10–49 ljudi (ustvarili so 
1.064.832.000 EUR prihodkov), in skupina, ki zaposluje 50–250 zaposlenih (»le« 22 
podjetnikov), ki so ustvarili 63.799.000 EUR prihodkov. 

Zaradi pomanjkljivih podatkov o ostalih postavkah se bomo morali pri posameznih 
skupinah opreti na povprečje, ki je izkazano v skupnih rezultatih podjetnikov. Pri 
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nadaljnji obravnavi bomo poskusili opredeliti skupne celotne rezultate, pri čemer bomo 
zaradi poenostavitve smiselno upoštevali značilnosti podjetnikov in jih bomo uvrstili v 
ustrezne velikostne razrede podjetij. 

3.8.5 Rezultati slovenskih podjetnikov v letu 2007 glede na velikost 

Pri pregledu poslovnih rezultatov slovenskih podjetnikov v letu 2007 lahko 
ugotovimo, da je bilo povprečno število zaposlenih 0,96, kar pomeni, da lahko 
zaokrožimo na povprečno enega zaposlenega (všteti so tudi nosilci dejavnosti, ki ne 
prejemajo plače, kar je pri podjetnikih zakonsko dovoljena možnost, in jih bomo 
upoštevali kot zaposlene). Ustvarili so povprečno 86.000 EUR prihodkov. V skupini 0 
do 1 zaposleni lahko vidimo, da je ta skupina zanemarljivo majhna in je ustvarila le 
37.000 EUR prihodkov. V skupini podjetnikov z 2 do 9 zaposlenih je povprečno 
zaposlenih 3,44 delavca, ustvarjeni prihodki pa znašajo 242.000 EUR. V skupini 
podjetij z 10 do 49 zaposlenimi, je povprečno zaposlenih 16,50 delavca na podjetnika, 
povprečen prihodek pa znaša 1.115.000 EUR na podjetnika. V skupini podjetij s 50 do 
250 zaposlenih je zaposlenost povprečno 79,45 človeka in povprečen ustvarjen prihodek 
znaša 2.900.000 EUR. Podatki o povprečnih rezultatih slovenskih podjetnikov glede na 
velikost so prikazani v tabeli 3.6.  

Tabela 3.6 Povprečni rezultati slovenskih podjetnikov v letu 2007 glede na 
velikost 

Zaposlenih 
Povprečni rezultati na podjetnika Skupaj 0–1 2–9 10–49 50–250 
Zaposleni 0,96 0,18 3,44 16,50 79,45
Prihodki od prodaje v 000 EUR 86 37 242 1.115 2.900

 

3.8.6 Primerjava rezultatov slovenskih podjetij in podjetnikov v letu 2007 

Zaradi pomanjkljivih uradnih podatkov, ki so na voljo za podjetnike, bomo 
primerjavo med podjetji in podjetniki za leto 2007 izvedli samo v skupini skupnih 
podatkov in v kategorijah, kjer lahko podatke primerjamo. Glede na parametre velikosti 
podjetij in podjetnikov so primerljivi podatki pri podjetnikih dostopni samo v 
kategorijah število podjetnikov, število zaposlenih in prihodki od prodaje, kar je 
premalo, da bi lahko ustvarili ustrezno primerjavo, zato se bomo primerjavi v teh 
kategorijah deloma izognili oziroma bomo izpostavili samo navedene kategorije, pri 
čemer bomo tudi kategorije podjetnikov smiselno poimenovali enako kot pri podjetjih 
(mikro, mala, srednje velika, velika), in sicer samo na osnovi parametra števila 
zaposlenih. 
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Glede na to, da nas zanima celotna slika, bomo primerjavo izvedli na skupnih 
rezultatih vseh podjetij in podjetnikov ter izpostavili ugotovitve. Skupni rezultati in 
struktura prispevka podjetij in podjetnikov je opredeljena v tabeli 3.7. 

Tabela 3.7 Povprečni rezultati slovenskih podjetnikov v letu 2007 glede na 
velikost 

Podjetja in podjetniki 2007 skupaj mikro male srednje velike
družbe 48.781 45.232 1.973 797 779
delež v % 100,00 92,70 4,00 1,60 1,60
podjetniki 62.914 52.281 9.656 955 22
delež v % 100 107,17 19,79 1,96 0,05
Skupaj 111.695 97.513 11.629 1.752 801
delež podjetij v % 43,67 46,39 16,97 45,49 97,25
delež podjetnikov v % 56,33 53,61 83,03 54,51 2,75
zaposleni 499.465 135.059 64.595 81.211 218.599
delež v % 100,00 27,00 12,90 16,30 43,80
zaposleni 60.107 9.390 33.210 15.759 1.748
delež v % 100,00 1,88 6,65 3,16 0,35
Skupaj 559.572 144.449 97.805 96.970 220.347
delež podjetij v % 89,26 93,50 66,04 83,75 99,21
delež podjetnikov v % 10,74 6,50 33,96 16,25 0,79
prihodki od prodaje v 000 
EUR 72.899.084 13.417.446 8.299.576 11.163.985 40.018.076
delež v % 100,00 18,40 11,40 15,30 54,90
prihodki od prodaje v 000 
EUR 5.391.855 1.921.668 2.341.555 1.064.832 63.799
delež v % 100,00 2,64 3,21 1,46 0,09
Skupaj 78.290.939 15.339.114 10.641.131 12.228.817 40.081.875
delež podjetij v % 93,11 87,47 78,00 91,29 99,84
delež podjetnikov v % 0,07 0,13 0,22 0,09 0,00
čisti prihodki od prodaje 
(doma) v 000 EUR 50.654.446 11.293.605 6.623.031 7.757.224 24.980.585
delež v % 100,00 22,30 13,07 15,31 49,32
čisti prihodki od prodaje 
(doma) v 000 EUR 4.963.734 n. p. n. p. n. p. n. p.
delež v % 100,00 n. p. n. p. n. p. n. p.
Skupaj 55.618.180  
delež podjetij v % 91,08  
delež podjetnikov v % 8,92  
čisti prihodki od prodaje 
(tujina) v 000 EUR 22.244.638 2.123.841 1.676.545 3.406.761 15.037.491
delež v % 100,00 9,50 7,50 15,30 67,60
čisti prihodki od prodaje 
(tujina) v 000 EUR 428.121 n. p. n. p. n. p. n. p.
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Tabela 3.7 – nadaljevanje 
delež v % 100,00 n. p. n. p. n. p. n. p.
Skupaj 22.672.759  
delež podjetij v % 98,11  
delež podjetnikov v % 1,89  
odhodki v 000 EUR 73.574.407 13.836.751 8.402.555 11.191.428 40.143.675
delež v % 100,00 18,80 11,40 15,20 54,60
odhodki v 000 EUR 5.024.969 n. p. n. p. n. p. n. p.
delež v % 100,00 n. p. n. p. n. p. n. p.
Skupaj 78.599.376  
delež podjetij v % 93,61  
delež podjetnikov v % 6,39  
dodana vrednost v 000 EUR 16.974.308 3.567.088 2.089.114 2.582.237 8.708.868
delež v % 100,00 21,20 10,40 10,70 57,80
dodana vrednost v 000 EUR 1.596.861 n. p. n. p. n. p. n. p.
delež v % 100,00 n. p. n. p. n. p. n. p.
Skupaj 18.571.169  
delež podjetij v % 91,40  
delež podjetnikov v % 8,60  
čisti dobiček v 000 EUR 4.122.444 1.055.264 438.811 441.549 2.186.820
delež v % 100,00 25,60 10,60 10,70 14,10
podjetnikov dohodek v 000 
EUR 484.422 n. p. n. p. n. p. n. p.
delež v % 100,00 n. p. n. p. n. p. n. p.
Skupaj 4.606.866  
delež podjetij v % 89,48  
delež podjetnikov v % 10,52  
čista izguba v 000 EUR 684.101 293.402 110.624 106.716 173.380
delež v % 100,00 42,90 16,20 15,60 25,30
podjetnikova izguba v 000 
EUR 37.140 n. p. n. p. n. p. n. p.
Skupaj 721.241  
delež podjetij v % 94,85  
delež podjetnikov v % 5,15  
neto čisti dobiček/izguba v 
000 EUR 3.438.343 761.862 328.187 334.833 2.013.460
neto podjetnikov 
dohodek/izguba v 000 EUR 62.914 n. p. n. p. n. p. n. p.
Skupaj 3.501.257  
delež podjetij v % 0,98  
delež podjetnikov v % 1,80      

Legenda: podjetja; podjetniki; n. p. – ni podatka 
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Iz primerjave prikazanih podatkov lahko ugotovimo naslednje: med obravnavanimi 
subjekti je 43,67 % družb in 56,33 % podjetnikov. Družbe zaposlujejo 89,26 % ljudi, 
medtem ko je zaposlenih podjetnikov oziroma ljudi pri podjetnikih 10,74 %. V letu 
2007 so družbe ustvarile 93,11 %, podjetniki pa 6,89 % prihodka. Podjetja so od vseh 
prihodkov, ustvarjenih na domačem trgu, dosegala 91,08 %, podjetniki so ustvarili 
8,92 % skupnih prihodkov. Še boljše razmerje v korist podjetij je zaznati pri prodaji na 
tujih trgih, kjer so podjetja ustvarila 98,11 %, medtem ko so podjetniki ustvarili le 
1,89 % vseh prihodkov.  

Na področju odhodkov so podjetja med skupnimi odhodki ustvarila 93,61 %, 
podjetniki pa 6,39 % odhodkov. Dodana vrednost je bila v celoti strukturirana iz 
91,40 % prispevka podjetij in 8,60 % prispevka podjetnikov.  

Nekoliko drugačno je razmerje na področju dobička, kjer so v celotni strukturi 
dobička gospodarstva podjetja ustvarila 89,48 %, podjetniki pa 10,52 %. Nekoliko 
slabše je razmerje pri zabeleženi skupni izgubi, kjer so podjetja prispevala 94,85 %, 
podjetniki pa 5,15 %. V skupnem seštevku so podjetja in podjetniki kategoriji razmerja 
dobiček/izguba poslovali pozitivno, in sicer so podjetja prispevala 98,20, podjetniki pa 
1,80 % končnega učinka.  

Na podlagi opisanega lahko ugotovimo, da so podjetja sicer manj številčna, vendar 
pa v skupnem prispevku h gospodarskim rezultatom prispevajo bistveno večji delež, saj 
je prispevek podjetnikov zelo majhen, ponekod skorajda zanemarljiv. Takšno stanje gre 
pripisati predvsem zelo različni velikostni strukturi obeh skupin in tudi dejstvu, da med 
podjetniki (ob upoštevanju vseh potrebnih parametrov) delujejo praktično samo takšni, 
ki jih lahko uvrstimo med mikro družbe, in da je le 22 takšnih, ki jih lahko uvrstimo 
med srednje velike družbe, medtem ko velikih ni. 

Podobno je stanje tudi na področju primerjave znotraj skupine podjetij, kjer lahko 
ugotovimo, da šele združeni rezultati vseh mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki jih 
je v skupni strukturi kar 96,8 %, lahko predstavlja enakovredno primerjavo velikim 
podjetjem, ki jih je le 1,6 %, kar drugače povedano pomeni, da 48.000 MSP ustvari 
primerljive poslovne rezultate in s tem tudi gospodarske učinke kot 779 velikih podjetij. 
Tudi pri obravnavi teh podatkov moramo ugotoviti, da je primerljivost možna predvsem 
na področju zaposlovanja, prodaje na domačem trgu in, mogoče nekoliko presenetljivo, 
na področju ustvarjanja dodane vrednosti. Na drugih področjih, kot so prihodki iz 
prodaje na tujih trgih in dobiček, pa so velika podjetja v izraziti prednosti. Navedeno je 
prikazano v tabeli 3.8. 
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Tabela 3.8 Primerjava pomena za gospodarstvo med združeno skupino mikro, 
malih in srednje velikih podjetij in velikimi podjetji 

Podjetja 2007 mikro, mala in 
srednja velika 

družbe 48.002 779 
delež v % 98 1,60 
zaposleni 280.865 218.599 
delež v % 56,20 43,80 
prihodki od prodaje v 000 EUR 32.881.007 40.018.076 
delež v % 45,10 54,90 
čisti prihodki od prodaje (doma) v 000 EUR 25.673.860 24.980.585 
delež v % 50,68 49,32 
čisti prihodki od prodaje (tujina) v 000 EUR 7.207.147 15.037.491 
delež v % 32,30 67,60 
odhodki v 000 EUR 33.430.734 40.143.675 
delež v % 45,40 54,60 
dodana vrednost v 000 EUR 8.238.439 8.708.868 
delež v % 42,30 57,80 
število podjetij 32.793 666,00 
čisti dobiček v 000 EUR 1.935.624 2.186.820 
delež v % 46,90 14,10 
število podjetij 12.979 116,00 
čista izguba v 000 EUR 510.742 173.380 
delež v % 74,70 25,30 
neto čisti dobiček/izguba v 000 EUR 1.424.882 2.013.460 

 
Glede na opisano bi lahko postavili logično vprašanje, čemu je potem sploh 

potrebnih toliko MSP, ki skupaj ustvarijo komaj toliko oziroma prispevajo manj in so 
očitno v delovanju na tujih trgih v izrazito podrejenem položaju. Po kapitalski logiki bi 
namreč veliko večino teh podjetij kupila ali si kako drugače prisvojila velika podjetja, 
vendar je odgovor verjetno večplasten in ga je treba iskati v širšem podjetniškem 
razmišljanju in tržni logiki. Menim, da so razlogi predvsem v zapolnjevanju nišnih 
trgov, v sodelovanju med podjetji in v tržni potrebi odjemalcev. 

3.9 Internacionalizacija poslovanja 

Slovenska MSP so po osamosvojitvi primarno delovala na domačem trgu, 
predvsem tista, ki so bila s svojim poslovanjem vezana predvsem na skupni trg nekdanje 
države. Seveda je bilo kar nekaj podjetij, predvsem srednje velikih in velikih, ki so 
imela tradicijo poslovanja tudi na drugih evropskih in svetovanih trgih. Pa vendar so se 
v letih, ki so sledila osamosvojitvi, pojavile bistven spremembe na trgu in v 
gospodarstvu kot celoti. Prihajalo je do vedno večje zasičenosti trga in s tem do potrebe 
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po zagotavljanju novih obsegov poslovanja, ki so primarno vezani na tuja tržišča. 
Dejstvo je, da obstaja veliko število mikro podjetij oziroma podjetnikov, ki delujejo 
samo v domačem ali celo lokalnem okolju, vendar je to poslovanje vezano predvsem na 
enostavne storitve, dodelavne ali podizvajalke dejavnosti znotraj posameznih panog. Za 
ostala podjetja velja, da morajo, če želijo rasti in se razvijati, delovati tudi na tujih trgih. 

Splošno uveljavljen strokovni izraz za delovanje na tujih trgih je 
internacionalizacija, s čimer v najbolj preprosti obliki označujemo vsako (izvozno) 
dejavnost podjetij na tujih trgih (Antončič 2002). Vendar mednarodno poslovanje 
(internacionalizacija) ni samo izvoz izdelkov in storitev v klasični obliki, temveč je 
primarno vezano na način in obliko delovanja podjetij na tujih trgih. Razlogi, zaradi 
katerih se MSP odločijo za prve poskuse delovanja na tujih trgih, so zelo različni. V 
osnovi jih lahko razdelimo na zunanje in notranje razloge. Prikazani so v tabeli 3.9. 

Tabela 3.9 Nekateri razlogi za odločanje o internacionalizaciji 

Zunanji razlogi Notranji razlogi 
Gospodarsko-politično okolje v domači in 
ciljni državi (pravni in davčni vidiki, 
podporno okolje, zahteve v zvezi z varstvom 
in ohranjanjem okolja (ekologija) in 
omejitve, državna razvojna naravnanost …),  
značilnosti domačega in ciljnega trga 
(velikost, zasičenost, konkurenca, stopnja 
internacionaliziranosti …),  
druge značilnosti posamezne dejavnosti 
(sedanje stanje in pričakovani trendi, 
specifične značilnosti). 

Stagnacija in onemogočanje nadaljnje rasti 
podjetja,  
velikost in viri podjetja,  
strategija razvoja in zagotavljanja nadaljnje 
rasti podjetja,  
domače in mednarodne izkušnje in interesi 
podjetja oziroma podjetnikov,  
formalne in neformalne povezave ter 
poznanstva,  
druge priložnosti, tudi naključne. 

Vir: Rajter 2008a. 

Pri odločanju za delovanje na tujih trgih so MSP v precej drugačni situaciji kot 
velika podjetja in korporacije. Zaradi pogosto omejenih dostopov do različnih virov 
(finančni, človeški, raziskave in razvoj …) in težav, povezanih z dostopom, ter 
preverjanja ustreznih podatkov (trg, trženje in prodaja, druge značilnosti …) MSP 
namreč nimajo možnosti zagona celovitega poslovanja na mednarodni ali globalni 
ravni, kot je to običajno za velika podjetja. Prav zaradi tega je treba že na začetku 
poudariti, da veliko MSP ni primernih oziroma ustrezno velikih, da bi lahko resneje 
delovali na mednarodni ravni. Podjetja, ki že v osnovi niso dovolj velika in imajo v 
povezavi s tem tudi zelo omejen dostop do potrebnih virov, predvsem kadrovskih in 
finančnih, ter ne ustvarjajo dovolj dobička, ki je eden izmed nujnih pogojev za 
zagotavljanje potrebnih lastnih sredstev pri izvajanju projekta delovanja na tujih trgih, 
ne morejo računati na uspešno delovanje v tujini. Splošne značilnosti podjetij, ki so 
primerna za pripravo projekta internacionalizacije, so predvsem: da je podjetje v fazi 
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ustrezno velike rasti ali v fazi zrelosti; da je finančno stabilno; da je prepoznavno in 
uveljavljeno na domačem trgu; da ima jasno prepoznano priložnost na tujem trgu; da 
razpolaga s potrebnimi viri oziroma ima realne možnosti dostopa do potrebnih virov 
(finance, ljudje, razvoj, povezave, drugi viri). Seveda tukaj mislimo na izvedbo 
internacionalizacije kot celostnega, strateško naravnanega projekta in ne na posamezne, 
občasne posle s tujino, ki jih lahko izvede praktično vsako, tudi zelo majhno (mikro) 
podjetje (Rajter 2008a). 

Kadar govorimo o strateško naravnanem dolgoročnem projektu delovanja na tujih 
trgih, ki naj bi zagotavljalo dolgoročno rast in uspešnost poslovanja, moramo razmisliti 
predvsem o dejavnikih, ki so nujni za uspešno delovanje. Ti dejavniki so v osnovi vezani 
predvsem na velikost podjetja, kakovost poslovanja, doseganje določenih poslovnih 
rezultatov, ustvarjanje zadostne dodane vrednosti in dobička ter realne možnosti 
izvedbe projekta internacionalizacije, ki je že sam po sebi zelo zahteven in prinaša 
določeno stopnjo tveganja, hkrati pa bo zaradi potrebnih vlaganj zelo verjetno, vsaj v 
začetni fazi, vplival na poslabšanje rezultatov matičnega podjetja. Seveda ne bi bilo 
pravilno, če bi primernost podjetij za izvedbo internacionalizacije opredeljevali po neki 
splošni formuli, saj obstajajo – ob upoštevanju že omenjenih splošnih lastnosti, ki jih 
podjetja morajo imeti – določene razlike, vezane predvsem na dejavnost in način 
opravljanje te dejavnosti. 

Odločitev, na kakšen način bo podjetje izvedlo projekt internacionalizacije, je 
odvisna predvsem od zmožnosti podjetja, strateške usmerjenosti in zastavljenih ciljev, 
dejavnosti in načina opravljanja te dejavnosti, ciljnega trga ter drugih motivov, na 
osnovi katerih so se v podjetju sploh odločili izvesti tak projekt. Vendar v splošnem 
velja, da se podjetja ob upoštevanju zgoraj naštetega odločajo za postopen potek 
izvajanja internacionalizacije in izberejo obliko vstopa na tuji trg, ki jim najbolj ustreza 
predvsem z vidika stroškov, obvladovanja tveganja ter možnosti nadzorovanja in 
upravljanja dejavnosti (podjetja) v tujini. V osnovi ločimo tri oblike izvedbe: izvozna 
oblika, pri kateri so temeljne značilnosti nizek nadzor, relativno majhno tveganje in 
visoka fleksibilnost; pogodbene oblike, kjer sta temeljni značilnosti deljeno tveganje in 
nazor v povezavi z deljenim lastništvom; investicijske oblike, kjer sta temeljni 
značilnosti visoka stopnja nadzora in tveganja ter nizka fleksibilnost. Oblike glede na 
stopnjo vključevanja in zahtevnosti so predstavljene na sliki 3.1. 
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Slika 3.3 Oblike internacionalizacije glede na stopnjo vključevanja in 
zahtevnost 

 
 

 lastna podružnica v tujini 
 prevzem 
 skupna vlaganja 
 strateške povezave 
 licenčno poslovanje 
 pogodbena proizvodnja 
 franšizing 
 zastopniki 
 potniki (komerciala) 
 izvozne družbe in združenja 

 
 izvoz (klasični, nakupni, oprtni …) 

 

Vir: Rajter 2008. 

Kot je prikazano sliki 3.3, se stopnja vključevanja in zahtevnosti povečuje 
sorazmerno s kompleksnostjo izbrane oblike in s tem povezano zahtevnostjo 
obvladovanja poslovnih funkcij. MSP zaradi že naštetih omejitev izkoristijo predvsem 
možnosti raznih načinov izvoza, poslovanja preko potnikov ali zastopnikov, kasneje in 
v manjši meri pa tudi oblike skupnih vlaganj, pri katerih z lokalnim partnerjem 
ustanovijo mešano podjetja. Večinoma je to tudi končna pravnoorganizacijska oblika, ki 
jo uporabljajo MSP, saj nudi optimalno kombinacijo vlaganja, nadzora, porazdelitve 
tveganja in načina vodenja ter upravljanja podjetja (Rajter 2008a). 

tuji 

domači 

stopnja vključevanja in 
zahtevnosti 
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4 DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO 

4.1 Teoretična izhodišča družinskega podjetništva 

Kadar govorimo o družinskem podjetništvu, se pojavi osnovna dilema pojmovanja, 
ali gre za »družinsko podjetništvo« ali pa dejansko proučujemo »družinska podjetja«. 
Glede na to, da je predmet proučevanja v sklopu disertacije družinsko podjetništvo kot 
najširši možni pojem, bomo v nadaljevanju uporabljali termin »družinsko podjetništvo«. 
Razmere na področju preučevanja družinskega podjetništva so med posameznimi 
področji oziroma državami zelo različne. V teoretičnem (pa tudi praktičnem) delu 
raziskav imajo največ avtorjev in rezultatov na področju ZDA, Velike Britanije, Italije 
in Nemčije (Colli 2003, Hartley in Griffith 2009, Rivers 2005). Takšno razmerje je tudi 
povsem logično, saj gre za stara in utečena gospodarstva z ustrezno tradicijo, izkušnjami 
in tudi količinskim obsegom. V državah, kjer se je tržno gospodarstvo uveljavilo v 
kasnejšem obdobju, seveda še ni določene kontinuitete delovanja, ki bi omogočala 
primerljive in verodostojne ugotovitve. 

V Sloveniji raziskovalno delo na področju proučevanja družinskega podjetništva ni 
obsežno. Ob navedenih dejavnikih gre vzroke gotovo iskati tudi v dejstvu, da se je 
resnega dela na tem področju do sedaj lotevalo le malo slovenskih avtorjev (Glas in 
drugi 2006, Herle 2003, Vadnjal 2005, Duh 1999, Kelbl 2002, Rajter 2008 in nekateri 
drugi). Področje družinskega podjetništva je torej v Sloveniji kljub dokazanemu 
pomenu družinskih podjetij v svetu po krivici zapostavljeno oziroma ni sistematičnega 
pristopa k raziskavam. Tudi, ali pa predvsem zaradi tega, ni moč oblikovati celostnih 
sodb in verodostojnih ugotovitev o dejanskih razmerah. 

Družinsko podjetništvo je v obstoječem pojmovanju opredeljeno kot specifičen 
segment znotraj širšega pojma podjetniškega delovanja. Večinoma se obravnava kot 
segment malih in srednje velikih podjetij, čeprav lahko to izhodišče omejimo predvsem 
na nova tržna gospodarska okolja držav iz tako imenovanega tranzicijskega obdobja 
oziroma držav, ki so v zadnjem desetletju oziroma dveh prešla iz etatistične 
(realsocialistične) ureditve v tržno (kapitalistično) ureditev.  

Znano je namreč, kot je ugotovil tudi Pottker (1992), da je v razvitih ekonomijah, 
kjer vodi predvsem ameriško, pa tudi določena evropska okolja, veliko podjetij, ki so 
me vodilnimi na globalnem trgu in jih lahko uvrstimo med družinska podjetja na osnovi 
ključnega merila, ki zajema lastništvo, odločanje ter vodenje in upravljanje. Nekatera 
med temi podjetji, ki naj bi bila družinska in se kot takšna opredeljujejo tudi sama, so na 
ameriškem trgu praktično celotna avtomobilska industrija (Ford, General Motors, 
Harley Davidson) in podjetja, ki delujejo na mnogih področjih, na primer Levi Strauss, 
Procter in Gamble, Mc Donalds, Starbuck in mnoga druga. Tudi v evropskem in drugih 
predelih sveta obstaja veliko primerov uspešnih, globalno delujočih podjetij, kot so na 
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primer Fiat, Porsche, Volkswagen, Honda, Bata, Marks & Spencer, Benetton, BMW in 
druga.  

Pri opredeljevanju družinskih podjetij obstaja osnovni problem neenotnega 
definiranja, ki bi opredelilo merila in standarde, po katerih bi lahko enotno in 
nedvoumno opredelili podjetje kot družinsko. Prav zato so na žalost vprašljivi tudi 
rezultati prve večje študije (Donckels in Frohlich 1991), ki je zajemala več evropskih 
držav in je izpostavljala pomen družinskih podjetij z makroekonomskega vidika in v 
kateri avtorja ugotavljata, da pomen družinskih podjetij na področju malih in srednje 
velikih podjetij presega prispevek in rezultate podjetij, ki jih ne moremo uvrstiti med 
družinska podjetja. 

4.2 Definicije družinskega podjetništva 

Enotna definicija družinskega podjetništva še vedno ni oblikovana in glede na 
različna stališča mnogih avtorjev in neenotnega stališča, katere vidike in predvsem v 
kolikšni meri je treba vključiti v definiranje, je v kratkem tudi ni pričakovati. 

V začetku razmišljanja o družinskih podjetjih moramo omeniti, da ne glede na 
podjetje in delo, ki ga posameznik opravlja, velja, da praktično vsak prenaša dogajanje 
na službenem področju tudi v zasebno, družinsko okolje. 

Človek je kot posameznik dovzeten za pozitivna in negativna dogajanja v svojem 
okolju in praviloma velja, da lahko posameznik bolje deluje takrat, ko je v družini 
deležen razumevanja in podpore pri vsakodnevnih obremenitvah, ki so v družinskih 
podjetjih zaradi vplivov poslovnega in družinskega življenja velikokrat večje kot pri 
delu v nedružinskih podjetjih. Razlogi za to so predvsem v značilnostih poslovnega 
sveta, ki velja za racionalno področje, in družinskega okolja, ki je bolj izpostavljeno 
čustvenim vplivom (Rajter 2008).  

Različni avtorji poudarjajo različne lastnosti ali značilnosti podjetij, na podlagi 
katerih jih lahko opredelimo kot družinska. Vsekakor lahko ugotovimo nekatere 
značilnosti, po katerih se družinska podjetja razlikujejo od drugih. 

Razlike so predvsem na naslednjih področjih:  

1. lastništvo podjetja: ustanovitelji ali lastniki podjetja so vsi ali samo posamezni 
člani ožje ali širše družine. Seveda je formalna opredelitev lastnine oziroma 
večinskega ali upravljavskega lastniškega deleža odvisna tudi od statusne 
oblike podjetja, vendar ne glede na to velja, da mora imeti družina z 
lastniškega vidika ustrezen delež, ki ji omogoča upravljanje in nadzor nad 
podjetjem ter po potrebi tudi sprejemanje strateških in statusnih odločitev; 

2. vodenje in upravljanje podjetja: v vsakem primeru mora imeti družina oziroma 
morajo imeti njeni člani na osnovi višine svojega deleža zadosten lastniški 
vpliv na vodenje ali upravljanje podjetja; 
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3. vpletenost družine v podjetje: družina je v podjetje vpletena z zaposlovanjem 
oziroma aktivnim delovanjem vsaj enega družinskega člana (predvsem mlajša 
podjetja) oziroma več članov družine ali več različnih generacij (starejša 
podjetja); 

4. prehod med generacijami: družinska podjetja so načeloma namenjena več 
generacijam in lastništvo v podjetjih se samoumevno prenaša na naslednjo 
generacijo. Seveda v primeru velikih ali celo multinacionalnih podjetij 
družinsko lastništvo lahko pomeni tudi zelo širok krog sorodstveno povezanih 
ljudi. 

Družinska podjetja so v obstoječi literaturi, kot je že bilo omenjeno, obravnavana z 
vidika specifičnega segmenta podjetij, ki po ocenah predstavljajo velik, skoraj 
tričetrtinski delež vseh podjetij. Tudi za družinska podjetja velja posplošeno 
razumevanje, da gre predvsem za nastanek novih, mikro in malih podjetij, čeprav je 
pravilnost takšnega posploševanja vprašljiva.  

Glede na oceno, da je največ družinskih podjetij v ZDA (Family business institute 
2005), kjer naj bi jih bilo več kot 80 % med vsemi podjetji, in da je ocenjen delež 
družinskih podjetij med največjimi svetovnimi podjetji približno 30 % (CNNMoney 
2005), je seveda jasno, da so ta podjetja tudi izredno pomembna v globalnem 
gospodarskem smislu in ne le z nacionalnih vidikov, kjer določen delež pomembnosti 
prispevajo tudi mikro, mala in srednje velika podjetja.  

Skozi obdobje raziskovanja družinskega podjetništva je veliko avtorjev (Stern 
1986, Dyer in Handler 1994, Alcorn 1982 in drugi) poskušalo odgovoriti na temeljno 
vprašanje, kaj je družinsko podjetje. Pojavljalo se je veliko definicij, ki so poskušale 
zajeti čim več posameznih značilnosti, ki bi celovito opredelile družinsko podjetje. 
Avtorji so upoštevali različne vidike – od lastništva, vodenja in upravljanja do 
nasledstva in drugih vidikov ali pa kombinacijo več vidikov. Nekatere izmed definicij 
so prikazane v tabeli 4.1.  

Kljub številnim poskusom oblikovanja enotne definicije družinskega podjetja ta do 
sedaj še ni bila oblikovana. Kot ugotavlja tudi Vadnjal (2005), enotno definiranje 
družinskega podjetja omejujejo predvsem tri razsežnosti: lastništvo, vpletenost 
družinskih članov in pripravljenost za prenos lastništva in upravljanja med 
generacijami. Za potrebe naloge se bomo pri ustreznosti meril za uvrščanje med 
družinska podjetja omejili na osnovno izhodišče, da lahko kot družinska podjetja 
obravnavamo tista, ki so v večinski lasti ene ali več družin oziroma sta v njih zaposlena 
vsaj dva družinska člana, ki sta praviloma tudi vodilni osebi v podjetju. Tri razsežnosti 
so prikazane na sliki 4.1.  
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Tabela 4.1 Možne definicije družinskega podjetja 

Avtor Definicija 

Lastništvo – management 

Alcorn (1982) Profitna organizacija. Če je del delnic v javni lasti, mora 
družina tudi operativno voditi podjetje. 

Barry (1975) Podjetje, ki ga v praksi kontrolirajo člani ene same 
družine. 

Barnes in Hershon (1976) Večinski delež v rokah posameznika ali članov iste 
družine. 

Dyer (1986) Na vodenje in prenos lastništva vplivajo družinski odnosi. 
Stern (1986) Podjetje vodijo in so lastniki člani ene ali dveh družin. 
Vpletenost družinskih članov 
Beckhard in Dyer (1983) Podsistemi v družinskem podjetju: podjetje, ustanovitelj, 

družina. Povezuje jih povezovalni svet - svet direktorjev, 
ki ga naša zakonodaja ne predvideva. To vlogo pa bi lahko 
imel nadzorni svet. 

Davis (1983) Interakcija med dvema organizacijama: družino in 
podjetjem. 

Prehod med generacijami 

Churchill in Hatten (2004) Mlajši družinski član prevzame kontrolo nad posli od 
starejšega. 

Ward (1988) Vodenje in lastništvo bo preneseno na mlajšo generacijo. 
Kombinirane definicije 
Donnelley (1964) Podjetje pojmujemo kot družinsko, če je povezano z 

dvema generacijama družine, kar vpliva na podjetje in 
družino. 

Christensen (1953) Glavno vlogo pri vodenju podjetja imajo , tradicija pa se 
kaže v tem, da podjetje nosi družinsko ime. 

Rosenblatt, de Mik, Anderson in 
Johnson (1985) 

Večinski lastnik podjetja je družina in vanj sta (bila) 
vpletena najmanj dva člana družine. 

Vir: povzeto po Handler 1989 in Allouche in Amann 1998. 

Problematika opredelitve družinskega podjetništva oziroma družinskih podjetij 
izhaja tudi iz različnih raziskav, katerih ugotovitve medsebojno niso primerljive. Vzrok 
teh težav je predvsem določanje vzorca raziskav in tudi neopredeljenost avtorjev 
raziskav pri navajanju točne definicije v vzorčenju. Večinoma v novejših raziskavah 
povprašamo udeležence raziskav, ali svoje podjetje pojmujejo kot družinsko (seveda ob 
nekaterih splošnih navodilih o osnovnih merilih, ki jim morajo podjetja izpolnjevati) in 
na osnovi odgovora ugotavljamo, ali podjetje lahko pojmujemo kot družinsko ali ne. 
Takšno prakso sta med drugim uvedla tudi Birly in Godfrey (2000), ki sta ravno zaradi 
pomanjkanja definicij, na katere bi se lahko oprla v raziskavah, opredelitev v celoti 
prepustila anketirancem. 
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Osnovna problematika je že sama definicija družine in obsega družinske 
povezanosti oziroma relacij. Tukaj ne gre samo za neposredno sorodstvo v smislu 
krvnega sorodstva v najširšem možnem smislu, pač pa tudi za partnerje, zakonce, 
njihove sorodnike in potomce. Kadar govorimo o najširšem sorodstvu v zgoraj 
omenjenem smislu, lahko dobimo zelo veliko število ljudi, ki so teoretično sicer lahko 
tudi sorodstveno povezani (Chua, Chrisman in Sharma 1999), vendar se v resnici sploh 
ne poznajo in je torej definiranje te skupine kot družinskih lastnikov vprašljivo. Med 
takšna podjetja lahko prištevamo predvsem velika podjetja z dolgo tradicijo delovanja 
in takšnih primerov lahko med svetovno znanimi podjetji, ki se deklarirajo kot 
družinska, najdemo kar nekaj (Fiat, BMW in mnoga druga). 

Osnovna komponenta razsežnosti definicije družinskega podjetja je torej 
sestavljena iz treh razsežnosti, ki so prikazane na sliki 4.1. 

Slika 4.1 Tri razsežnosti definicije družinskega podjetja 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: BMR 2005. 

Ob navedenih dejavnikih, seveda prihaja tudi do zunanjih vplivov, ki so jim 
družinska podjetja izpostavljena v enaki meri kot ostala. To je delovanje tržnih 
podjetniških mehanizmov, ki načeloma v družinskih podjetjih samo še stopnjujejo 
problematiko, kar bo posebej izpostavljeno tudi v nadaljevanju. 

4.3 Ugotovitve raziskav o družinskih podjetjih kot pomembnemu dejavniku 
gospodarstva v Sloveniji 

Raziskave, ki bi ugotavljala vlogo in pomen družinskih podjetij v nacionalnem 
gospodarstvu, doslej ni bilo zaslediti. Že tako redki avtorji, ki raziskujejo družinsko 
podjetništvo, so se v preteklosti ukvarjali z različnimi vidiki družinskega podjetništva in 
podjetij. Samo nekateri med njimi so kot »obroben« del v svojih raziskavah zajeli tudi 
oceno pomena družinskih podjetij v celotnem gospodarstvu.  

V raziskavi, ki jo je opravil Vadnjal (2005), je avtor ugotovil, da mala in srednje 
velika podjetja nesporno predstavljajo pomemben dejavnik v nacionalnem 
gospodarstvu. Na osnovi števila zaposlenih, dodane vrednosti in skupne dodane 
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vrednosti ter ob predpostavki, da je družinskih podjetij vsaj 60 % med vsemi malimi in 
srednje velikimi podjetji (siceršnje ocene so med 70 in 80 % (Glas 2005)), je ugotovil, 
da mala in srednje velika podjetja prispevajo 36 % skupne dodane vrednosti, družinska 
podjetja pa 22 %. Pomanjkljivost te ocene je predvsem dejstvo, da v teh podatkih niso 
bili zajeti lastniki in samozaposleni, ki jih je bilo v tem obdobju skoraj 160.000 in med 
njimi je gotovo tudi določen delež družinskih podjetij.  

Vadnjal (2005) torej ob upoštevanju precejšnjega varnostnega faktorja ugotavlja, da 
v Sloveniji družinska podjetja zaposlujejo vsaj 30 % aktivnega prebivalstva in 
prispevajo najmanj 25 % k skupni dodani vrednosti domačega gospodarstva (povzeto po 
Rajter 2008). Rezultati raziskave so predstavljeni v tabeli 4.2. 

Tabela 4.2 Ocena pomena družinskih podjetij za slovensko gospodarstvo 

Velikost podjetij Število 
podjetij Zaposleni Dodana vrednost 

na zaposlenega 
Skupaj dodana 

vrednost 
Vir 

podatkov 
1–9 zaposlenih 87.140 170.013 13.851 2.354.850.063 GEM 

2002 
10–49 zaposlenih 4.695 92.301 20.364 1.879.617.564  
50–249 zaposlenih 1.210 132.194 19.591 2.589.812.654  
Skupaj MSP 93.045 394.508 6.824.280.281  
250 in več 
zaposlenih 

327 222.722 23.662 5.270.047.964  

Skupaj MSVP 93.372 617.230 19.674 12.094.328.245  
Slovenija  904.300 20.954 18.948.760.042 SURS 
Delež MSP  44 36 lastni 

izračun 
Delež družinskih 
podjetij 

 26 22 lastni 
izračun 

Vir: Vadnjal 2005. 

Kot sem že omenil, se obstoječe raziskave niso poglabljale v temeljito raziskovanje 
in analiziranje dejanske vloge in pomena družinskih podjetij v slovenskem 
gospodarstvu, zato jih bomo obravnavali kot osnovne ugotovitve majhnih delov 
preteklih raziskav na širšem področju družinskega podjetništva.  

4.4 Temeljne značilnosti družinskih podjetij 

Osnovne značilnosti družinskih podjetij bi lahko opredelil po posameznih 
področjih, v katera lahko prištejemo lastniško povezovanje, konfrontacijo poslovnega in 
družinskega okolja, dolgoročnost in načrtovan prenos lastništva podjetja znotraj družine 
in druga področja. Namenoma so navedene samo nekatere lastnosti, ki se navezujejo na 
posebnosti družinskega podjetništva in jih v podjetjih nedružinskega tipa ne srečujemo.  



Družinsko podjetništvo  

35 

Družinska podjetja so zahtevna lastniško-poslovodska struktura ravno zaradi 
določenih značilnosti, ki jih pri podjetjih nedružinskega tipa ne srečujemo. Osnovna 
značilnost, gledano z upoštevanjem obeh vidikov, je predvsem prisotnost dveh 
popolnoma različnih sistemov, ki sta združena v podjetju. Na eni strani gre za poslovni 
sistem, ki temelji na poslovni logiki in s tem izključuje čustveni vidik, na drugi strani pa 
za družinski sistem, ki temelji predvsem na čustveni komponenti (Lafair 2009, Merrill 
2004, Drago 2007). Ta dva na videz nezdružljiva sistema sta v družinskem podjetju 
združena v celoto, ki mora zadovoljivo delovati. Združevanje teh dve sistemov v 
podjetju nujno vodi v nove izkušnje in razmerja, ki se kažejo v pozitivnih izkušnjah, 
pogosto pa izzove tudi konfliktne situacije. Značilnosti obeh sistemov so prikazane v 
tabeli 4.3. 

Tabela 4.3 Značilnost poslovnega in družinskega sistema 

Poslovni sistem Sistem temelji na nalogah, zahteva rezultate in po njih nagrajuje. Sistem 
načeloma ne dopušča čustev, čeprav se jim je, posebej v družinskem 
podjetju, težko povsem izogniti. Podjetje mora temeljiti na racionalnih 
odločitvah, ker čustva zaradi pristranskosti v poslu povzročajo škodo. 
Neuspešni morajo oditi. 

Družinski sistem Sistem temelji na čustvih, prva je skrb za razvoj in blaginjo članov 
družine, pogojno rečeno: članstvo za vse življenje. 

Vir: Benson, Crego in Drucker 1990. 

Eden izmed vidikov značilnosti družinskega podjetja je tudi posebnost lastniške 
strukture (Daily in Dolinger 1992), iz katere lahko ugotovimo naslednja dejstva: da 
družinska podjetja nimajo izdelanih formalnih sistemov odločanja; nimajo izdelanih 
postopkov notranjega nadzora; ne uporabljajo kazalcev uspešnosti, učinkovitosti in 
rasti; ne ločujejo lastništva, upravljanja in vodenja; da je ustanovitelj dominantna oseba, 
ki običajno ne želi, da bi podjetje presglo njegove sposobnosti; v nadzor se ne 
vključujejo sposobni strokovnjaki v podjetju in zunanji strokovnjaki; pogosto pride do 
nezavestne odločitve proti rasti podjetja.  

Družinska podjetja imajo kot specifičen sistem tudi svoje prednosti in slabosti. 
Prednosti so predvsem: 

1. predanost poslu in družini: družinsko podjetje vpliva na vse družinske člane, 
saj je vsak član družine vsaj posredno prispeval svoj delež k uspehu. Poseben 
pomen ima podjetje za ustanovitelja, saj je to podjetje postalo njegov smisel 
udejstvovanja. S časom navadno ta občutek preveva celo družino. Pripadnost 
podjetju in družini je torej velika in to je zelo pomembna; 

2. veliko znanja: večina otrok pri delu in razvoju podjetja dobiva izkušnje in 
znanje skozi sodelovanje s starši. Navadno poznajo poslovanje in imajo več 
podlage za nadgrajevanje kot drugi uslužbenci; 
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3. fleksibilnost v času, delu in denarju: v družinskih podjetjih navadno ne 
poznamo delovnega časa, delo družina opravi takrat, ko je potrebno, in v 
obsegu, ki je potreben. Denar je element, kjer je razlika med družinskimi člani 
podjetja in zaposlenimi največja. Denar, ki ga prejemajo člani družine, je denar 
iz njihovega podjetja. Vedno se je treba odločati, ali denar ponovno investirati 
v podjetje ali ga enostavno potrošiti za druge, osebne namene. Ravno ta 
prilagodljivost daje družinskim podjetjem, če jo seveda znajo pravilno 
izkoristiti in usmeriti, veliko prednost pred nedružinskimi konkurenti; 

4. razmišljanje na dolgi rok: razmišljanja na dolgi rok so razumljiva, saj naj bi 
sadove dela prenašali tudi na naslednje generacije. Pri nerealnosti 
dolgoročnega načrtovanja je lahko to hkrati velika slabost; 

5. hitro sprejemanje odločitev je ena bistvenih prednosti, saj v družinskem 
podjetju ključne odločitve sprejema en član ali največ dva člana. V velikih 
podjetjih je postopek lahko mnogo bolj zapleten in tako se lahko zgodi, da 
podjetje izgubi precej dragocenega časa; 

6. zanesljivost in ponos: zanesljivost, ki si jo družinsko podjetje ustvari skozi čas, 
je zelo pomembna. Dolgoletne izkušnje, dobro sodelovanje s partnerji in kupci, 
prepoznavnost blagovne znamke na tržišču so tiste prednosti, ki jih mnoga 
družinska podjetja spretno izkoristijo. 

Medtem slabosti, kot jih je opredelil Leach (1991), pomenijo predvsem: togost; 
poslovni izzivi; modernizacija metod vodenja; upravljanje tranzicije; pridobivanje 
kapitala; nasledstvo; čustveni vplivi na poslovanje. Razširjeno lahko osnovne slabosti 
komentiramo kot: 

1. rigidnost (togost): v nekaterih družinskih podjetjih dobimo občutek, kot da smo 
se vrnili v preteklost, saj je motiv mlajših zaposlenih večkrat napačen: bolj kot 
na poslovne poteze pazijo na to, da s svojim delom ustrezajo mnenju in 
pogledom starejše generacije; 

2. poslovni izzivi: družinska podjetja so konservativna predvsem pri pridobivanju 
kapitala, posodabljanju metod vodenja in pri tranziciji v naslednjo generacijo. 
Težave pa niso opazne samo pri prenosih podjetja med generacijami, ampak je 
močno prisoten strah (in nesposobnost) pred vsemi velikimi spremembami v 
obdobju poslovanja; 

3. nasledstvo: prenos lastništva in poslovodenja na naslednike pomeni nekakšen 
šok za vse prisotne v družinskem podjetju. Pogosto se dogaja, da s prenosom 
prihaja do velikih dilem: koga in zakaj postaviti na vodilni položaj v podjetju, 
ali bodo starejši še sodelovali ali ne, kako upoštevati ambicije in želje 
posameznikov itd. Pogosto se zgodi, da se z vprašanjem nasledstva enostavno 
nihče ne ukvarja, družina ga odloži, kar je lahko tudi ena izmed usodnih napak 
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za družinsko podjetje: ustanovitelj oziroma vodja nenadoma zboli ali umre, na 
prevzem vodstvenega položaja pa ni nihče pripravljen ali pa je naslednikov več 
ali celo preveč; 

4. čustveni vplivi na poslovanje: neločljivosti dveh sistemov, družinskega in 
poslovnega, ter posledično vseh vplivov osebnih čustev in vrednot na 
poslovanje se morajo zavedati vsi. Oba sistema je treba uskladiti v čim bolj 
stabilno strukturo in se tako izogniti pastem notranjih težav. 

Pri primerjavi opredelitev, ki veljajo za družinska podjetja, in rezultatov opravljene 
raziskave v Sloveniji (Vadnjal 1996) lahko ugotovimo, da kljub relativno mladim 
družinskim podjetjem, ki jih imamo v Sloveniji, ugotavljamo podobno stanje kot v tujih 
podjetjih. Rezultati opravljene raziskave so povzeti v tabeli 4.4. 

Tabela 4.4 Prednosti in slabosti družinskih podjetij v Sloveniji 

Opredelitev prednosti Delež 
v (%) Opredelitev slabosti Delež 

v (%) 
Velika predanost poslu in družini. 80 Čustveni vplivi na poslovne 

odločitve. 
59 

Fleksibilnost v času, delu in 
denarju. 

72 Avtoritete niso točno definirane. 59 

Hitro sprejemanje odločitev. 41 Finančni apetiti družinskih članov. 43 
Dolgoročno razmišljanje. 40 Stalni konflikti med družinskimi 

člani. 
42 

Veliko znanja zaradi prenosa 
znanja iz roda v rod. 

39 Pritiski sorodnikov za službe. 41 

Varnost družine. 37 Propad podjetja ogrozi ugled 
družine. 

38 

Zanesljivost in ponos. 25 Prenos v naslednjo generacijo. 32 
Boljši odnosi med družinskimi 
člani. 

25 Zaposlovanje družinskih članov. 28 

Kredibilnost blagovne znamke. 19 Rigidnost. 21 
Stabilna kultura. 11 Zastarelo vodenje / finančna 

konservativnost. 
14 

Vir: Vadnjal 1996. 

Ugotovimo lahko, da so tako prednosti kot slabosti družinskih podjetij opredeljene 
podobno, ne glede na starost ali državo, v kateri ta podjetja  delujejo. Poudariti pa je 
treba, da kljub podobnemu opredeljevanju ni enotnega načina, kako družinska podjetja 
izkoristijo prednosti oziroma minimizirajo vpliv slabosti, ampak je to odvisno od 
posamezne družine oziroma vpletenosti vseh družinskih članov in seveda tudi 
zaposlenih, ki niso člani družine (v Rajter 2008). 
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4.5 Lastnosti, na osnovi katerih lahko ločimo družinska podjetja od 
nedružinskih 

Pri obravnavi lastnosti, na osnovi katerih lahko ločimo družinska podjetja od 
nedružinskih, lahko opredelimo predvsem štiri temeljne vidike: lastništvo in 
upravljanje, vodenje (management) podjetja, vpletenost družinskih članov v podjetje in 
konflikti, ki se pojavljajo v družinskih podjetjih. 

Lastnina in upravljanje družinskega podjetja 

Prvi vidik družinskih podjetij, ki je tudi njihova temeljna značilnost, je lastnina in 
upravljanje družinskega podjetja. Lastništvo v družinskem podjetju se lahko formira na 
različne načine: ustanovi ga lahko eden ali več družinskih članov, lastniki so lahko vsi 
člani družine, v primeru posameznih pravnih oblik je lahko tudi pogojeno z enim samim 
podjetnikom (s. p.), pa je kljub temu v podjetje lahko z drugih vidikov vpletena tudi vsa 
družina. Kadar govorimo o kapitalskih družbah, pa mora družina seveda imeti dovolj 
velik lastniški delež, da ji ta omogoči nadzor, vodenje in upravljanje podjetja. 

Vodenje (management) družinskega podjetja  

Družinsko podjetje ja lahko v celoti last ene ali več družin, je pa možno, kar se 
dogaja skoraj izključno v velikih podjetjih, da sčasoma pride do razpršenosti lastništva 
in s tem tudi do spremenjenih lastniških razmer in z njimi povezanih pravic in 
obveznosti lastnikov. Mednje sodi tudi nastavljanje vodstva podjetja in z vidika 
upravljanja podjetja lahko govorimo o družinskem podjetju takrat, ko takšno podjetje 
dejansko tudi vodi nekdo izmed članov družine. V velikih družinskih podjetjih sicer 
lahko na vodilnih položajih najdemo tudi zunanje poklicne managerje, vendar tudi ti 
vodijo podjetje pod nadzorom in skladno z navodili družine. 

Večina ustanoviteljev je podjetnikov v najširšem pomenu besede, saj so inovativni, 
izkoriščajo podjetniške priložnosti, se odzivajo na spremembe in vodijo podjetje. Med 
ukvarjanjem z delovanjem podjetja pogosto nimajo ne časa ne želje, da bi se ukvarjali s 
potencialnimi težavami, ki se lahko pojavijo na področju vodenja podjetja. Če 
zanemarimo dejstvo, da lahko nastopi nepredvidena situacija, ko sedanji vodja podjetja 
iz nekega razloga ne more več voditi podjetja, kar je lahko za podjetje tudi usodno, bi se 
morali podjetniki zavedati, da je načrtovanje prihodnosti podjetja in s tem tudi vodenja 
in izbire vodje dolgotrajen in zahteven proces.  

Ena izmed značilnosti družinskih podjetij, ki smo jo opredelili, je tudi zaprtost in 
nenaklonjenost zunanjim managerjem. Razlogov za takšna stališča je verjetno več – od 
varovanja skrivnosti do izgube nadzora nad tekočim dogajanjem, verjetno pa tudi 
prepričanje, da je naslednik vodje »avtomatsko« družinski član. Večina podjetnikov 
torej ni naklonjena profesionalizaciji vodstva, še posebej ne z zunanjimi managerji, pa 
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čeprav lahko ti prinesejo v podjetje tudi mnogo pozitivnega – nove načine dela, 
povezave in ideje (Arnoff in Ward 2000). Povsem upravičeni so namreč dvomi, da so v 
vseh ali v veliki večini primerni nasledniki prav iz družinskih vrst. Mnenja o prevzemu 
nasledstva in vodenju v slovenskih družinskih podjetjih so prikazana v tabeli 3.10. 

Tabela 4.5 Prevzem nasledstva in vodenja v slovenskih družinskih podjetjih (v %) 
(N=70) 

da ne ne vem ne 
razmišljam Ali bo naslednik družinski 

član? 
94 1 0 5 

da ne ne vem deloma Ali v podjetju skrbite za 
ustrezno izobraževanje 
naslednika? 90 4 3 3 

formalno 
izobraževanje 

neformalno 
izobraževanje z nasveti naj se uči od 

mene Kako skrbite za 
izobraževanje naslednika? 

45 18 22 15 

Vir: Rajter 2005. 

Več kot devet desetin vprašanih je prepričanih, da bo naslednik v družinskem 
podjetju družinski član, in 90 % jih trdi, da v podjetju ustrezno skrbijo za izobraževanje 
naslednika. Zanimivo je, da jih slaba polovica meni, da je formalno izobraževanje tisto, 
ki daje ustrezno osnovo in znanje, slaba petina jih meni, da zadostuje neformalna 
izobrazba, dobra petina pa, da so dovolj nasveti, ki jih dajejo naslednikom. Petnajst 
odstotkov jih meni, da je dovolj, če se nasledniki učijo kar od njih, z zgledom.  

Odpira se dilema, kakšna je dejansko pravilna pot pri izobraževanju naslednikov. 
Glede na vedno večje zahteve po obvladovanju širokega nabora znanj, potrebnih za 
uspešno vodenje podjetja, menim, da bi bila prava pot kombinacija formalnega in 
neformalnega učenja, vključno s prenašanjem nasvetov, ki lahko marsikdaj nadomestijo 
pomanjkljivosti teoretičnega znanja, in s hkratnim prenašanjem odgovornosti. Zelo 
vprašljivih pa je tistih 15 %, ki trdijo, da je za izobraževanje povsem dovolj, če jih 
nasledniki posnemajo in se učijo od njih. Glede na prej opisane zahteve je lahko njihova 
prihodnost vprašljiva (Rajter 2008). 

Družina in vpletenost v podjetje 

Pri vpletenosti družine v podjetje so najpogosteje omenjani starši, ki kasneje v 
podjetje na tak ali drugačen način uvedejo tudi otroke. Takšen način se uporablja 
predvsem takrat, ko so ustanovitelji starši, sicer pa je tudi veliko primerov, ko si člani 
ožje družine razdelijo lastniške deleže že ob ustanovitvi podjetja. Seveda se kasneje ob 
potencialni rasti podjetja in ob razvoju družine (partnerji in priženjeni člani) lastništvo 
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lahko tudi spreminja, še opazneje prihaja do tega v že omenjenih primerih razpršenega 
lastništva v velikih podjetjih. 

Prav pri vpletenosti družine v podjetje je treba upoštevati tudi hierarhijo v družini 
in hierarhijo v podjetju. Vzorec delovanja družine se v najširšem pomenu pogosto 
prenaša tudi v podjetje, kar seveda ni nujno ustrezno (Kets de Vries, Carlok in Florent-
Treacy 2007). Če sta hierarhija in vloga posameznega člana v družini ustrezni in 
zadostuje za sobivanje družinskih članov, je lahko vloga v podjetju tudi bistveno 
drugačna, saj se oziroma bi se morala oblikovati glede na znanje, sposobnosti in 
kompetence vsakega posameznika. V tem primeru seveda lahko prihaja do interakcije 
družinskega in poslovnega sistema, ki morata biti razmejena do te mere, da v vsakem 
okolju odigrata svojo vlogo in namen (Byers 2009).  

Vloga in pomen družine 

V vsaki družini se izoblikuje sistem, ki opredeljuje vlogo posameznika in s tem tudi 
njegove dolžnosti, obveznosti in pravice. Starši na enak način določijo tudi svet, v 
katerem živijo, odraščajo in se osebnostno oblikujejo otroci, ki se sicer oblikujejo 
individualno, vendar od uveljavljenih vzorcev bistveno ne odstopajo. Tako ustvarjeno 
okolje omogoča tudi razvoj delovne skupine, v kateri prihaja do delitve dela in 
obveznosti in kot posledica tudi sprejemanje odgovornosti. Na nek način je delovanje 
znotraj družine določen projekt, kje člani skupno delujejo in ustvarjajo (Čačinovič 
1998). 

Če iz navedenega izpeljemo družinsko podjetje kot skupen projekt, lahko 
ugotovimo, da je podjetje skupen družinski projekt, v katerem je družinski sistem 
izredno močan in vpliven ter pogojen z odnosi, ki so bili vzpostavljeni že veliko prej. 
Ravno ti odnosi in ustaljene vrednote posameznika se odražajo tudi v delovanju 
podjetja. 

Interesi in vrednote posameznika seveda ne ostanejo vedno enaki, saj se skozi 
različna starostna obdobja pojavljajo različne potrebe in interesi. V družinskem 
podjetju, kjer se srečuje več generacij, so načeloma vrednote različne, prav tako interesi, 
motivacija in cilji. Gre predvsem za razlike v medgeneracijskem dojemanju. Kako se 
vrednote v podjetju in življenju spreminjajo v povezavi z družinskim podjetjem, 
prikazuje tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 Spreminjanje vrednot v podjetju in življenju 

Stopnje razvoja 
 I. II. III. 

Čas (v letih):    
Starost podjetja 0 do 5 10 do 20 20 do 30 
Starost staršev 25 do 35 40 do 50 55 do 70 
Starost otrok 0 do 10 15 do 25 30 do 45 
Izzivi: 
Narava posla hitro rastoče 

podjetje, zahteva 
čas in denar 

zrelo podjetje potreba po strateški 
regeneraciji in 
reinvestiranju 

Organizacijska 
struktura 

majhna, dinamična večja in bolj 
kompleksna 

stagnantna 

Motivacija lastnika – 
ustanovitelja 

predan 
poslovnemu 
uspehu 

želja po moči in 
stabilnosti 

išče nove interesne 
dejavnosti, naslednja 
generacija želi rast in 
spremembe 

Družinski interes pri 
denarju 

omejen na 
osnovne 
potrebščine 

več potreb po 
udobju in 
izobraževanju 

večje potrebe tudi po 
varnosti 

Družinski cilji poslovni uspeh rast in osebni 
razvoj otrok 

družinska harmonija in 
enotnost 

Vir: Hollander in Elman 1988. 

Družinska podjetja v Sloveniji so glede na rezultate ankete (Rajter 2000 in 2005) še 
vedno nekje na koncu prve faze razvoja, torej v fazi razvoja podjetja in bi v tem času že 
morali razmišljati o naslednji fazi. V Sloveniji je opaziti svojevrsten paradoks: veliko 
družinskih podjetij je v fazi, ko bodo morali zaradi relativno visoke starosti 
ustanoviteljske generacije pripraviti prenos lastništva na drugo generacijo, medtem ko 
podjetja še niso v fazi zrelosti in tudi niso dovolj velika, da bi lahko ustrezno izpeljala 
drugo in tretjo fazo iz tabele. To pomeni, da se bodo verjetno pojavljala razhajanja 
oziroma bodo morale različne generacije svoje želje prilagajati dejanskemu stanju v 
podjetju in se določenim interesom tudi odpovedati, saj ni realno pričakovati, da bi 
slovenska družinska podjetja v bližnji prihodnosti pospešeno spremenila svojo strukturo 
(Rajter 2008). 

Povezanost družine s podjetjem je verjetno največja ovira za normalno delovanje 
družinskega podjetja. V primeru slabega ločevanja družine in podjetja se pogosto zgodi, 
da družinski interesi in vrednote prevladajo poslovne. Da bi se izognili nastanku težav v 
podjetjih, je smiselno, da so družinski člani, ki so zaposleni v podjetju, po vseh merilih 
enakovredno vrednoteni kot drugi, nedružinski delavci. Nagrajevanje naj torej poteka 
skladno s sistemizacijo in naj brez izjem velja enako za vse zaposlene v podjetju (Bork 
1993).  
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Zaposlovanje v družinskem podjetju 

Zaposlovanje družinskih članov na vodilnih ali drugih vodstvenih funkcijah ne sme 
biti povezano zgolj s pripadnostjo družini, nagrajevanje njihovega dela mora biti 
dejanski odraz njihove uspešnosti (Eckrich 2004). Tak status ni le pravičen, pač pa 
omogoča ljudem tudi osebnostni razvoj, pravo mero samozavesti in nenazadnje 
zaupanje vase in v svojo strokovnost. Naloga ustanovitelja je, da takšno politiko vodi od 
samega začetka (Friedman 1998). 

Stanje na področju zaposlovanja v slovenskih družinskih podjetjih je po 
ugotovitvah raziskave opisano v spodnji tabeli 4.7. Glede na položaje v podjetju so tako 
na direktorskih kot tudi na drugih vodstvenih položajih prisotni tisti nasledniki, ki so 
(po mnenju ustanoviteljev) dovolj stari za prevzem položaja. Nihče izmed anketiranih ni 
posebej izpostavljal njihovega znanja ali izkušenj. Gre torej za pričakovano 
samoumevnost prevzemanja vodstvenih funkcij družinskih članov v podjetju. Takšne 
odločitve so v skladu z družinskimi pričakovanji, nikakor pa niso nujno koristne tudi za 
podjetje. Položaj družinskih članov je prikazan v tabeli 4.7. 

Tabela 4.7 Položaj družinskih članov v podjetju (v %) (N=70) 

direktor 
podjetja 

drugi 
vodstveni 
položaji 

prodaja proizvodnja drugo Katera mesta zasedajo 
družinski člani? 

63 3 4 0 0 

Opomba: na vprašanje, koliko je zaposlenih na vodilnih mestih in niso člani družine, ni bilo 
niti enega odgovora. 

Vir: Rajter 2005. 

Družinska podjetja in načrtovanje 

− Načrtovanje v družinskem podjetju 
Načrtovanje je sestavni del delovanja vsakega podjetja in se na poslovni ravni 
bistveno ne razlikuje med podjetji družinskega in nedružinskega tipa. Tudi v 
družinskih podjetjih načrtujejo obseg prodaje, stroškov, proizvodnje, nabave in 
drugih poslovnih področij. Razlike so prisotne predvsem v določenih 
postavkah, kjer so motivi družinskih podjetij nekoliko drugačni. Tipičen primer 
je na primer dobiček, ki je načeloma primarni cilj lastnikov in naj bi bil 
maksimalen, medtem ko v družinskih podjetjih ni nujno tako. Bistvene razlike 
so prisotne predvsem na področju financiranja, zaposlovanja družinskih in 
nedružinskih članov ter upravljanja s premoženjem podjetja in družine. 
Družinska podjetja so pri financiranju poslovanja izrazito nenaklonjena 
zunanjemu financiranju, praktično edina opcija je klasično dolžniško 
financiranje pri bankah, v glavnem zaposlujejo družinske člane, dokler jih je 
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dovolj (Rajter 2000), in na vodilnih položajih v slovenskih malih in srednje 
velikih podjetjih praktično ni nedružinskih članov. Enaka konservativnost in 
zaprtost velja tudi na področju upravljanja s premoženjem podjetja in družine 
(Kelbl 2002). 
Obstaja pa značilnost, ki je omejena samo na družinska podjetja, in to je prenos 
lastništva med generacijami (Gersick et al. 1997). Glede na specifičnost in 
unikatnost ter hkrati kot eno izmed največjih tveganj v življenjskem ciklu 
družinskega podjetja ga bomo predstavili nekoliko podrobneje kot načrtovanje 
na ostalih področjih. 
Nekatera tipična področja, ki so v družinskih podjetjih še posebej neurejena 
oziroma na katerih prevladuje družinski sistem pred poslovnim in zaradi česar 
ima nemalo družinskih podjetij tudi velike težave, bomo predstavili v 
nadaljevanju. 

− Dileme pri načrtovanju v družinskem podjetju 
Kot smo že ugotovili, imajo družinska podjetja mnoge elemente, po katerih se 
od podjetij nedružinskega tipa bistveno ne razlikujejo, obstaja pa tudi mnogo 
tistih, po katerih so družinska podjetja unikatna in predstavljajo dileme, s 
katerimi se ta podjetja soočajo (Hilburt-Davis in Dyer 2003). V nadaljevanju 
bomo nekoliko podrobneje predstavili tista področja, ki so specifična za 
družinska podjetja in so pogosto vzrok nastanka težav ali konfliktov. Pri opisu 
stanja se bomo opirali tudi na raziskavo, ki je bila opravljena v okviru 
delovanja podjetja BMR, d. o. o. (BMR 2005), ki zaradi velikosti vzorca z 
vidika posploševanja sicer ni najbolj ustrezna, vendar so rezultati dokaj 
primerljivi s podatki referenčne raziskave, opravljene v mednarodnem prostoru 
(PRIMA 2007).  

− Lastništvo družinskih podjetij 
Kot smo že opisali, so družinska podjetja izrazito zaprta struktura, ki praktično 
v nobenem primeru niso pripravljena na oblikovanje lastništva izven ožjega ali 
širšega družinskega kroga. Ustanovitelji oziroma ustanoviteljska generacija 
obravnava družinsko podjetje kot svojo edinstveno stvaritev, v katero so vložili 
vso svojo energijo, čas in seveda tudi denar (Rosenblatt et al. 1985). S 
podjetjem upravljajo po svoji lastni presoji in pogosto služi podjetje tudi kot 
edini vir premoženja družine. Skladno s tem tudi prelivajo kapital med 
podjetjem in družino ter si zagotavljajo določen življenjski standard. 
Prepustitev oziroma prodaja dela lastništva podjetja zunanjemu investitorju 
načeloma v mišljenju družinskih podjetnikov ne obstaja. Tudi v slovenskih 
podjetjih situacija ni nič drugačna. Pripravljenost na prodajo deleža v 
slovenskih družinskih podjetjih je predstavljena v tabeli 4.8. 
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Tabela 4.8 Pripravljenost na prodajo deleža v slovenskih družinskih podjetjih 
(N=70) 

Ali bi bili pripravljeni prodati manjšinski delež podjetja zunanjemu investitorju? 
 da ne 

Ustanovitelj 0 % 100 % 
Naslednik 12 % 88 % 

Ali bi bili pripravljeni prodati večinski ali celoten delež podjetja zunanjemu 
investitorju? 

Ustanovitelj 0 % 100 % 
Naslednik 2 % 98 % 

Vir: Rajter 2005. 

Iz navedenih odgovorov lahko ugotovimo, da teorija o ustanoviteljski 
generaciji drži, saj med anketiranimi slovenskimi podjetji ni niti enega lastnika, 
ki bi bil pripravljen prodati del podjetja zunanjemu investitorju. Pri 
nasledstveni generaciji je situacija nekoliko drugačna, 12 % jih je pritrdilo 
možnosti prodaje deleža. Motivi za takšno razmišljanje so lahko različni, 
obstaja pa tudi možnost, da je mlajša generacija na podjetje čustveno manj 
navezana in v vstopu novega, manjšinskega lastnika ne vidi posebne ovire 
oziroma je lahko to priložnost za pridobivanje novih virov finančnih sredstev, 
pri čemer ne izgubijo upravljavskega lastniškega deleža. 
Za prodajo celotnega podjetja zunanjemu, nedružinskemu kupcu se ne bi 
odločil nihče izmed ustanoviteljske generacije, kar je v skladu s tezo o 
lastnostih ustanoviteljske generacije in tudi o tem, da so družinska podjetja 
namenjena več generacijam družine. Hkrati potrjuje tudi nenaklonjenost 
zamisli o izgubi kontrolnega (večinskega) deleža v lastnem podjetju. 
Zanemarljiv je delež naslednikov, ki bi bili pripravljeni prodati podjetje ali 
večinski delež podjetja, iz česar lahko sklepamo, da tudi naslednja generacija 
ni naklonjena izgubi odločujočega vpliva na poslovanje in politiko ter 
lastništvo podjetja (Rajter 2008). 

Konflikti v družinskem podjetju 

Družinska podjetja so večinoma veliko bolj nagnjena k ustvarjanju konfliktnih 
situacij, ki so v osnovi posledica delovanja obeh nasprotnih sistemov – poslovnega in 
družinskega – in zanemarjanje teh situacij oziroma ignoriranje ali napačno reševanje 
lahko hitro privede do posledic, ki so lahko za družino ali podjetje tudi usodne. Za 
preprečevanje takšnih situacije je potrebno natančno načrtovanje, kadar pa do njih 
vendarle pride, je nujno takojšnje reševanje in odpravljanje nesoglasij, ki so privedla do 
konfliktov, sicer lahko prerastejo v neobvladljivo situacijo s poraznim koncem. Zelo 
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koristno je, če odpravljanje poteka na strokovni ravni, če je potrebno tudi s 
sodelovanjem zunanjih virov (Paisner 2000, Gordon in Nichlosn 2008, Kaye 2005).  

Izpostavimo lahko določene dileme, pri katerih zlahka pride do napetosti in 
neskladij v poslovnih in osebnih ciljih različnih družinskih članov oziroma generacij 
(Glas 2005): poslanstvo podjetja; uporaba dobička; politika izplačil udeležbe pri 
dobičku; politika sprejemanja poslovnih tveganj v podjetju; rast in diverzifikacija; 
usposabljanje družinskih članov in merila za njihov vstop v podjetje; ocenjevanje in 
nagrajevanje družinskih članov; zaposlovanje zakonskih partnerjev; zaposlovanje 
zunanjih ljudi in drugo. Interakcija družinskega in poslovnega sistema je prikazana na 
sliki 4.2. 

Slika 4.2 Interakcija družinskega in poslovnega sistema 

 
Vir: BMR 2005a. 

Vzroki konfliktov v družinskih podjetjih (Rajter 2008) izvirajo tako iz poslovnega 
kot tudi družinskega sistema. Ob nezdružljivosti logik obeh sistemov je treba upoštevati 
tudi različna stališča generacij v podjetju (Leach 2007). Povsem normalno je, da imajo 
različne generacije ljudi v različnih življenjskih obdobjih tudi različna stališča, interese 
in cilje, vendar je v družinskem podjetju nujno doseganje konsenza pri njihovem 
izpolnjevanju (Astrachan in McMillan 2003). Če upoštevamo samo poslovni vidik 
družinskega podjetja, so tako v Sloveniji kot tudi v mednarodnem okolju (PRIMA 
2007) razlogi nesoglasij oziroma konfliktov zelo podobni. Po pogostosti so največkrat 
izpostavljeni zadolževanje, oblikovanje cenovne politike, razvoj proizvodov in višina 
plač, medtem ko je delitev dobička uvrščena relativno nizko. To potrjuje tudi navedene 
osnovne značilnosti družinskih podjetij, ki so v primeru ustanoviteljske generacije 
vezane na konservativnost, tradicijo in nadaljevanje kontinuitete načina dela. V 
raziskavi, ki jo je opravila Lovšinova (2000), je ugotavljala stopnjo pogostosti vzrokov 
za nastanek konfliktov predvsem na medgeneracijski ravni. Vzroki konfliktov v 
slovenskih družinskih podjetjih so predstavljeni v tabeli 4.9. 
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Tabela 4.9 Vzroki konfliktov v slovenskih družinskih podjetjih (v %) 

Vzroki Delež 
Zadolževanje – starši so previdni in finančno konservativni – to kaže 
odnos do rasti 

32 

Oblikovanje cen / rast podjetja 28 
Razvoj novih proizvodov (mladi: počasen) 24 
Odločanje o višini plač (mladim pomembna) 20 
Izpopolnjevanje proizvodov 12 
Izbira domačih in tujih partnerjev  
Delitev dobička 8 

Vir: Lovšin 2000. 

Kot je ugotavljal Kelbl (2002), je sposobnost konfliktnosti ena od bistvenih 
lastnosti, ki jih človek potrebuje in si jo najlažje pridobi v družini. Vzgoja za konflikt je 
pristajanje na spreminjanje v družini, kar nedvomno pomeni stres, ki ga je treba zdržati. 
V družini, v kateri roditelja uveljavljata težnjo po dominaciji in moči, je vzgoja 
sposobnosti za konflikt že vnaprej obsojena na neuspeh. Otrok mora vedno imeti 
možnost, da postavi pod vprašaj tudi pričakovanja staršev, in to brez bojazni, da bi 
izgubil ljubezen. In kakšna je družina, ki vse to zmore? Vsekakor optimalna ali, kot 
navajajo avtorji, družina »neobičajne stopnje zdravja«, za katero je značilno naslednje 
(Čačinovič 1998): afilitivna (posvojitvena), odprta, odzivna, zaupajoča naravnanost do 
sočloveka; fleksibilna kontrola na osnovi dogovarjanja v temeljni hierarhiji starši–otrok; 
komunikacija je odprta, jasna, iskrena; podpiranje in spoštovanje enkratnosti in razlik; 
trdna starševska koalicija, enakopravnost, delitev moči med roditeljema; visoko 
spoštovanje ločenosti, individualnosti, avtonomije, zasebnosti in visoko spontani 
medsebojni odnosi, humor, duhovitost, visoka raven iniciativnosti. Čačinovič (1998) je 
obstoječim spoznanjem dodala tudi novejše ugotovitve o značilnostih zdrave družine, ki 
so: duhovna usmerjenost; jasne generacijske meje; jasne, odprte in pogoste 
komunikacije; jasne vloge in zadovoljiva kakovost in količina skupaj preživetega časa; 
povezanost s socialnim okoljem; sodelovanje in pogajanje; spodbujanje edinstvenosti, 
individualnosti in občutka pripadnosti; sposobnost prilagajanja; udejanjanje prijaznosti 
in priznanja ter zavezanost družini. 

Družinska podjetja in financiranje 

Financiranje malih in srenje velikih podjetij poteka na različne načine, od 
klasičnega dolžniškega do vstopa novih družbenikov, tveganega kapitala itd. Družinska 
podjetja so na področju financiranja poslovanja drugačna, kar gre povezovati z 
določenimi značilnostmi teh podjetij, predvsem z zaprtostjo za zunanje vlagatelje, 
nenaklonjenostjo povečevanju tveganja in z možnostjo »prelivanja« lastnih sredstev iz 
družine v podjetje in obratno. Friedman (1998) ugotavlja, da je financiranje s 
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pritegnitvijo zunanjih partnerjev pravzaprav nemogoče, saj v družinskih podjetjih tak 
način povezujejo z izgubo suverenosti v podjetju. 

Pri zagonu podjetja je financiranje z lastnimi (družinskimi) viri verjetno najbolj 
logična izbira, saj je prvič – za novonastalo podjetje težko pridobiti tuj kapital oziroma 
zahteva (v tem primeru družinsko) jamstvo in drugič – družina vloži svoje prihranke in 
se s tem razbremeni zunanjih dolgov (Snider 2009). S podobnimi dilemami se srečujejo 
družinska podjetja tudi kasneje, ko potrebujejo sredstva za financiranje rasti (Tajnikar 
2000). Nekoliko lažje je s financiranjem družinskim podjetjem, ki imajo določeno 
tradicijo, saj imajo trg, kupce, ustaljene odnose z dobavitelji in načeloma tudi že 
ustvarjene dobičke, torej imajo tudi širši nabor možnosti ustreznih virov. 

Tudi slovenska družinska podjetja na tem področju niso izjema. V raziskavi o 
financiranju družinskih podjetij v Sloveniji (Rajter 2000) sta bila tipična in 
najpogostejša vira financiranja lastna (družinska) sredstva in klasično dolžniško 
financiranje (kredit). Opazno je, da v Sloveniji tudi danes banke nimajo specializiranih 
ponudb za družinska podjetja, čeprav imajo na tem področju še veliko rezerv (BMR 
2005). Res pa je tudi, da banke oblikovanja posebne ponudbe očitno ne potrebujejo, saj 
družinska podjetja na trgu tovrstne ponudbe nimajo večje izbire (v Rajter 2008). 

Družinska podjetja in nasledstvo 

V malih in srednje velikih družinskih podjetjih se zdi logičen nasledstveni korak 
imenovanje enega ali več družinskih članov, potomcev ustanoviteljske generacije za 
naslednika. Povsem legitimno je vprašanje o splošni primernosti teh družinskih članov, 
zato bi morali ob nesposobnih naslednikih ustanovitelji razmišljati tudi v smeri 
imenovanja profesionalnega managementa in zadržanju samo lastniško-nadzorne 
funkcije (Barnes 1988). 

Ni nujno, da se mora podjetnik, ki uspešno izpelje načrtovano tranzicijo, 
popolnoma odpovedati lastništvu in pomoči podjetju. Nasprotno! Ob izkazani želji 
naslednikov ali prepoznani potrebi je prav, da s svojim dobronamernim nasvetom 
pomaga sedanji generaciji ali pa tudi zunanjemu, profesionalno najetemu managerju 
(Rajter 2005). 

Pri načrtovanju tranzicije se ustanovitelji in družina pogosto srečujejo z resnimi 
dilemami. Nekatere med njimi so prikazane v sliki 4.3. 
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Slika 4.3 Dileme prenosa družinskega podjetja 

 
Vir: povzeto po Glas 2005. 

Leach (1991) ugotavlja, da je prenos podjetja na naslednjo generacijo neke vrste 
revolucionarno dogajanje, v toku katerega se bodo preoblikovali kultura podjetja, način 
vodenja ter strategija rasti in nadaljnjega razvoja podjetja.  

Zakaj je tranzicija podjetja med generacijami tako zapletena in neverna, lahko 
razberemo iz dveh ugotovitev. Ustanovitelj svoje družinsko podjetje obravnava kot 
najpomembnejšo stvar, ki jo je naredil v življenju, in se je vso svojo aktivno dobo 
ukvarjal z njim (Hartley in Griffith 2009). Zaradi podjetja pogost zanemarjajo veliko 
drugih, pomembnih stvari v življenju in hkrati sami ne vedo, kaj bi počeli, ko napoči 
čas, da izprežejo in predajo podjetje in posle naslednikom (Stavrou 1998). Druga 
ugotovitev, ki razlaga probleme tranzicije, pa je, da so ustanovitelji pogosto zelo 
samosvoje osebnosti, prepričani so v svoj »prav« in od svojega prepričanja načelno ne 
odstopajo (Benson, Crego in Drucker 1990). 

Če povzamemo obe ugotovitvi, potem trditev Frishkoffove (v Frishkoff in Brown 
1993), da v svetu po ocenah več kot 50 % vseh družinskih podjetij nima izdelanega 
načrta prenosa lastništva podjetja, predstavlja utemeljeno skrb za prihodnost teh 
podjetij. Zaskrbljujoče je, da po ocenah v svetu več kot 50 % podjetij nima izdelanega 
načrta za prenos podjetja (Frishkoff in Brown 1993). 

Zrelost podjetnika ustanovitelja se najbolj izrazito pokaže prav pri uspešnem 
načrtovanju in vodenju tranzicije. Načrtovanje umika iz podjetja in tudi dejanska 
realizacija je največ, kar podjetnik ob koncu svoje kariere lahko naredi za podjetje in 
družino (Tapies in Ward 2008). Tranzicija kot proces se lahko odvija skozi daljše 
obdobje, lahko pa se zgodi tudi naenkrat, recimo ob smrti podjetnika. Zrelo družinsko 
podjetje, kjer se člani družine zavedajo pomembnosti in tveganja tranzicije, bo ta proces 
izvajalo načrtno in bo imelo pripravljene ustrezne scenarije (Rajter 2005). 

Pri upoštevanju načrtovanja nasledstva bi morali podjetniki ustanovitelji razmišljati 
predvsem o oblikovanju ustreznih meril, na osnovi katerih bodo lahko izdelali ustrezen 
nasledstveni načrt, ki naj vključuje naslednje segmente (Fritz 1997); merila za 
vključevanje družinskih članov in še posebej otrok v družinsko podjetje; izbira 
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ustreznega delovnega mesta, mentorstvo, nagrajevanje, načini pridobivanja izkušenj; 
profesionalizacija medsebojnih odnosov; izbira in priprava kandidata za prevzem 
vodenja družinskega podjetja med družinskimi člani ali zaposlitev profesionalnega 
managerja; načrtovanje umika ustanovitelja in prenos vodenja podjetja; prenos ali 
prodaja poslovnih deležev naslednikom, delavcem in managementu, drugim podjetjem; 
žetev podjetnika; upravljanje z družinskim premoženjem. 

Ob upoštevanju opredeljenih meril bi morali ustanovitelji izdelati ustrezen načrt 
prenosa premoženja, ki opredeljuje tako delovanje podjetja v poslovnem smislu kot tudi 
upravljanje s premoženjem družine ter z vsemi obveznostmi in pravicami, ki iz tega 
izhajajo. 

Zgoraj opisana merila seveda niso primerna oziroma nujna samo za izdelavo načrta 
tranzicije podjetja, pač pa bi jih morali ustanovitelji oziroma vodje podjetij upoštevati 
že veliko prej – ob sprotnem in strateškem načrtovanju.  

4.6 Načini odpravljanja dilem in iskanja rešitev 

Mala in srednje velika podjetja se lahko zaradi svojih značilnosti (majhnost, 
relativna finančna šibkost, omejenost virov in ljudi …) znajdejo v precej težkem 
položaju, kadar naletijo na težave ali dileme, ki jih ne morejo reševati z lastnim znanjem 
ali izkušnjami. Pri družinskih podjetjih je položaj še nekoliko hujši, saj so načeloma 
zelo nedostopna za zunanje strokovnjake, hkrati pa imajo pogosto neustrezno kadrovsko 
strukturo, saj so zaposleni v podjetju zaradi družine in ne svojega znanja ali kompetenc 
(Kaslow 2006). 

V osnovi lahko opredelimo tri načine reševanja težav ali dilem oziroma iskanja 
rešitev, ki pridejo v poštev za družinska podjetja: z lastnimi viri (ljudmi), z zaposlitvijo 
ustreznega strokovnjaka sli z najemanjem poklicnih svetovalcev. 

Ob upoštevanju zgoraj navedenega lahko ugotovimo, da tista podjetja, ki nimajo 
zadostnih lastnih virov in si ne morejo privoščiti ali ne želijo zaposliti ustreznega 
strokovnjaka, lahko poiščejo pomoč v obliki najemanja zunanjih strokovnjakov s 
področja, na katerem želijo spremembe ali zaznavajo težave. Tovrstna profesionalna 
zunanja storitev, ki se tudi v Sloveniji (sicer prepočasi) uveljavlja, je poslovno 
svetovanje (Rajter 2008). 

Družinska podjetja so specifični sistemi s svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi. Že 
zaradi številčnosti in mnogih svetovno znanih in uspešnih družinskih podjetij (Fiat, 
Ford, Lego ter mnogih drugih) se zastavlja vprašanje, kakšno je stanje s Sloveniji in 
kašno vlogo oziroma pomen imajo slovenska družinska podjetja z vidika nacionalnega 
gospodarstva. 
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5 PREDSTAVITEV OSNOVNIH IZHODIŠČ RAZISKOVANJA 

5.1 Osnovna izhodišča in namen empirične raziskave 

Temeljni namen raziskave je proučevanje značilnosti slovenskih družinskih podjetij 
s poudarkom na ugotavljanju vloge in pomena družinskih podjetij tako v smislu 
pojmovanja podjetništva kot tudi opredeljevanja vloge teh podjetij med mikro, malimi 
in srednje velikimi podjetji ter njihov vpliv na celotno gospodarstvo. 

Raziskovalni problem temelji na ugotavljanju tipičnih značilnosti družinskega 
podjetništva in pomena slovenskih družinskih podjetij za gospodarstvo. Družinska 
podjetja so specifična lastniško-upravljavska struktura, katere temeljna značilnost in 
hkrati vir vseh prednosti in slabosti je prepletanje racionalno-poslovnega in čustveno-
družinskega sistema.  

Drugi vidik raziskovalnega problema temelji na predpostavki, da so družinska 
podjetja dejansko nosilec podjetniške dejavnosti v malem gospodarstvu in da ne gre za 
specifičen segment podjetij znotraj podjetniškega delovanja, kot je to predstavljeno v 
obstoječih teoretičnih delih. V doktorski disertaciji bomo proučili značilnosti družinskih 
podjetij in dejavnike, na katerih bi lahko temeljilo osnovno izhodišče o vlogi in pomenu 
slovenskih družinskih podjetij v malem gospodarstvu.  

5.2 Cilji raziskave 

Cilj raziskave je na podlagi proučevanja dostopne tuje in domače literature in virov 
podatkov ugotoviti in opredeliti tipične značilnosti in lastnosti družinskih podjetij ter z 
analizo stanja oceniti realno vlogo in pomen slovenskih družinskih podjetij v malem 
gospodarstvu. Cilj raziskave je tudi dokazati, da družinska podjetja niso specifičen 
segment podjetništva, kakor so obravnavana v literaturi, pač pa so ta podjetja nosilni 
dejavnik podjetniškega delovanja.  

5.3 Temeljna teza in hipoteze 

V ospredju proučevanja so naslednje temeljne skupine dejavnikov in njihovi 
medsebojni vplivi: osnovni ekonomski dejavniki podjetij, temeljne značilnosti vodenja 
in upravljanja družinskih podjetij, proučitev vpliva družinskih podjetij na podjetništvo 
kot celoto in vpliv družinskih podjetij na nacionalno gospodarstvo. 

Temeljna teza, ki jo obdelujemo in testiramo v doktorski nalogi ter jo bomo 
poskusili z raziskavo potrditi oziroma ovreči, je, da so družinska podjetja kompleksen 
lastniško-upravljavski sistem, katerega prednosti in slabosti izhajajo iz uspešnega 
obvladovanja poslovnega in družinskega sistema. Družinska podjetja so, v nasprotju z 
dosedanjimi spoznanji, nosilni dejavnik razvoja in delovanja v podjetništvu. V primeru 
slovenskih družinskih podjetij, se je zaradi specifičnosti gospodarskega okolja in 
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majhnosti nacionalnega prostora, v smislu raziskovanja, treba osredotočiti predvsem na 
mala in srednje velika družinska podjetja.  

Obrazložitev: 

Različni tuji in domači avtorji (Alcorn 1982, Berardinelli 2002, Leach 1991, 
Vadnjal 2005 in drugi) opredeljujejo družinsko podjetništvo kot specifičen segment 
podjetij. Večinoma so se do sedaj avtorji ukvarjali z družinskimi podjetji kot poslovno-
družinskimi sistemi in preučevali notranja razmerja in druge značilnosti teh podjetij. 
Raziskave, ki bi proučevala družinska podjetja in njihovo vlogo v podjetništvu, do sedaj 
ni bilo zaslediti, kljub temu da so družinska podjetja po splošnih ocenah večinski 
segment vseh podjetij. Tudi v Sloveniji se pojavljajo zgolj ocene o številčnosti 
družinskih podjetij znotraj populacije vseh podjetij, vendar raziskave o dejanskem 
številu teh podjetij kakor tudi o njihovi vlogi v podjetništvu ter nacionalnem 
gospodarstvu ni. Obstajajo tudi domneve (Vadnjal 2005), da so v Sloveniji družinska 
podjetja glede na velikost samo mikro, mala in srednje velika. Glede na strukturo vseh 
podjetij je takšno predvidevanje relativno zanesljivo, vendar lahko upravičeno 
predvidevamo, da se je v času preoblikovanja, prodaje in nakupov podjetij oblikovalo 
tudi določeno število velikih podjetij, ki jih lahko opredelimo kot družinska. Glede na 
navedeno so podana osnovna izhodišča, na osnovi katerih lahko predvidevamo, da so 
družinska podjetja dejansko nosilec podjetništva in prispevajo ustrezen delež k razvoju 
podjetništva in nacionalnega gospodarstva, kar bomo z raziskavo poskusili potrditi.  

Temeljno tezo bomo testirali s pomočjo naslednjih hipotez: 

Hipoteza 1:  

Izobrazba podjetnikov in njihovih zaposlenih je pozitivno povezana in je eden izmed 
pomembnejših dejavnikov uspešnega poslovanja podjetja. Podjetja, v katerih imajo 
lastniki in zaposleni višjo stopnjo izobrazbe, poslujejo uspešneje kot podjetja, v katerih 
je izobrazbena raven nižja. 

Obrazložitev: 

Izobrazba podjetnikov in zaposlenih je pomemben dejavnik na poti do uspeha. Za 
preverjanje hipoteze bomo oblikovali spremenljivko IZOBRL s katero bomo ugotovili 
stopnjo izobrazbe lastnikov, in spremenljivko IZOBRZ, s katero bomo ugotovili stopnjo 
izobrazbe zaposlenih. Z navedenima spremenljivkama bomo ugotavljali povezanost 
med izobrazbo lastnikov in izobrazbo zaposlenih in oblikovali skupno spremenljivko 
(IZOBSKUP). Rezultate povezanosti in skupno stopnjo izobrazbe bomo primerjali s 
poslovnimi rezultati podjetij ter na ta način ugotavljali povezanost in odvisnost 
opazovanih dejavnikov.  
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Hipoteza 2: 

Skupne življenjske vrednote, ki jih imajo lastniki in zaposleni v podjetju, so eden 
izmed temeljev uspešnega delovanja. V družinskih podjetjih so skupne življenjske 
vrednote veliko jasneje opredeljene in izražene kot v podjetjih nedružinskega tipa. 
Družinska podjetja, v katerih je stopnja skupnih življenjskih vrednot višja, dosegajo 
boljše rezultate kot družinska podjetja, v katerih skupne življenjske vrednote niso tako 
izražene, in tudi boljše rezultate kot podjetja nedružinskega tipa. Hkrati predvidevamo, 
da bo v podjetjih nedružinskega tipa stopnja skupnih življenjskih vrednot bistveno nižja. 

Obrazložitev: 

Podjetja, v katerih imajo lastniki in zaposleni jasno oblikovane skupne življenjske 
vrednote, ki so skupne celotnim kolektivom, delujejo uspešneje kot podjetja, kjer ni 
tako. Vrednote, ki jih ima posameznik in jih uspe združiti z vrednotami, ki so normirane 
v podjetju, prispevajo velik delež k ustvarjanju ustreznih pogojev delovanja in h klimi v 
podjetju, ki omogoča tvorno sodelovanje vseh v podjetju. Vrednote posameznika se 
oblikujejo deloma pod vplivom mikro in makro okolja, deloma pa si jih z izkušnjami 
oblikujemo individualno in v skladu z oblikovanimi vrednotami nato delujemo tako na 
zasebnem kot tudi na poslovnem področju. Z namenom preverjanja vrednot v 
obravnavanih podjetjih bomo oblikovali naslednje spremenljivke s področja življenjskih 
vrednot: družina, zdravje, vzgoja otrok, socialni odnosi, prosti čas, finančno 
premoženje, prijateljstvo, družinska čast in spremenljivke s področja dela: delovna 
učinkovitost, izpolnjevanje dolžnosti, zanesljivost, enakopravnost, avtonomija, 
soodločanje, poslušnost in skromnost. 

Hipoteza 3: 

V družinskih podjetjih, ki imajo ustrezno urejene lastniško-poslovodske odnose in 
ustrezno strukturo lastništva, prihaja do manj konfliktov in posledično poslujejo bolje 
kot podjetja, kjer te relacije niso jasno urejene, in tudi bolje kot podjetja nedružinskega 
tipa, kjer je konfliktnost pogojena z drugimi vzroki. 

Obrazložitev: 

Družinska podjetja imajo določene značilnosti (najpomembnejše so prepletanje 
družinskega in poslovnega sistema, konfliktnost in nasledstvo podjetja), po katerih se 
razlikujejo od podjetij nedružinskega tipa. Te značilnosti so tako pozitivne kot tudi 
negativne. S pravilnim načrtovanjem in zagotavljanjem enakih meril za družinske člane 
in ostale zaposlene ter z urejenimi odnosi med člani družine v smislu delovanja in 
upravljanja podjetja se lahko v veliki meri nevtralizirajo negativni vplivi na podjetje in 
družino, kar se kaže v boljšem delovanju podjetja. 
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Hipoteza 4: 

Družinska podjetja delujejo na vseh področjih gospodarstva in dosegajo boljše 
poslovne rezultate od primerljivih podjetij, ki niso družinska.  

Obrazložitev: 

Družinska podjetja, ki delujejo na trgu, so prisotna v vseh dejavnostih (primarni 
proizvodni sektor, predelovalna industrija in storitvene dejavnosti) in dosegajo boljše 
poslovne rezultate kot podjetja, ki niso družinska. Za namen preverjanja hipoteze, bomo 
oblikovali naslednje spremenljivke: SPRIH, s katero bomo merili uspešnost pri 
ustvarjanju prihodkov iz poslovanja; DPRIH, s katero bomo merili uspešnost 
ustvarjanja prihodkov na domačem trgu; TPRIH, s katero bomo merili uspešnost 
ustvarjanja prihodkov na tujih trgih; DOB, s katero bomo merili ustvarjen dobiček iz 
poslovanja; SZAP, s katero bomo merili število zaposlenih v podjetjih. Nominalne 
podatke v času bomo deflacionirali z indeksom cen življenjskih potrebščin, da se 
ugotovi realna rast. Iz navedenih spremenljivk bomo s pomočjo metode glavnih 
komponent oblikovali skupno spremenljivko rast podjetja – RAST in na osnovi 
pridobljenih rezultatov in izvedenih primerjav oblikovali ustrezne ugotovitve. 

5.4 Metodologija raziskave 

Glede na tip je raziskava temeljna, saj z njo želimo prispevati k razvoju teorije in 
znanosti na obravnavanem področju, hkrati pa bodo rezultati tudi javno objavljeni in 
namenjeni predvsem znanstveni in strokovni populaciji.  

Metodološko raziskavo definiramo kot kvantitativno zaradi naslednjih značilnosti: 

1. obravnavani vzorec je velik, naključno izbran in reprezentativen; 
2. zbiranje podatkov poteka v obliki anketnega vprašalnika v vnaprej določeni 

obliki in strukturi; 
3. z metodo dedukcijo bodo oblikovani natančni numerični rezultati; 
4. cilj raziskave je testiranje in potrditev hipotez. 

Verodostojnost raziskave je potrjena tudi z izbiro dedukcijske metode, ki je 
najprimernejši postopek pri obdelavi statistične populacije, in z izbranim številom 
statističnih enot, zajetih v statistični vzorec. 

Zanesljivost raziskave lahko potrdimo s pričakovanjem, da bi ponovno opravljena 
raziskava prišla do podobnih rezultatov. Nepristranskost je zagotovljena z 
nevpletenostjo raziskovalca in s tem je izločen morebiten vpliv na anketirance. Glede na 
časovno neomejenost pri izpolnjevanju ankete je izločena morebitna pristranskost. 

Veljavnost raziskave lahko potrdimo z dejstvom, da je izvedena v kratkem 
časovnem obdobju, tako da je s tem izključen vpliv nepredvidenih dogodkov; izvedena 
je v času, ko je pričakovati, da se bo trend gospodarskih gibanj ponovno izboljšal; 
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slovenski trg je že pred časom postal del trga EU; podjetja imajo določeno tradicijo in 
so že stabilizirala poslovanje; na podlagi navedenih dejstev lahko trdimo, da pridobljeni 
rezultati kažejo dejansko sliko obstoječega stanja. 

Posploševanje v smislu uporabe rezultatov opravljene raziskave v drugih državah 
ali ekonomsko-gospodarskih okoljih ni mogoče, saj je raziskava vezana na specifičen 
segment malih in srednje velikih podjetij ter pokriva relativno ozek segment 
podjetništva. Zaradi navedenega so podatki z ustrezno stopnjo zanesljivosti uporabni 
samo v specifičnem segmentu podjetništva in lahko v drugih okoljih služijo le in 
predvsem kot prikaz ali primerjava stanja (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005). 
Vsekakor pa menim, da lahko določene ugotovitve primerjamo z rezultati referenčne 
raziskave GEM (2007). 

5.4.1 Statistična populacija 

Za namen izdelave analize kot statistično populacijo obravnavam vsa slovenska 
mikro, mala, srednje velika in velika podjetja ter znotraj te populacije tudi podjetja, ki 
so v družinski lasti. Celotna populacija mikro, malih in srednje velikih podjetij obsega 
po uradnih statistikah za leto 2007 111.695 podjetij in podjetnikov (AJPES 2007). Med 
obravnavanimi subjekti je 43,67 % podjetij in 56,33 % podjetnikov. Glede na podatke 
(AJPES 2007) je med podjetniki primerljivo mogoče obravnavati 22 srednje velikih 
podjetnikov, vsi ostali pa so lahko po primerljivih merilih uvrščeni med mikro 
podjetnike. Iz tega razloga obravnavam tam, kjer je zaradi zagotovitve ustreznih 
celotnih podatkov potrebno, smiselno skupno uvrščanje podjetnikov in podjetij. V 
obravnavi posameznih segmentov uporabljam tudi ločene razdelitve, ki zagotavljajo 
neposredno primerjavo. 

Tabela 5.1 Število podjetij v Sloveniji glede na velikost 

Podjetja in podjetniki 
2007 Skupaj Mikro Male Srednje Velike 

Družbe 48.781 45.232 1.973 797 779
Delež v % 100,00 92,70 4,00 1,60 1,60
Podjetniki 62.914 52.281 9.656 955 22
Delež v % 100 107,17 19,79 1,96 0,05
Skupaj 111.695 97.513 11.629 1.752 801
Delež podjetij v % 43,67 46,39 16,97 45,49 97,25
Delež podjetnikov v % 56,33 53,61 83,03 54,51 2,75

Vir: AJPES 2007. 

Glede na ocene (Glas 2005 in Vadnjal 2005), da je med vsemi podjetji med 60 do 
80 % podjetij družinskega tipa, kar se primerljivo ujema tudi z ostalimi raziskavami 
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(PRIMA 2007), ki zajemajo celoten evropski in svetovni prostor, opazovana statistična 
populacija družinskih podjetij v Sloveniji obsega približno 67.000 do 89.000 podjetij.  

Znotraj statistične populacije oziroma množice obstajajo statistične enote, to so 
podjetja, izbrana v obravnavani vzorec. Za namene raziskave se bom omejil na 4000 
statističnih enot (podjetij), kar predstavlja 5,97 % najnižje predvidene ocene celotne 
populacije družinskih podjetij. 

5.4.2 Vzorčenje 

Za vzorčenje velike populacije je najprimernejša tehnika enostavnega naključnega 
vzorčenja. Temeljna značilnost enostavnega naključnega vzorčenja je enaka možnost 
izbire v vzorec za vsako podjetje v populaciji. V primerih, ko je opazovanje celotne 
statistične populacije težko izvedljivo ali vprašljivo z vidika gospodarnosti, se pri 
proučevanju populacije omejimo na opazovanje dela enot in iz njega sklepamo na 
celotno populacijo (Košmelj in Rovan 2003). 

V skladu s statistično teorijo mora biti vzorčenje izvedeno slučajno, saj le tako 
lahko zagotovimo objektivnost ocen. Predpostavimo torej, da je vzorčenje slučajno in 
da je vzorec reprezentativen. Da bi zagotovil slučajnost vzorčenja, sem izbral 
podatkovne baze AJPES, GZS, OZS in BMR, d. o. o. Izbrane baze podatkov o podjetjih 
so primerne za pridobivanje podatkov in vzorčenje predvsem zaradi ažurnosti, 
omogočanja selekcije podjetij glede na velikost in lokacijo v smislu statističnih regij ter 
v primeru baze podatkov podjetja BMR, d. o. o., tudi v specializiranosti za družinska 
podjetja.  

5.4.3 Vzorec 

Pri iskanju ustreznih podjetij in oblikovanju dovolj velikega vzorca sem v 
populaciji vseh slovenskih mikro, malih in srednje velikih podjetij z iskanjem po javnih 
bazah (SURS, AJPES, GZS, OZS) in zasebni bazi (BMR, d. o. o.) oblikoval vzorec 
4000 slovenskih družinskih podjetij in jim poslal anketne vprašalnike. V prvi obravnavi 
je bilo vrnjenih 623 vprašalnikov, po dodatnem posredovanju in ponovni prošnji za 
sodelovanje sem pridobil še dodatnih 205 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Skupaj je 
bilo vrnjenih 828 anketnih vprašalnikov. Zaradi neprimerljivosti sem izločil 49 
vprašalnikov, dodatnih 72 vprašalnikov sem moral izločiti zaradi pomanjkljivih 
podatkov, ki niso omogočali ustrezne primerjave. Skupno sem pridobil 707 anketnih 
vprašalnikov, ki so bili izpolnjeni v skladu s potrebami raziskave in sem jih lahko 
uvrstil v vzorec. 

Struktura podjetij, ki so zajeta v vzorec, je glede na velikost naslednja: 180 mikro 
podjetij (0,19 % celotne populacije mikro družb), 492 malih podjetij (5,02 % celotne 
populacije malih družb), 21 srednje velikih podjetij (1,6 % celotne populacije srednje 
velikih družb) in 14 velikih podjetij (0,87 % celotne populacije velikih družb). Skupno 



Predstavitev osnovnih izhodišč raziskovanja  

57 

število obravnavanih podjetij je 707, kar predstavlja 0,72 % vseh gospodarskih 
subjektov. Obravnavana podjetja so zaposlovala 22.012 ljudi, kar je 3,93 % vseh 
zaposlenih v gospodarskem sektorju. Pri obravnavi družb glede na velikost in ustvarjene 
prihodke je ugotovljeno naslednje stanje: 180 mikro družb je v letu 2007 ustvarilo 
25.931.470 EUR prihodkov, kar predstavlja 0,193 % prihodkov v celotni populaciji 
45.232 mikro družb; 492 malih podjetij je ustvarilo 436.456.550 EUR prihodkov, kar 
predstavlja 5,26 % prihodkov v celotni populaciji 11.629 malih družb; 21 srednje 
velikih podjetij je ustvarilo 4,08 % prihodkov v celotni populaciji 1.752 srednje velikih 
družb in 14 velikih podjetij je ustvarilo 2,02 % prihodkov v populaciji 801 srednje 
velikih družb. 

Slika 5.1 Podjetja glede na velikost in vrsto dejavnosti 

 

Med mikro podjetji prevladujejo podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino (50 %), tri 
desetine (30,6 %) se jih ukvarja s storitvami, preostala (19,4 %), pa s proizvodnjo. Mala 
podjetja so v glavnem proizvodnja (48,8 %), tri desetine (29,7 %) se jih ukvarja s 
trgovino, petina (21,5 %) pa s storitvenimi dejavnostmi. Večina srednje velikih se 
ukvarja s trgovino (66,7 %), četrtina (23,8 %) je proizvodnih podjetij, 9,5 % pa se jih 
ukvarja s storitvami. Dokaj podobna je struktura med velikimi podjetji: 64,3 % je 
trgovinskih, 21,4 % proizvodnih in 14,3 % storitvenih. 
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Slika 5.2 Podjetja glede na velikost in družinskost 

 

Ne glede na velikost podjetja približno polovico predstavljajo družinska podjetja, 
polovico pa nedružinska. Največji delež družinskih podjetij je med srednje velikimi, ki 
predstavljajo 57,1-odstotni delež. Za nadaljnje analize zaradi majhnega števila 
obravnavamo srednje velika in velika podjetja kot eno kategorijo. 

5.5 Potek raziskave in uporabljene metode obdelave podatkov 

Za pridobivanje in obdelavo podatkov, potrebnih za raziskavo, sem uporabil 
naslednje metode: 

− študij znanstvene in strokovne literature na obravnavanem področju; 
− kvantitativna raziskava, izvedena anketa z anketnim vprašalnikom (deduktivna 

izpeljava raziskovalnih vprašanj in hipotez. Raziskovalna vprašanja so 
precizna, hipoteze izražajo vzročno posledično zvezo. Hipoteze preverjamo in 
potrjujemo z ustreznimi statističnimi postopki. Pri kvantitativni raziskavi 
izberemo reprezentativen vzorec ter uporabljamo različne instrumente in 
poskušamo objektivno izmeriti posamezne vrednosti. Poznamo: 
neeksperimentalne empirične raziskave (ustreza kavzalni raziskavi); 
eksperimentalne raziskave (ustreza metodi eksperimenta); pregledne raziskave 
(ustreza deskriptivni raziskavi). Cilj kvantitativne raziskave je priti do 
objektivnih, točnih, zanesljivih spoznanj, ki bi imela v družboslovju 
enako/podobno veljavo kot v naravoslovju. Pri kvantitativni paradigmi oz. 
paradigmi razlaganja in pojasnjevanja gre za t. i. nomotetični pristop k 
raziskovanju, ko oblikujemo znanstvene stavke o odnosih med dvema ali več 
pojavi na podlagi proučevanja večjega števila enot, iz katerih s pomočjo 
ustrezne metode posplošujemo na širšo množico. Pri kvantitativni paradigmi je 
poudarek na čim bolj natančnem ugotavljanju vzročnih zvez med pojavi, 
vedenje sestoji iz verificiranih hipotez, ki jih sprejmemo kot dejstva ali zakone. 
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Pri kvantitativnih raziskavah imamo opraviti z opisno (deskriptivno statistiko) 
(Kirkwood in Sterne 2004); 

− metode opisne statistike – je skupina statističnih metod, ki se ukvarjajo s 
povzemanjem pridobljenih podatkov. Te metode iščejo opisne (meta) podatke 
o populaciji in njenih sestavnih delih, da bi ustvarile pregledni opis. Temeljne 
opisne statistike sestavlja grafični opis, katerega osnova je predstavitev s 
pomočjo grafov, tabelarni opis, ki ustvarja pregled s pomočjo tabel, in 
statistični povzetki, ki na osnovi nekaterih računov predstavijo bistvene 
podatke (npr. srednje vrednosti). Naloga opisne statistike je mnogokrat 
prikazati vsaj dve lastnosti statistične populacije oziroma njenih gradnikov, 
statističnih enot. Prva izmed teh so skupne lastnosti statističnih enot, tj., kako 
se različne enote med seboj povezujejo oziroma kakšne skupne lastnosti 
ustvarjajo. Druga izmed dveh lastnosti pa je raznolikost statističnih enot, 
opisna statistika torej predstavi spremenljivost (variabilnost). Temeljni in 
največkrat uporabni podatki opisne statistike za prikaz skupnih lastnosti so 
aritmetična sredina, mediana in modus določene populacije, pa tudi nekatere 
druge vrednosti, kot kumulativne frekvence in kvantili. Spremenljivost 
statističnih enot v populaciji pa je moč predstaviti z varianco, standardnim 
odklonom in razponom vrednosti (Kirkwood in Sterne 2004). Opisna statistika 
je prvi korak analize podatkov, ko so bili ti zbrani in urejeni. Sledi ji nadaljnja 
obdelava in izvajanje sklepov, če je zanje moč izpeljati dovolj podatkov. 
Spremenljivke so predstavljene z opisnimi statistikami (minimum, maksimum, 
povprečje in standardni odklon), z metodo ugotavljanja srednje vrednosti sem 
pridobil posamezne vrednosti, ki so osnova za izdelavo ugotovitev in 
komentarjev, ter ugotovil trend. Pridobljene rezultate sem primerno uredil za 
komentiranje; 

− korelacijska analiza – proučuje soodvisnost oz. povezanost, stopnjo 
usklajenosti med dvema (lahko tudi več) spremenljivkami, ne da bi katero od 
njih posebej šteli za neodvisno oz. odvisno. Soodvisnost med dvema 
statističnima spremenljivkama lahko povzroča tudi kakšna tretja spremenljivka. 
Pri osnovni korelacijski analizi oziroma analizi kovariance preskušamo, kako 
močno sta dve statistični spremenljivki X in Y na populaciji med seboj 
povezani ali korelirani. Mera za medsebojno povezanost je kovarianca 
K(X;Y)=E(XY)E(X)E(Y); jakost linearne povezave pa merimo z 
brezdimenzijskim korelacijskim koeficientom r(X;Y)=K(X;Y)_(X)_(Y)2[1;1]; 
pri tem velja, da sta statistični spremenljivki X in Y nekorelirani natanko tedaj, 
ko je r(X;Y)=0 oz. E(XY)=E(X)E(Y). µCe r(X;Y)6=0, potem sta spremenljivki 
X in Y korelirani. Če je vrednost korelacijskega koeficienta r(X;Y)=_1, potem 
med statističnima spremenljivkama X in Y obstaja linearna funkcijska zveza 



Predstavitev osnovnih izhodišč raziskovanja  

60 

Y=a+bX, kjer sta a in b ustrezni realni konstanti. Ce r(X;Y)6=_1, potem med 
spremenljivkama X in Y ni samo linearne funkcijske povezave (Kirkwood in 
Sterne 2004). S korelacijsko analizo oziroma metodo Spearmanovega 
korelacijskega koeficienta sem ugotavljal linearno povezanost med izbranimi 
spremenljivkami; 

− regresijska analiza –proučuje odvisnost med neodvisno (lahko jih je več) in 
odvisno spremenljivko. Linearna regresija je poskus, da bi funkcijsko 
odvisnost dveh statističnih spremenljivk X in Y preprosto opisali z linearno 
funkcijo Y=a+bX (Kirkwood in Sterne 2004); 

− faktorska analiza –je ena izmed metod za redukcijo podatkov. Pri faktorski 
analizi gre za študij povezav med spremenljivkami tako, da poizkušamo najti 
novo množico spremenljivk, ki predstavljajo to, kar je skupnega opazovanim 
spremenljivkam. Množica novih spremenljivk mora biti seveda manjša od 
množice merjenih spremenljivk. Z drugimi besedami: faktorska analiza 
poizkuša poenostaviti kompleksnost povezav med množico opazovanih 
spremenljivk z razkritjem skupnih razsežnosti ali faktorjev, ki omogočajo 
vpogled v osnovno strukturo podatkov. Metoda je uporabna v vseh tistih 
primerih, ko zaradi različnih vzrokov neposredno merjenje neke spremenljivke 
ni možno. V tem primeru merimo samo indikatorje pojma oz. konstrukta, ki ga 
neposredno ne moremo meriti. S faktorsko analizo nato ugotovimo, ali so 
zveze med opazovanimi spremenljivkami (ali indikatorji) pojasnljive z 
manjšim številom posredno opazovanih spremenljivk ali faktorjev. Osnova 
faktorskega modela je domneva, da med spremenljivkami Xi(i=1,...,m), Fr(r=1,...,k) in 
Ei(i=1,...,m) velja zveza: 

Xi=∑
=

+
i

lr
irir EFa , 

i=1,...,m in k<m,  

pri čemer so Xi merjene spremenljivke, Fr skupni faktorji, Ei pa specifični 
faktor, ki vpliva samo na Xi, air pa je faktorska utež, ki kaže na vpliv faktorja Fr 
na  Xi (Kirkwood in Sterne 2004). S faktorsko analizo sem ugotavljal, ali lahko 
definiram skupne faktorje, s katerimi lahko pojasnim vpliv posameznega 
segmenta podjetij na skupne rezultate. Cilj faktorske analize je ugotoviti, ali 
lahko pojasnim povezave med opazovanimi spremenljivkami z manjšim 
številom faktorjev.  

Pridobljeni podatki so obdelani s programsko opremo SPSS, ki omogoča vse 
potrebne statistične operacije.  
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Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz več tematskih sklopov, ki so smiselno razvrščeni 
glede na vsebino posameznega področja. Posamezni sklopi vprašalnika se nanašajo na 
naslednja področja: splošni podatki o podjetju; izbrani finančni podatki podjetja 
(prihodek, dobiček, premoženje podjetja) za obdobje pet let; podatki o številu 
zaposlenih in o prostovoljni fluktuaciji; podatki o zasebni družinski in poslovni relaciji; 
podatki o rezultatih in pomenu podjetij v sklopu celotnega gospodarstva; o ocenjenem 
tržnem deležu po posameznih obdobjih (oziroma spremembi tržnega deleža); o 
mednarodnem poslovanju in njegovih rezultatih ter drugih pomembnejših področjih. 
Raziskava zajema tudi primerjavo med primarnimi (pridobljenimi) in sekundarnimi 
(uradna statistika) podatki. Vprašanja so jasna, kratka, deloma zaprtega tipa, deloma pa 
z opredelitvijo odgovorov »da«, »ne«, »ne vem« in »drugo«. 

Za uporabno anketnega vprašalnika sem se odločil zaradi smotrnosti glede na 
standardizirana vprašanja, hkrati pa ta oblika anketiranja zagotavlja anonimnost 
anketirancev, izključuje vpliv anketarja, omogoča tudi stroškovno učinkovito izvedbo, 
ki je bila opravljena deloma po klasični in deloma po elektronski pošti (z izrecno 
navedbo zagotavljanja anonimnosti).  

5.6 Populacija in merila za uvrščanje podjetij v raziskavo 

Populacija: glede na usmerjenost raziskave na slovenska družinska MSP sem kot 
merila ustreznosti za uvrstitev podjetij izbral: 

1. da je podjetje v lasti ene ali več družin oziroma da je lastniški delež družine 
tudi kontrolni delež podjetja; 

2. da sta v družinskem podjetju zaposlena vsaj dva družinska člana; 
3. glede na izbiro velikosti sem kot merilo smiselno izbral določila ZGD (2006), 

ki določajo, da je:  
− mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: povprečno število 

delavcev v poslovnem letu ne presega deset, čisti prihodki od prodaje ne 
presegajo 2.000.000 evrov, vrednost aktive ne presega 2.000.000 evrov;  

− majhna družba je družba, ki ni mikro družba po prejšnjem odstavku in ki 
izpolnjuje dve od teh meril: povprečno število delavcev v poslovnem letu 
ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 7.300.000 evrov in 
vrednost aktive ne presega 3.650.000 evrov; 

− srednja družba je družba, ki ni mikro družba po drugem odstavku tega 
člena ali majhna družba po prejšnjem odstavku in ki izpolnjuje dve od teh 
meril: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, čisti 
prihodki od prodaje ne presegajo 29.200.000 evrov in vrednost aktive ne 
presega 14.600.000 evrov; 
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4. glede na zastavljena izhodišča raziskave sem moral v vzorcu podjetij zajeti 
družinska podjetja in jih primerjati s celotno populacijo podjetij in s 
primerljivimi podatki iz uradnih statistik. 

5.7 Metodologija  

5.7.1 Statistična populacija 

Za namen analize kot statistično populacijo obravnavam vsa slovenska mikro, mala, 
srednje velika in velika podjetja ter znotraj te populacije tudi podjetja, ki so v družinski 
lasti. Celotna populacija mikro, malih in srednje velikih podjetij obsega po uradnih 
statistikah za leto 2007 111.695 podjetij in podjetnikov (AJPES 2007). Med 
obravnavanimi subjekti je 43.67 % podjetij in 56,33 % podjetnikov. Glede na podatke 
(AJPES 2007) je med podjetniki primerljivo mogoče obravnavati 22 srednje velikih 
podjetnikov, vsi ostali pa so lahko po primerljivih merilih uvrščeni med mikro 
podjetnike. Zaradi tega razloga tam, kjer je zaradi zagotovitve ustreznih celotnih 
podatkov potrebno, smiselno obravnavam skupno uvrščanje podjetnikov in podjetij. V 
obravnavi posameznih segmentov pa uporabljam tudi ločene razdelitve, ki zagotavljajo 
neposredno primerjavo. 

Glede na ocene (Glas 2005 in Vadnjal 2005), da je med vsemi podjetji med 60 do 
80 % podjetij družinskega tipa, kar se primerljivo ujema tudi z ostalimi raziskavami 
(PRIMA 2007), ki zajemajo celoten evropski in svetovni prostor, torej opazovana 
statistična populacija družinskih podjetij v Sloveniji obsega približno 67.000 do 89.000 
podjetij.  

Tabela 5.2 Število podjetij v Sloveniji glede na velikost 

Podjetja in podjetniki 
2007 Skupaj Mikro Male Srednje Velike 

Družbe 48.781 45.232 1.973 797 779
Delež (v %) 100,00 92,70 4,00 1,60 1,60
Podjetniki 62.914 52.281 9.656 955 22
Delež (v %) 100 107,17 19,79 1,96 0,05
Skupaj 111.695 97.513 11.629 1.752 801
Delež podjetij (v %) 43,67 46,39 16,97 45,49 97,25
Delež podjetnikov (v %) 56,33 53,61 83,03 54,51 2,75

Vir: AJPES 2007. 

Znotraj statistične populacije oziroma množice obstajajo statistične enote, to so 
podjetja, izbrana v obravnavani vzorec. Za namene raziskave se bom omejil na 4000 
statističnih enot (podjetij), kar predstavlja 5,97 % najnižje predvidene ocene celotne 
populacije družinskih podjetij. 
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5.7.2 Uporaba podatkov 

Za namen raziskave so bili uporabljeni primarni in sekundarni podatki. Primarni 
podatki so uporabljeni v delih, kjer so navajane uradne statistike in podatki, sekundarni 
podatki, ki so bili pridobljeni z lastno raziskavo pa so uporabljeni v poglavjih, kjer 
ugotavljamo dejansko stanje v obravnavanih podjetjih. Združeni podatki so uporabljeni 
v delih, kjer opredelimo razmere, vlogo in pomen proučevanih podjetij z vidika 
celotnega gospodarstva. 

5.7.3 Predvidene predpostavke in omejitve 

Predpostavke, iz katerih smo izhajali, so vezane deloma na teoretična in 
raziskovalna spoznanja tujih in domačih avtorjev, navedenih v disertaciji, in deloma iz 
dosedanjih lastnih spoznanj in ugotovitev na področju družinskega podjetništva. V 
nasprotju z večino dosedanjih spoznanj, ki družinska podjetja (deloma z izjemo 
razvitega gospodarstva) praviloma opredeljujejo kot majhen, specifičen segment 
podjetništva in občasno celo samo kot pojavno obliko (podobno kot na primer 
franšizing, notranje podjetništvo in podobno), je uporabljena temeljna predpostavka 
nasprotna. Predpostavili smo namreč, da morajo imeti družinska podjetja, tudi v 
Sloveniji, že zaradi svoje številčnosti ter širšega gospodarskega vidika (zaposlovanje, 
ustvarjanje nove vrednosti, dolgoročnost družinskih podjetij) drugačno, pomembnejšo, 
vlogo. 

Ob upoštevanju razmer v gospodarsko razvitih državah (na primer ZDA, Velika 
Britanija, Nemčija, Italija), kjer je veliko pomembnih, tudi globalnih podjetij, 
družinskih, smo predpostavili, da bi morale biti tudi razmere v Sloveniji podobne, torej, 
da morajo v Sloveniji (v nasprotju z do sedaj znanimi raziskavami) obstajati tudi velika 
družinska podjetja. Seveda v večji meri ne gre za globalna podjetja v obliki, kot jih 
poznajo v omenjenih gospodarstvih, pač pa večinoma za rezultate lastninskega 
preoblikovanja, nakupov in združitev podjetij, ki so se dogajala v zadnjem desetletju. 

Morebitne omejitve pri izvedbi raziskave predstavlja z vidika posploševanja 
predvsem velikost vzorca. Vzorčenje je bilo izvedeno na osnovi omejenega vzorca 
podjetij, s katerimi sem lahko navezal stik in pridobil čim več relevantnih odgovorov. 
Anketiranci, ki so sodelovali v raziskavi, so predvsem lastniki podjetij in vodilni 
delavci, saj drugi razmer ne poznajo v zadostni meri, da bi lahko zagotovili ustrezne 
odgovore. Na področju pridobivanja finančnih podatkov sem se oprl samo na ozko 
izbrane osnovne nosilne podatke posameznih finančnih skupin. Delno omejitev zato 
predstavlja tudi možna nenatančnost pri komentiranju teh podatkov, saj so odvisni od 
podskupin, katerih sprememba je lahko znak dobrega ali slabega dela podjetij in 
spreminjanje teh vrednosti vpliva tudi na končne vrednosti, ki jih v raziskavi 
obravnavamo. 





65 

6 REZULTATI ANKETIRANJA SLOVENSKIH DRUŽINSKIH 
PODJETIJ 

Obravnavana podjetja so v veliki večini nastala po osamosvojitvi Slovenije in po 
prehodu v tržno gospodarstvo. Podjetja, ki so nadaljevala tradicijo predhodnikov tudi po 
prehodu v tržno gospodarstvo, predstavljajo manjšinski delež. Takšnih podjetij je bilo le 
6,93 % med vsemi anketiranimi, pri čemer je bilo družinskih podjetij, ki nadaljujejo 
tradicijo, 32 oziroma 4,53 %, nedružinskih pa 17 oziroma 2,4 %. Največ podjetij (653 
oziroma 92,4 %) je bilo ustanovljenih v obdobju med letoma 1991 in 1997, kar je 
razumljivo, saj se je ravno v tem obdobju začenjal razvoj podjetništva v novi državni 
ureditvi. Med podjetji je največ mikro podjetij, sledijo mala, srednje velika in velika 
podjetja. Če je stanje na področju številčnosti podjetij pričakovano, moramo izpostaviti, 
da so se v raziskavah prvič pojavila družinska podjetja tudi med velikimi podjetji, česar 
prej ni bilo zaznati (Vadnjal 2005). Razmerja med posameznimi kategorijami lastništva 
pri ustanavljanju podjetja so prikazana v tabeli 1 v prilogi. 

6.1 Ustanovitev podjetja 

Pri ustanavljanju podjetij lahko ugotovimo, da so pri vseh podjetjih, tako družinskih 
kot tudi nedružinskih, ne glede na velikost ali časovni vidik ustanavljanja v veliki večini 
moški predstavniki družine, sledijo jim ustanovitve, kjer sta bila ustanovitelja mož in 
žena skupaj, presenetljivo velik je delež podjetij, kjer so bili ustanovitelji otroci, pa je 
podjetje kljub temu postalo ali ostalo družinsko. To je namreč pojav, ki ga doslej v 
raziskavah ni bilo zaslediti. Po številčnosti jim sledijo ženske ustanoviteljice, najmanjša 
skupina glede na ustanovitvene družinske vezi pa je skupina, kjer so podjetja 
ustanavljali starši in otroci skupaj. Razloge za tako nizko številčnost tovrstnega 
ustanovnega lastništva lahko verjetno iščemo v različnih vidikih, eden izmed možnih je 
tudi starost otrok ob ustanavljanju podjetja, v interesu celotne družine za podjetništvo 
ter tudi v razlogih, ki so v družini privedli do odločanja za podjetništvo. Razmerja med 
posameznimi kategorijami lastništva pri ustanavljanju podjetja so prikazana v tabeli 2 v 
prilogi. 

6.2 Razlogi za ustanovitev podjetja 

Pri obravnavi razlogov za ustanovitev podjetja so se podjetniki opredeljevali med 
različnimi motivi, ki jih v osnovi lahko ločimo na tako imenovane »push« in »pull« 
dejavnike. Pri »pull« dejavnikih gre za pozitivne vplive na motivacijo in odločanje, kjer 
podjetnika »povleče« v odločitev na osnovi različnih dejavnikov, ki ne predstavljajo 
negativne motivacije oziroma odločanja po sili razmer. Nasprotno gre pri »push« 
dejavnikih za odločitev, ki je posledica nuje, poslabšanja razmer, izgube zaposlitve in 
podobno, kar privede do odločitve za samostojno pot. Pri obravnavanju obeh vrst 
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dejavnikov moramo upoštevati, da lahko tudi negativni dejavniki izredno dobro vplivajo 
na motivacijo posameznika, kljub temu da v prvi fazi izvirajo iz razmer, ki delujejo kot 
iskanje poti iz bistveno poslabšanega, »brezizhodnega« položaja. Razlogi in motivi 
ustanovitve so prikazani v tabeli 3 v prilogi. 

Vsak motiv in vsaka odločitev je seveda legitimna pravica posameznika, pri čemer 
ni zanemarljivo dejstvo, da so podjetja nastajala ob nastanku samostojne države oziroma 
po njem, kar je predstavljalo relativno negotove razmere z vidika države, gospodarstva 
in splošnih pričakovanj. Glede na množičnost nastajanja podjetij v tem obdobju, so 
očitno razmere, kot so bile v tem obdobju, odpirale mnoge nove možnosti. Seveda 
moramo upoštevati tudi dejstvo, da ta podjetja delujejo tudi danes, kar pomeni, da so 
uspešno preživela deset- do sedemnajstletno obdobje in to je vsekakor spodbuden 
podatek, ki dokazuje pravilnost odločitve podjetnikov. Struktura obravnavanih podjetij 
glede na opravljanje dejavnosti je prikazana v tabeli 4 v prilogi. 

6.3 Podjetja glede na število zaposlenih 

Pri obravnavi podjetij glede na število zaposlenih v obdobju 2003 do 2007 lahko 
ugotovimo, da absolutno gledano največ ljudi zaposlujejo mala podjetja (7.072), sledijo 
jim velika podjetja (871), mikro podjetja (802) in srednje velika podjetja (702). 
Absolutno število je seveda posledica številčnosti posamezne skupine podjetij. 
Drugačno sliko pokažejo posamezna razmerja znotraj skupin, kje je pri parametru 
»število zaposlenih na podjetje« razmerje bistveno drugačno in je pričakovano 
sorazmerno z velikostjo podjetja. Velika podjetja povprečno zaposlujejo 124 ljudi, 
srednje velika slabih 70, mala podjetja slabih 29 in mikro podjetja slabih devet ljudi. Pri 
primerjavi števila zaposlenih, ki niso družinski člani, s številom zaposlenih družinskih 
članov lahko ugotovimo, da tudi to razmerje raste skladno z velikostjo podjetja. 
Razmerje se povečuje premosorazmerno, vendar ne proporcionalno, z velikostjo 
podjetja, kar je povsem logično, saj moramo upoštevati, da število zaposlenih glede na 
velikost podjetja med posameznimi skupinam izrazito narašča, medtem ko je obseg 
zaposlovanja družinskih članov predvidoma omejen vsaj s številčnostjo družine. Stanje 
v obravnavanih podjetjih je z vidika zaposlenih prikazano v tabeli 5 v prilogi. 

6.4 Izobrazbena struktura 

Izobrazbena struktura je lahko eden izmed pokazateljev kakovosti dela in 
kompetentnosti zaposlenih, seveda pa lahko hkrati izraža tudi dejanske potrebe po 
formalni izobrazbi na določenem delovnem mestu. Povprečna stopnja izobrazbe 
lastnikov med vsemi obravnavanimi podjetji na področju proizvodnje je 5,93, kar je 
relativno visoko in je glede na dejavnost tudi nekoliki nepričakovano, saj imajo 
načeloma proizvodna podjetja nekoliko nižjo stopnjo, kar se sicer izraža pri stopnji 
izobrazbe ostalih zaposlenih v proizvodnih podjetjih, ki je 5,02. Podobno je tudi stanje 
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na področju storitvenih podjetij, kjer je stopnja izobrazbe lastnikov zelo podobna in 
znaša 5,92, medtem ko je stopnja izobrazbe zaposlenih v teh podjetjih 5,83. Najnižja je 
izobrazbena struktura na področju trgovine, kjer je povprečna stopnja izobrazbe 
lastnikov 5,68, zaposlenih pa 4,82. Gledano v celoti lahko ugotovimo, da je izobrazbena 
struktura tako lastnikov kot tudi zaposlenih (ki je sicer skupno gledano povsod nižja od 
stopnje izobrazbe lastnikov) relativno dobra. Povprečne stopnje so namreč tudi na 
državni ravni in še posebej v delovno intenzivnih panogah nižje. Glede na strukturo 
podjetij lahko predvidevamo, da je takšen rezultat tudi posledica delovanja oziroma 
načina delovanja, rasti in spreminjanja organiziranosti podjetja ter drugih dejavnikov, 
zaradi katerih je višja izobrazba potrebna. V mikro in malih podjetjih so namreč 
podjetnik in njegova družina tista, ki vodijo podjetje kot tudi opravljajo vse ostale 
funkcije, medtem ko v srednje velikih in še posebej v velikih podjetjih družinski člani 
načeloma prevzemajo vodstvene funkcije, za katere je, vsaj načeloma, potrebna tudi 
višja izobrazba. Izobrazbena struktura družinskih članov zaposlenih v podjetjih je 
prikazana v tabeli 6 v prilogi. Povprečna izobrazba lastnikov je statistično značilno 
(F=7,7, p<0,05) višja družinskih podjetjih (5,1) kot v nedružinskih (5,0). Razlika je 
najbolj očitna oziroma statistično potrjena v mikro podjetjih (družinska: 5,1, 
nedružinska: 4,7; F=21,5, p<0,05), znotraj ostalih velikostnih razredov pa ni razlik 
(tabeli 7 in 8 v prilogi). 

6.5 Vrednote 

Pri ugotavljanju pomembnosti posameznih vrednot, ki so vezane na družinsko 
življenje, smo izpostavili posamezne možnosti opredeljevanja pomembnosti, pri čemer 
pomeni višji rezultat višjo uvrstitev oziroma pomembnost. Parametri, katerih 
pomembnost je bila preverjena, so: družina, zdravje, vzgoja otrok, socialni odnosi, 
prosti čas, finančno premoženje, prijateljstvo in družinska čast. Na lestvici od 1 (sploh 
ni pomembno) do 7 (zelo je pomembno) so anketiranci ocenjevali osem osebnih 
vrednot. V povprečju najvišje je ocenjena družinska čast (5,83), sledijo družina (5,08), 
prosti čas (4,83), zdravje (4,34), socialni odnosi (4,28), prijateljstvo (3,96), finančno 
premoženje (3,88), na zadnjem mestu pa je vzgoja otrok (3,76). Primerjava med 
družinskimi in nedružinskimi podjetji pokaže na statistično značilna odstopanja pri petih 
vrednotah. Nedružinska podjetja so v povprečju višje ocenila družino (F=10,7; p<0,05), 
zdravje (F=6,7; p<0,05) in prosti čas (F=5,8; p<0,05), družinska pa prijateljstvo (F=6,0; 
p<0,05) in družinsko čast (F=8,5; p<0,05). 

V mikro podjetjih so nedružinska podjetja v povprečju višje ocenila zdravje (F=4,3; 
p<0,05) in prosti čas (F=7,6; p<0,05), družinska podjetja pa prijateljstvo (F=27,8; 
p<0,05). V malih podjetjih so nedružinska podjetja v povprečju višje ocenila družino 
(F=6,3; p<0,05), zdravje (F=4,2; p<0,05) in socialne odnose (F=4,8; p<0,05), družinska 
pa vzgojo otrok (F=7,8; p<0,05) in družinsko čast (F=9,0; p<0,05). V srednjih oziroma 
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velikih podjetjih ne moremo potrditi statistično značilnih razlik med povprečnimi 
ocenami, ki so jih podala družinska in nedružinska podjetja.  

Na lestvici od 1 (sploh ni pomembno) do 7 (zelo je pomembno) so anketiranci 
ocenili še osem vrednot s področja dela. V povprečju najvišje je ocenjena skromnost 
(6,48), sledijo zanesljivost (4,86), delovna učinkovitost (4,56), avtonomija (4,50), 
izpolnjevanje dolžnosti (4,07), soodločanje (3,90), na koncu pa sta poslušnost (3,73) in 
enakopravnost (3,69). V nedružinskih podjetjih so v povprečju višje ocenili 
izpolnjevanje dolžnosti (F=12,8; p<0,05) in avtonomijo (F=7,3; p<0,05), v družinskih 
pa soodločanje (F=6,5; p<0,05). Znotraj mikro podjetij se statistično značilna razlika 
med družinskimi in nedružinskimi podjetji pokaže le v oceni zanesljivosti, ki so jo 
družinska ocenila z višjo povprečno oceno (F=7,0; p<0,05). V malih podjetjih so 
družinska podjetja v povprečju višje ocenila soodločanje (F=9,2; p<0,05), nedružinska 
pa izpolnjevanje dolžnosti (F=12,8; p<0,05) in avtonomijo (F=8,0; p<0,05). Znotraj 
srednje velikih oziroma velikih podjetij so nedružinska podjetja v povprečju višje 
ocenila izpolnjevanje dolžnosti (F=7,0; p<0,05) in zanesljivost (F=4,2; p<0,05) (priloga, 
tabeli 11 in 12). 

Rezultat je presenetljiv tudi z vidika dosedanjih spoznanj, opisanih v teoretičnem 
delu, na osnovi katerih naj bi bil »vrstni red pomembnosti« nekako tak: družina in 
družinska čast, vzgoja otrok, zdravje in šele nato naj bi sledile druge pomembnejše 
kategorije. Vrsti red je v obeh skupinah podjetij dokaj podoben, pri čemer je zanimivo, 
da so podobne vrednote relativno podobno tudi ocenjene. Pričakovati bi bilo, da so v 
podjetjih družinskega tipa tudi drugače porazdeljene, saj naj bi bilo očitno 
nerazlikovanje predvsem zaradi povezanosti družinskega in poslovnega sistema, vendar 
kot kažejo rezultati, je v obravnavanih podjetjih očitno že prišlo do določene stopnje 
zamejevanja medsebojnega vpliva obeh sistemov. Zanimivo je tudi, da pri nobeni od 
skupin ni v ospredju pričakovanih osnovnih poslovnih vrednot, navedenih na začetku, 
temveč podjetniki primarno cenijo nekatere druge vrednote, kjer se je presenetljivo na 
prvem mestu pojavila – skromnost. Vrednote lastnikov, vezane na zasebno življenje, so 
prikazane v tabelah 13 in 14 v prilogi. 

6.6 Formalna urejenost pravil 

V celotni skupini proučevanih podjetij smo ugotavljali tri različne parametre 
formalne urejenosti, in sicer na področju urejenih meril za družinske člane (tukaj gre za 
družinske člane, ki so v lastniško-zaposlitvenem odnosu in ne za na primer dva ali več 
zaposlenih članov ene družine v nekem podjetju), urejenost formalnih pravil za 
nedružinske zaposlene in o sprejemanju strateških odločitev s konsenzom v krogu 
družinskih lastnikov (velja za družinska podjetja) oziroma s konsenzom lastnikov (v 
nedružinskih podjetjih). Nedlin (2003) namreč ugotavlja, da se zaposleni, ki niso tudi 
družinski člani, pogosto srečujejo s privilegiranjem družinskih članov, ki so zaposleni v 
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podjetju. V celotni skupini obravnavanih podjetij je stanje na področju formalne 
urejenosti pravil za družinske člane moč izmeriti samo med družinskimi podjetji, saj, 
kot sem navedel zgoraj, podjetja nedružinskega tipa te problematike ne poznajo oziroma 
ni pomembna. Ugotovimo lahko, da formalna urejenost na področju obravnave 
družinskih članov narašča z velikostjo podjetja (v skupini mikro in malih podjetij je 
razlika zanemarljiva). Pri obravnavi urejenosti meril v celotnem vzorcu podjetij, ki v 
podjetju veljajo za zaposlene, ki niso člani družine, so ugotovitve naslednje: 579 
podjetij (81,90 %) ima urejena merila. deloma ima urejeno obravnavano področje 112 
podjetij (15,84 %), medtem ko tega področja nima urejenih 16 podjetij, kar predstavlja 
2,26 % vseh. Pri primerjavi obeh skupin, družinskih in nedružinskih podjetij, lahko 
ugotovimo, da so razmere glede formalne urejenosti pravil za zaposlene, ki niso člani 
družine, dokaj podobne, pri čemer so v velikostni skupini mikro podjetij nekoliko slabša 
družinska podjetja, medtem ko so v ostalih velikostnih skupinah družinska podjetja 
bolje urejena oziroma vsaj enakovredna nedružinskim podjetjem. Na podlagi 
ugotovljenih dejstev lahko sklepamo, da teorije o neurejenosti in večji »domačnosti« v 
družinskih podjetjih, ne držijo. Formalna urejenost meril je prikazana v tabelah 9 in 10 v 
prilogi. 

6.7 Sprejemanje odločitev 

Pri obravnavi področja sprejemanja odločitev smo proučili stanje na področju 
sprejemanja strateških oziroma lastniških odločitev. Pri sprejemanju odločitev lastnikov 
načeloma obstajata dva načina, in sicer s konsenzom oziroma s sporazumom vseh 
lastnikov ali pa z odločanjem večinskih lastnikov. Samostojno odločanje pogosto 
temelji na teoriji (Feltham, Feltham in Barnett 2005, McCann 2007), da je podjetnik 
dominantna osebnost, ki večino odločitev sprejema sam. Skupno gledano je v skupini 
obravnavanih podjetij stanje naslednje: 510 podjetij (72,14 %) jih sprejema odločitve s 
konsenzom lastnikov, deloma s konsenzom in deloma drugače odločitve sprejemajo v 
115 podjetjih, kar predstavlja 16,27 % vseh, medtem ko v 82 podjetjih (11,60 %) 
odločitev ne sprejemajo s konsenzom. Družinska podjetja, ki znajo sprejemati skupne 
odločitve, imajo tudi bistveno boljše možnosti preživetja, kar je odvisno tudi ali pa celo 
predvsem od zmožnosti sprejemanja ustreznih dogovorov z visoko stopnjo konsenza 
(Shepherd in Zacharakis 2000). Po izsledkih tujih raziskav (Agor 1989, Klein 2003, 
Parikh 1994, Simon 1987) imajo družinska podjetja, ki odločitve sprejemajo s 
konsenzom, največ težav takrat, ko je treba odločitve sprejemati hitro, včasih na osnovi 
nepopolnih informacij in na podlagi intuicije. Če smo pri družinskih podjetjih 
ugotavljali, da so na področju odločanja rezultati dokaj pričakovani, pa lahko 
ugotovimo, da so v skupini nedružinskih podjetij mogoče celo nekoliko nepričakovani. 
Pričakovali bi namreč, da je v podjetjih, ki niso družinska, pri odločanju lastnikov 
primaren dejavnik lastniški delež in s tem povezane pravice ter odgovornosti. Kljub 



Rezultati anketiranja slovenskih družinskih podjetij  

70 

temu pa je delež podjetij,v katerih sprejemajo odločitve s konsenzom ali pa z delnim 
konsenzom lastnikov, presenetljivo visok, kar še posebej velja za skupino malih in 
srednje velikih podjetij. Razlogi za to so seveda lahko zelo različni, vsekakor pa je 
takšna opredelitev delno presenečenje, razen v skupini mikro podjetij, kjer lahko 
pričakujemo, da gre v pogosto za enoosebne družbe in tako konsenz sploh ni potreben, 
kot tudi v velikih družbah, kjer se lastniki (deležniki ali delničarji, odvisno od pravne 
oblike) očitno bolj ravnajo po logiki kapitalskega lastništva, pa je delež vsaj delno 
konsenznih odločitev vseeno visok. Iz ugotovljenega lahko sklepamo, da v realnem 
podjetništvu ekonomske teorije o ključnem vplivu formalnega lastništva ne držijo 
povsem in da je pri sprejemanju odločitev zelo pomemben element tudi strinjanje 
lastnikov. Sprejemanje odločitev družine in lastnikov s konsenzom je prikazano v tabeli 
15 v prilogi. 

6.8 Prenos podjetja na naslednike 

Pri proučevanju v raziskavo zajetih podjetij smo se osredotočili tudi na vidik 
prenosa podjetij na naslednike, družinsko opredeljenost in urejenost formalnega 
prenosa, ki zajema urejanje tega področja. Na te vidike smo se osredotočili zaradi 
pomembnosti procesa, ki je izjemno pomemben za družinska podjetja. V skupini vseh 
podjetij lahko ugotovimo, da so navedena področja relevantna samo za družinska 
podjetja, kar je bilo tudi pričakovano. V podjetjih nedružinskega tipa ni nobenega, ki bi 
urejalo te zadeve, saj ta podjetja niso namenjena lastniškemu prenosu na naslednjo 
generacijo ter formalnost ureditve ni potrebna. Podjetja nedružinskega tipa so načeloma 
(v primeru prodaje) na tako imenovanem prostem trgu, v osnovi so namenjena 
določenemu življenjskemu obdobju in so ob ustreznih pogojih naprodaj ali pa po nekem 
obdobju enostavno prenehajo s poslovanjem. Pri družinskih podjetjih so razmere 
drugačne. Ta podjetja so načeloma namenjena več generacijam, lastništvo vsaj v 
odločujočem deležu ostane znotraj kroga ožje ali širše družine in v podjetjih, kjer se 
zavedajo problematike prenosa podjetja med generacijami, tudi formalno uredijo vse 
potrebne procese in pravice ter obveznosti naslednikov in obstoječe generacije. Glede 
na dejstvo, da je večina družinskih podjetij namenjena enemu ali več naslednikom, je 
treba zagotoviti, da je naslednik primerno izobražen predvsem na tehnično-poslovnem 
področju in da na nasledstvo ne vplivajo »samoumevni« parametri, kot so na primer 
spol in starost (Brockhaus 2004). Ob primernih tehnično-poslovnih lastnostih 
naslednika je nujno treba upoštevati tudi njegove osebnostne lastnosti, kot so: 
voditeljske sposobnosti, pravičnost, karizma in druge. (Vsekakor velja omeniti, da bi 
morala slovenska družinska podjetja, ne glede na velikost podjetja in trenutni status 
družine, pristopiti k načrtovanju prihodnosti podjetja tudi z vidika prenosa lastništva na 
naslednjo generacijo.) Ugotovitve, povezane s sprejemanjem odločitev lastnikov 
podjetij, so prikazane v tabelah 16, 17, 18 (priloga). 
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6.9 Pojavljanje konfliktov 

V obravnavanem vzorcu podjetij smo želeli preveriti tudi pogostost pojavljanja 
konfliktov. Konflikti v podjetju lahko izvirajo iz različnih vzrokov oziroma jih lahko 
povzročijo različni sprožilni dejavniki. Seveda je treba poudariti, da konflikti niso 
vedno nujno negativni, saj lahko določena stopnja konfliktnosti privede tudi do novih 
rešitev in spoznanj. Pa vendar smo se tokrat omejili na tiste konflikte, ki imajo 
negativno konotacijo in ki na podjetje ali družino delujejo v slabem pomenu. Za namen 
raziskave smo se omejili na dva osnovna vira konfliktov, in sicer na konflikte, katerih 
izvor lahko opredelimo v kontekstu poslovnega dogajanja, in na konflikte, ki imajo 
izvor v zasebnem, družinskem okolju. 

V nedružinskih podjetjih so konflikti statistično značilno pogostejši kot v 
družinskih. Delež nedružinskih podjetij, ki so navedla, da so konflikti zelo pogosti ali 
stalni, znaša kar 60,1 %, delež družinskih pa je zgolj 9,9 % (Hi kvadrat: 205, 2, p<0,05). 
Konflikti so pogostejši v mikro (Hi kvadrat: 49,9, p<0,05) in malih podjetjih (Hi 
kvadrat: 224,9, p<0,05), v srednje velikih oz. velikih pa ne (priloga, tabeli 27 in 28). 

Kot vzroke za nastale konflikte podjetja večinoma navajajo poslovne (84,4 %), 
vendar pa je precejšnja razlika med družinskimi, ki navajajo tudi zasebne (30,1), in 
nedružinskimi, ki jih sploh ne navajajo (Hi kvadrat: 119,1 , p<0,05). Delež zasebnih 
konfliktov je najbolj značilen za mikro družinska podjetja (43,3 %), v malih, srednje 
velikih in velikih pa znaša ta delež okoli četrtino (priloga, tabeli 29 in 30). 

Dodati je treba še, da je trditev, ki smo jo opazili pri analiziranju odgovorov, da 
konfliktov v podjetjih ni, relativno nenavadna, je pa seveda možno, da imajo v teh 
podjetjih profesionalizacijo in formalizacijo razvito do stopnje, kjer se konflikti ne 
pojavljajo oziroma so tako nepomembni, da jih v podjetjih ne upoštevajo kot obravnave 
vreden pojav. Treba je omeniti tudi, da je konfliktnost in zaznava ter vpliv tega pojava 
subjektivno mnenje posameznika in bi morda v primeru, da bi na vprašanja odgovarjal 
kdo drug iz podjetja, dobili tudi drugačne odgovore. Vsekakor velja opozoriti, da bi 
morali v podjetjih, kjer zaznavajo nadpovprečno pogostost konfliktnih situacij, bodisi na 
poslovnem bodisi na družinskem področju, ustrezno ukrepati in izdelati sistem, ki bi 
konfliktnost zmanjšal na najmanjšo možno mero.  

Vzroki konfliktov v podjetjih in družini so lahko zelo različni, vendar jih lahko 
uvrstimo v dve kategoriji: konflikti, ki nastajajo zaradi poslovnih razlogov, in konflikti, 
katerih vzrok je zasebno, družinsko življenje. Seveda je v vsaki izmed kategorij mnogo 
podkategorij, ki so lahko vzrok konfliktov, vendar se bomo za potrebe raziskave omejili 
le na dve omenjeni glavni kategoriji. Pri proučevanju vzrokov konfliktov smo ugotovili, 
da v celotni skupini obravnavanih podjetij predstavlja večinski vzrok poslovno 
področje, na katerem zaznava konflikte 84,44 % oziroma 597 podjetij, medtem ko v 
zasebno področje sodi 15,56 % vzrokov vseh konfliktov oziroma ga kot vzrok navajajo 
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v 110 podjetjih. Primerjava obeh skupin pokaže, da je predvidevanje o vzrokih 
konfliktov skladno s teorijo, ki pravi, da je v družinskih podjetjih močno prisotna tako 
poslovna kot tudi zasebna komponenta in da v vsakdanjem življenju in poslovanju 
prihaja do prelivanja vplivov obeh področij, kar vpliva tako na poslovno delovanje kot 
tudi na zasebno življenje (Davis in Harveston 2001). Pri podjetjih nedružinskega tipa je 
ugotovljena odsotnost vpliva zasebne sfere, kar pomeni, da so podjetja naravnana na 
poslovno, tržno logiko, kjer načeloma ni prostora za zasebno življenje in za s tem 
povezane vplive. Kot smo navedli že pri obravnavi pogostosti konfliktov, bomo tudi 
povezave med vzroki konfliktov in uspešnostjo poslovanja podjetij natančneje preučili v 
nadaljevanju raziskave. Problematika pogostosti in vzrokov konfliktov v obravnavanih 
podjetjih je prikazana v tabelah 19 in 20 (priloga). 

6.10 Poslovno finančni rezultati 

Pri obravnavi poslovno finančnih rezultatov anketiranih podjetij za obdobje med 
letoma 2003 in 2007 smo se osredotočili tudi na obravnavo rezultatov na zaposlenega, 
saj le na ta način lahko naredimo ustrezno primerjavo med podjetji, s čimer smo izločili 
tudi določene vplive na zanesljivost rezultatov, kot je na primer obseg poslovanja ali 
višina stroškov, ki so lahko (in načeloma tudi so) neposredno povezani z velikostjo ali z 
drugimi značilnostmi podjetja. Pri proučevanju prihodkov na zaposlenega, ustvarjenih 
na domačem trgu, lahko ugotovimo, da so vsa obravnavana podjetja v letu 2003 
ustvarila skoraj 50 mio EUR prihodkov, od tega so družinska podjetja ustvarila slabih 
23 mio EUR oziroma 46 %, nedružinska podjetja pa slabih 27 mio EUR oziroma 54 %; 
v letu 2004 so vsa podjetja skupaj ustvarila dobrih 56,5 mio prihodkov na domačem 
trgu, od tega družinska podjetja dobrih 25,5 mio EUR oziroma 45 %, nedružinska pa 
skoraj 31 mio EUR oziroma 55 %; v letu 2005 so podjetja skupaj ustvarila slabih 46,5 
mio EUR prihodkov na domačem trgu, od tega so družinska podjetja ustvarila skoraj 22 
mio EUR oziroma 47 %, nedružinska pa 24,5 mio EUR oziroma 53 %; v letu 2006 so 
vsa podjetja ustvarila dobrih 43,5 mio EUR, družinska podjetja so prispevala dobrih 20 
mio EUR oziroma 47 %, nedružinska pa dobrih 23 mio EUR oziroma 53 %; v letu 2007 
so vsa obravnavana podjetja ustvarila dobrih 43 mio EURr prihodkov na domačem trgu, 
od tega družinska dobrih 21 mio EUR oziroma 49 %, nedružinska pa dobrih 22 mio 
EUR oziroma 51 %. Pri obravnavi skupnih prihodkov podjetij lahko ugotovimo, da so 
nedružinska podjetja ustvarila le malenkost več prihodkov od nedružinskih, saj razlika 
znaša le 2 % v korist nedružinskih podjetij. Med ustvarjenimi prihodki na zaposlenega v 
dolgoročnem obdobju prevladujejo mala podjetja, sledijo jim velika, srednje velika in 
mikro podjetja. Vloga malih podjetij je tako jasno dokazano vodilna, saj prispevajo 
daleč največji delež pri obravnavanih parametrih. To tudi potrjuje predvidevanje, da so 
mala podjetja vodilni segment v gospodarstvu, kadar opazujemo višino ustvarjenega 
prihodka na zaposlenega. Največji odmik predstavlja razmerje med mikro in malimi 
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podjetji. Iz podatkov in rezultatov lahko sklepamo tudi, da je ravno prehod med mikro 
in malo velikostjo tisti moment, kjer pride do boljše organizacije, verjetno deloma tudi 
do profesionalizacije poslovanja in s tem tudi do boljših rezultatov. Glede na obseg 
poslovanja tukaj seveda ne moremo govoriti o kakšnih učinkih obsegov, ampak očitno 
ta podjetja izkoriščajo notranje rezerve oziroma z organizacijo poslovanja višajo učinke. 
Podobno ugotavljajo tudi tuje raziskave (Miller in LeBreton-Miller 2005) 

Iz navedenih podatkov lahko ugotovimo, da so družinska podjetja v skupnih 
prihodkih na zaposlenega, če gledamo samo domače tržišče, prispevala manj kot 
nedružinska podjetja, vendar je treba omeniti, da se razlika skozi leta zmanjšuje. Hkrati 
lahko ugotovimo, da gledano v dolgoročnem obdobju razlika predstavlja približno 6 %, 
kar je enako razliki v letih 2005 in 2006. Največja razlika je bila ugotovljena v letih 
2003 in 2004, ko je znašala med 9 in 10 % v korist nedružinskih podjetij, medtem ko je 
bila minimalna razlika ugotovljena v letu 2007 in je znašala vsega 2 %. Opazen je trend 
zmanjševanja razlike med obema skupinama podjetij, kar odpira dilemo, ali gre samo za 
naključje, ali pa se bodo družinska podjetja popolnoma izenačila z nedružinskimi 
oziroma ali obstaja realna možnost, da bodo družinska podjetja v prihodnje prevzela 
vodilno vlogo na domačem trgu, seveda gledano skozi prihodke na zaposlenega. Ob tem 
velja dodatno poudariti, da družinska podjetja ravno v skupini malih podjetij, ki so se 
izkazala kot tista velikostna skupina, ki tako v družinskih kot tudi nedružinskih 
podjetjih konstantno prispeva največji delež prihodkov na zaposlenega, zaposlujejo 
bistveno več ljudi kot nedružinska. Razlika med zaposlenimi je namreč kar slabih 18 %, 
kolikor več je zaposlenih v družinskih podjetjih. V skupnem številu zaposlenih namreč 
tudi v vseh skupinah (razen v srednje velikih podjetjih) družinska podjetja zaposlujejo 
več ljudi kot nedružinska. Skupaj je v obravnavanem vzorcu podjetij namreč v 
družinskih podjetjih zaposlenih 54 % vseh zaposlenih. Tudi to, še bolj pa podatki po 
posameznih velikostnih skupinah, je pomemben podatek, na osnovi katerega se odpirajo 
nova vprašanja – namreč: Zakaj je v družinskih podjetjih zaposlenih več ljudi kot v 
nedružinskih, ko pa vendarle delujejo v istih panogah in pod enakimi tržnimi pogoji kot 
nedružinska podjetja? Odgovor na to vprašanje je verjetno večplasten, vsekakor pa je 
verjetne vzroke tega stanja iskati tudi v že omenjeni posebnosti družinskih podjetij in s 
tem povezanim zaposlovanjem ter organiziranostjo podjetja, ki pred podjetniško logiko 
pogosto daje prednost drugim atributom. Tudi to je eden izmed vidikov družinskih 
podjetij, ki jih bo verjetno v prihodnje treba dodatno preučiti. 

Ob poslovanju na domačem trgu je eden izmed pomembnejših pokazateljev 
uspešnega delovanja in potenciala podjetij tudi poslovanje na tujih trgih. Seveda to ne 
velja za vsa podjetja – na primer podjetja, ki se ukvarjajo z enostavnimi osebnimi 
storitvami, skoraj gotovo ne bodo poslovala v tujini, medtem ko za ostala podjetja velja, 
da se morajo nujno usmeriti tudi v tujino, če želijo delovati dolgoročno. Pri obravnavi 
poslovanja podjetij na tujih trgih lahko ugotovimo, da so tudi na tujih trgih prevladovala 
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družinska podjetja, ki so v celotnem opazovanem obdobju ustvarila za 4 % več 
prihodkov kot družinska podjetja. Razliko so prinesle skupine velikih in srednje velikih 
podjetij, kjer so nedružinska podjetja ustvarjala več prihodkov v tujini, medtem ko so v 
najštevilčnejših skupinah malih in mikro podjetij družinska podjetja ustvarjala večji 
prihodek na zaposlenega iz naslova poslovanja v tujini. Zanimivo je tudi opažanje, da so 
v letih 2003 in 2004 znotraj obeh skupin podjetij imela vodilno vlogo na tujem trgu 
mala podjetja, šele po tem obdobju pa so pričela prevladovati velika podjetja, kar je tudi 
pričakovano. Razlogi za takšno stanje so lahko različni, možno je tudi, da so se 
obravnavana velika podjetja intenzivneje usmerila na poslovanje v tujini šele po letu 
2003. Opazno je tudi, da so prihodki iz tujega poslovanja, predvsem v skupini mikro 
podjetij, zelo nizki, tako primerjalno z ostalimi velikostnimi skupinami kot tudi v 
razmerju glede na prihodke na domačem trgu oziroma skupne prihodke. Takšno stanje 
je pričakovano, saj mikro podjetja na tujih trgih načeloma ne delujejo organizirano 
oziroma sistematično, ampak gre bolj za naključne posle oziroma del izvoza 
proizvodov, blaga ali storitev. Prihodki na domačem in na tujem trgu ter skupni 
prihodki na zaposlenega v obdobju 2003 do 2007 so prikazani v tabelah 23, 24, 25 in 26 
(priloga). 
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7 UGOTOVITVE RAZISKAV IN POTRDITEV HIPOTEZ 

Hipoteza 1:  

Izobrazba podjetnikov in njihovih zaposlenih je pozitivno povezana z uspešnostjo in 
je eden izmed pomembnejših dejavnikov uspešnega poslovanja podjetja. Podjetja, v 
katerih imajo lastniki in zaposleni višjo stopnjo izobrazbe, poslujejo uspešneje kot 
podjetja, v katerih je izobrazbena raven nižja. 

Hipotezo preverimo s Spearmanovim koeficientom korelacije rangov. Spearmanov 
koeficient korelacije (ρ, ro) je statistični kazalec, ki prikazuje neparametrske stopnje 
povezanosti dveh spremenljivk oziroma predstavlja kakovost opisa povezanosti med 
spremenljivkama, ki jo napravi določena funkcija. Prav tako je z njim moč računati 
stopnjo povezanosti nezveznih spremenljivk. Zaradi slednjega je Spearmanov koeficient 
primeren za izračun odvisnosti ordinalnih spremenljivk. 

Tabela 7.1 Spearmanov koeficient korelacije rangov 

   

Povprečna 
izobrazba 

zaposlenih in 
lastnikov 

povprečna 
izobrazba 
lastnikov 

povprečna 
izobrazba 
zaposlenih 

Povprečna rast zaposlenih 03–07 ro -0,364(**) -0,263(**) -0,398(**)
Povprečno število zaposlenih 03–07 ro 0,313(**) 0,228(**) 0,358(**)
Indeks prihodkov 03–07 ro 0,125(**) 0,153(**) 0,071
Skupni prihodki 03–07 ro 0,360(**) 0,254(**) 0,414(**)
Indeks prihodkov na tujih trgih 03–07 ro 0,248(**) 0,227(**) 0,222(**)
Indeks prihodkov na tujin trgih 03–07 ro 0,248(**) 0,227(**) 0,222(**)
Skupaj vsi prihodki 2003–2007 ro 0,368(**) 0,257(**) 0,423(**)
Indeks skupaj vsi prihodki 2003–2007 ro 0,049 0,092(*) 0,009
Skupaj dobiček 03–07 ro 0,370(**) 0,266(**) 0,416(**)
Indeks skupaj dobiček 03–07 ro 0,001 -0,017 0,026
Povprečni prihodki na domačem trgu 03–
07 na zaposlenega ro 0,341(**) 0,272(**) 0,362(**)
Skupni prihodki na tujem trgu 03–07 na 
zaposlenega ro 0,286(**) 0,233(**) 0,291(**)
Skupni prihodki 03–07 na zaposlenega ro 0,269(**) 0,223(**) 0,273(**)
Skupaj dobiček 03–07 na zaposlenega ro 0,362(**) 0,283(**) 0,383(**)

** korelacija je statistično značilna pri tveganju, manjšem od 1 % 
* korelacija je statistično značilna pri tveganju, manjšem od 5 % 

Skupna spremenljivka, ki predstavlja povprečno izobrazbo zaposlenih in lastnikov, 
je šibko pozitivno, vendar še pomembno (ro na 0,3) povezana z naslednjimi kazalci 
poslovanja podjetja: skupaj dobiček 03–07 (ro=0,37; p<0,01), skupaj prihodki 03–07 
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(ro=0,368; p<0,01), skupaj dobiček 03–07 na zaposlenega (ro=0,362; p<0,01), skupni 
prihodki 03–07 (ro=0,360; p<0,01) in povprečno število zaposlenih (ro=0,313; p<0,01).  

Pri analizi povezanosti povprečne izobrazbe posebej lastnikov in zaposlenih s 
poslovnimi rezultati pa ugotovimo, da obstaja zelo šibka povezanost (pod 0,3) s 
povprečno izobrazbo lastnikov, medtem ko je vrednost Spearmanovih koeficientov 
korelacije rangov pri povprečni izobrazbi zaposlenih večinoma nad 0,4, kar kaže na to, 
da izobrazba zaposlenih precej bolj prispeva k dobremu poslovanju kot izobrazba 
lastnikov. Zanimivo je, da sta tako izobrazba lastnikov kot zaposlenih negativno 
povezani s povprečno rastjo zaposlenih.  

Povprečna izobrazba lastnikov je najbolj pozitivno povezana s skupnim dobičkom 
na zaposlenega (ro=0,283; p<0,01), povprečnimi prihodki na domačem trgu 03–07 
(ro=0,271; p<0,01) in s skupnim dobičkom (ro=0,266; p<0,01). Ostale korelacije so 
nižje od 0,25, skupni indeks dobička pa sploh ni povezan s povprečno izobrazbo 
zaposlenih. Povprečna izobrazba zaposlenih je najbolj pozitivno povezana z vsemi 
prihodki 03–07 (ro=0,423; p<0,01), s skupnim dobičkom 03–07 (ro=0,416; p<0,01) in s 
skupnimi prihodki (ro=0,416; p<0,01). Omembe vredne so še korelacije s skupnim 
dobičkom 03–07 na zaposlenega (ro=0,383; p<0,01), s povprečnimi prihodki na 
domačem trgu 03–07 na zaposlenega (ro=0,362; p<0,01) in s povprečnim številom 
zaposlenih 03–07 (ro=0,358; p<0,01). 

Hipotezo lahko potrdimo, ob tem pa poudarimo, da je povprečna izobrazba 
zaposlenih precej bolj pomembna pri poslovanju podjetja kot povprečna stopnja 
izobrazbe lastnikov, ki s poslovnimi rezultati zgolj minimalno korelira.  

Hipoteza 2: 

Skupne življenjske vrednote, ki jih imajo lastniki in zaposleni v podjetju, so eden 
izmed temeljev uspešnega delovanja. V družinskih podjetjih so skupne življenjske 
vrednote veliko jasneje opredeljene in izražene kot v podjetjih nedružinskega tipa. 
Družinska podjetja, v katerih je stopnja skupnih življenjskih vrednot višja, dosegajo 
boljše rezultate kot družinska podjetja, v katerih skupne življenjske vrednote niso tako 
izražene, in tudi boljše rezultate kot podjetja nedružinskega tipa. Hkrati predvidevamo, 
da bo v podjetjih nedružinskega tipa stopnja skupnih življenjskih vrednot bistveno nižja. 

Hipotezo preverimo z analizo variance oziroma t preizkusom za neodvisna vzorca. 
Analiza variance je v statistiki zbirka statističnih modelov in z njimi povezanih 
postopkov, s katerimi skupno varianco med množicami podatkov razcepimo na 
posamezne komponente, navadno zato, da preverimo, ali so razlike med vzorci 
razložljive kot statistična odstopanja znotraj iste populacije. 
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− Osebne vrednote: 
Primerjava med družinskimi in nedružinskimi podjetji pokaže na statistično 
značilna odstopanja pri petih vrednotah. Nedružinska podjetja so v povprečju 
višje ocenila družino (F=10,7; p<0,05), zdravje (F=6,7; p<0,05) in prosti čas 
(F=5,8; p<0,05), družinska pa prijateljstvo (F=6,0; p<0,05) in družinsko čast 
(F=8,5; p<0,05). 

− Vrednote s področja dela: 
V nedružinskih podjetjih so v povprečju višje ocenili izpolnjevanje dolžnosti 
(F=12,8; p<0,05) in avtonomijo (F=7,3; p<0,05), v družinskih pa soodločanje 
(F=6,5; p<0,05). 

Tabela 7.2 Opisne statistike za osebne vrednote in vrednote s področja dela 

 Družinsko N Aritmetična sredina standardni 
odklon 

ni družinsko 341 4,4963 0,05976Osebne vrednote 
družinsko 366 4,494 0,08593

ni družinsko 341 4,4813 0,0913Vrednote s področja dela 
družinsko 366 4,4686 0,10728

 
Povprečna vrednost spremenljivke osebne vrednote znaša tako pri družinskih 
kot nedružinskih podjetjih 4,49. Povprečna vrednost spremenljivke vrednote s 
področja dela znaša v družinskih podjetjih 4,47, v nedružinskih pa 4,48. 

Tabela 7.3 T preizkus osebne vrednote in vrednote s področja dela 

Levenov 
preizkus za 

enakost varianc

T preizkus za enakost 
povprečij  

F p t df p 
Predpostavka enakosti varianc 4,916 0,027 0,417 705 0,677Osebne 

vrednote Predpostavka neenakosti varianc 0,422 653,31 0,673
Predpostavka enakosti varianc 9,213 0,002 1,693 705 0,091Vrednote s 

področja dela Predpostavka neenakosti varianc 1,702 699,344 0,089
 
Na podlagi t preizkusa lahko zavrnemo hipotezo. Osebne vrednote so enako 

ocenjene tako v družinskih kot nedružinskih podjetjih, vrednote s področja dela pa celo 
nekoliko višje v nedružinskih podjetjih, vendar razlika ni statistično značilna. 

Hipoteza 3: 

V družinskih podjetjih, ki imajo ustrezno urejene lastniško-poslovodske odnose in 
ustrezno strukturo lastništva, redkeje prihaja do konfliktov in posledično poslujejo bolje 
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kot podjetja, kjer te relacije niso jasno urejene, in tudi bolje kot podjetja nedružinskega 
tipa, kjer je konfliktnost pogojena z drugimi vzroki. 

Hipotezo preverimo na podvzorcu družinskih podjetjih. V prvem delu preverjamo 
povezanost pogostosti konfliktov z urejenostjo prenosa podjetja na naslednika, ali je 
naslednik družinski član, ali so urejena merila za družinske in nedružinske člane. V tem 
delu kot mero povezanosti uporabimo Hi kvadrat statistiko. Pri spremenljivki pogostost 
konfliktov smo zaradi majhnih frekvenc združili odgovora zelo pogosto in stalno. 

Tabela 7.4 Povezanost urejenosti prenosa podjetja na naslednika s pogostostjo 
konfliktov 

prenos podjetja na naslednika 
   

ne da 
skupaj 

N 2 41 44 nikoli 
 % 28,60 % 12,30 % 12,00 % 
N 2 86 102 redko 
 % 28,60 % 25,90 % 27,90 % 
N 1 173 184 pogosto 
 % 14,30 % 52,10 % 50,30 % 
N 2 32 36 

pogostost 
konfliktov 

zelo pogosto 
ali stalno  % 28,60 % 9,60 % 9,80 % 

N 7 332 366 Skupaj 
 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Razmerje verjetij 5,8; p>0,05 
 
V podjetjih, v katerih prenos lastništva podjetja ni urejen na naslednika, so v 

28,6 % primerih konflikti zelo pogosti ali stalni, medtem ko znaša ta delež v podjetjih, 
ki imajo urejen prenos, zgolj 9,6 %. Po drugi strani pa je med podjetji, v katerih ni 
urejen prenos lastništva, 28,6 % takih, v katerih nikoli ne prihaja do konfliktov, ta delež 
pa znaša v podjetjih z urejenim prenosom zgolj 12,3 %. Razmerje verjetij, ki ga 
uporabimo namesto Hi kvadrat statistike takrat, ko je pričakovano število v celicah 
manjše od 5, znaša 5,8 in ni statistično značilno. Hipoteze v tem delu ne moremo 
potrditi. 
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Tabela 7.5 Povezanost formalno urejenih meril za družinske člane s pogostostjo 
konfliktov 

Formalno urejena merila za družinske člane 
   

Ne Da Deloma 
Skupaj 

N 5 17 22 44nikoli 
 % 7,90 % 14,40 % 11,90 % 12,00 %
N 16 41 45 102redko 
 % 25,40 % 34,70 % 24,30 % 27,90 %
N 28 51 105 184pogosto 
 % 44,40 % 43,20 % 56,80 % 50,30 %
N 14 9 13 36

pogostost 
konfliktov 

zelo pogosto 
ali stalno  % 22,20 % 7,60 % 7,00 % 9,80 %

N 63 118 185 366Skupaj 
 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Hi kvadrat  19,4; p<0,05 
 
Med podjetji, v katerih imajo formalno urejena pravila za družinske člane, je 7,6 % 

takih, v katerih prihaja do konfliktov zelo pogosto ali stalno, podoben je delež (7,0 %) 
tudi v podjetjih, v katerih so merila delno urejena. V podjetjih, v katerih merila niso 
urejena, znaša ta delež 22,2 %. Tudi delež podjetij, v katerih nikoli ne prihaja do 
konfliktov, je najmanjši (7,9 %) tam, kjer ni formalno urejenih meril, povprečje na 
celotnem podvzorcu pa znaša 12,0 %. Hi kvadrat statistika znaša 19,4 in je statistično 
značilna pri tveganju, manjšem od 5 %. Hipoteza je v tem delu potrjena. 
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Tabela 7.6 Povezanost formalno urejenih pravil za nedružinske člane s 
pogostostjo konfliktov 

Formalno urejena pravila za nedružinske 
zaposlene 

  
 

ne da deloma 
Skupaj 

N 3 38 3 44nikoli 
 % 18,80 % 12,40 % 7,00 % 12,00 %
N 5 78 19 102redko 
 % 31,30 % 25,40 % 44,20 % 27,90 %
N 4 165 15 184pogosto 
 % 25,00 % 53,70 % 34,90 % 50,30 %
N 4 26 6 36

pogostost 
konfliktov 

zelo pogosto 
ali stalno  % 25,00 % 8,50 % 14,00 % 9,80 %

N 16 307 43 366Skupaj 
 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Razmerje verjetij  16,2; p<0,05 
 
Zelo podobno sliko dobimo, ko analiziramo povezanost formalno urejenih pravil za 

nedružinske zaposlene s pogostostjo konfliktov. Ti so ponovno najpogostejši v 
podjetjih, v katerih nimajo formalno urejenih pravil za nedružinske zaposlene. Razmerje 
verjetij znaša 16,2 in je statistično značilno pri manj kot 5 % tveganju. Hipotezo v tem 
delu potrdimo. 

V drugem delu preverjanja hipoteze uporabimo analizo variance. S to metodo 
preverimo, ali se poslovni rezultati razlikujejo glede na to, ali je urejen prenos podjetja 
na naslednika, ali so urejena pravila za družinske člane in nedružinske zaposlene. 
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Tabela 7.7 Poslovni rezultati glede na formalno urejena pravila za družinske člane 

Formalno urejena merila za družinske člane 
Ne Da Deloma Skupaj  

Aritmetična 
sredina 

Stand. 
odklon 

Aritmetična 
sredina 

Stand. 
odklon 

Aritmetična 
sredina 

Stand. 
odklon 

Aritmetična 
sredina 

Stand. 
odklon 

Povprečna rast zaposlenih 03–07 767,6 529,3 490,0 367,4 371,3 270,3 477,8 384,7 
Povprečno število zaposlenih 03–07 7,6 6,9 14,8 18,0 13,8 5,4 13,0 11,5 
Indeks prihodkov 03–07 1,1 0,0 1,3 2,4 1,1 0,0 1,2 1,4 
Skupni prihodki 03–07 1292745,9 1333624,6 18600216,1 66538208,5 2933150,1 3888692,5 7701916,0 38524174,4 
Indeks prihodkov na tujin trgih 03–07 0,1 0,1 0,3 0,7 0,2 0,3 0,2 0,5 
Skupaj vsi prihodki 2003–2007 1485145,2 1544290,6 25650679,2 93220563,2 3469206,2 5021480,7 10279091,4 53962418,9 
Indeks skupaj vsi prihodki 2003–2007 1,1 0,1 1,4 2,3 1,1 0,3 1,2 1,3 
Skupaj dobiček 03–07 147505,6 182210,6 2127386,2 6742706,1 333928,3 473463,5 880057,8 3929228,9 
Indeks skupaj dobiček 03–07 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 

 

Tabela 7.8 Poslovni rezultati glede na formalno urejena pravila za družinske člane – F preizkus 

  Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F p 
Med skupinami 7403414,85 2 3701707,43 28,832 0 
Znotraj skupin 46605769,5 363 128390,55  

Povprečna rast 
zaposlenih 03–07 

Skupaj 54009184,4 365  
Med skupinami 2333,1 2 1166,55 9,158 0 
Znotraj skupin 46237,438 363 127,376  

Povprečno število 
zaposlenih 03–07 

Skupaj 48570,538 365  
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Tabela 7.8 – nadaljevanje 

Med skupinami 4,056 2 2,028 1,079 0,341 
Znotraj skupin 682,455 363 1,88  

Indeks prihodkov  
03–07 

Skupaj 686,511 365  
Med skupinami 2,081E+16 2 1,0405E+16 7,251 0,001 
Znotraj skupin 5,2089E+17 363 1,435E+15  

Skupni prihodki  
03–07 

Skupaj 5,417E+17 365  
Med skupinami 1,812 2 0,906 4,362 0,013 
Znotraj skupin 75,407 363 0,208  

Indeks prihodkov na 
tujih trgih 03–07 

Skupaj 77,219 365  
Med skupinami 4,1333E+16 2 2,0667E+16 7,344 0,001 
Znotraj skupin 1,0215E+18 363 2,8141E+15  

Skupaj vsi prihodki 
2003–2007 

Skupaj 1,0629E+18 365  
Med skupinami 7,878 2 3,939 2,232 0,109 
Znotraj skupin 640,613 363 1,765  

Indeks skupaj vsi 
prihodki 2003–2007

Skupaj 648,491 365  
Med skupinami 2,7257E+14 2 1,3629E+14 9,225 0 
Znotraj skupin 5,3626E+15 363 1,4773E+13  

Skupaj dobiček 
03–07 

Skupaj 5,6352E+15 365  
Med skupinami 0,003 2 0,001 0,808 0,447 
Znotraj skupin 0,574 363 0,002  

Indeks skupaj 
dobiček 03–07 

Skupaj 0,576 365  
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Le v primeru indeksa prihodkov na tujih trgih 03–07 se izkaže, da je statistično 
značilno največji v podjetjih, v katerih so formalno urejena pravna razmerja za 
družinske člane (F=4,3, p<0,05). Podjetja, v katerih so merila delno urejena, statistično 
značilno odstopajo od ostalih podjetij v skupnih prihodkih 03–07 (F=7,25, p<0,05), 
skupaj vseh prihodkih 03–07 (F=7,34, p<0,05) in skupnem dobičku 03–07 (F=9,23, 
p<0,05). Hipoteza v tem delu ni potrjena. 

Hipoteza 4: 

Družinska podjetja delujejo na vseh področjih gospodarstva in dosegajo boljše 
poslovne rezultate od primerljivih podjetij, ki niso družinska.  

Najprej ustvarimo novo spremenljivko 'Rast', ki je rezultat analize glavnih 
komponent petih finančnih kazalcev podjetja. Spremenljivka je normalno porazdeljena, 
s povprečno vrednostjo 0 in standardnim odklonom 1. 

Tabela 7.9 Komunalitete 

  Začetna vrednost Ekstrahirana vrednost 

Skupni prihodki 03–07 1 0,947 
Skupaj prihodki na domačem trgu 2007 1 0,941 
Prihodki na tujem trgu 2006 1 0,937 
Skupaj dobiček 03–07 1 0,77 
Povprečno število zaposlenih 03–07 1 0,507 
 
Vrednost komunalitet presega 0,5, kar pomeni, da je v komponentnem modelu 

zajete dovolj variance vsake od posameznih spremenljivk. 

Slika 7.1 Diagram lastnih vrednosti 
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Na podlagi diagrama lahko vidimo, da gre za eno izrazito komponento. Druga 
komponenta dosega 56 % celotne variance in je s tem njena vrednost prenizka, da bi jo 
lahko upoštevali (Kirkwood in Sterne 2004). 

Tabela 7.10 Delež pojasnjene variance 

Začetna vrednost Končna vrednost 

Komponente 
Skupaj 

Delež 
pojasnjene 
variance 

Kumulativa Skupaj 
Delež 

pojasnjene 
variance 

Kumulativa

1 4,102 82,04 82,04 4,102 82,04 82,04 
2 0,562 11,25 93,289    
3 0,275 5,5 98,789    
4 0,056 1,124 99,913    
5 0,004 0,087 100    

 
Z eno komponento pojasnimo 82,0 % celotne variance spremenljivk, kar kaže na to, 

da je model ustrezen.  

Tabela 7.11 Komponentna struktura 

 Komponenta 1 
Skupni prihodki 03–07 0,973 
Skupaj prihodki na domačem trgu 2007 0,97 
Prihodki na tujem trgu 2006 0,968 
Skupaj dobiček 03–07 0,877 
Povprečno število zaposlenih 03–07 0,712 
 
Kazalci 'skupni prihodki', 'skupni prihodki na domačem trgu' in 'skupni prihodki na 

tujem trgu' imajo največjo komponentno utež (nad 0,95), kar kaže na to, da visoko 
korelirajo z novo spremenljivko 'Rast' in tako tudi največ prispevajo k njeni pojasnitvi. 

V nadaljevanju s t preizkusom preverimo, ali imajo družinska podjetja večjo 
povprečno vrednost na spremenljivki 'Rast'. 

Tabela 7.12 Opisne statistike spremenljivke 'Rast' glede na družinska/nedružinska 
podjetja 

 družinsko N Aritmetična sredina Standardni odklon 
ni družinsko 341 0,0095113 1,01998347 Rast 
družinsko 366 -0,0088616 0,98233141 

 
Povprečna vrednost spremenljivke 'Rast' je tako pri družinskih kot nedružinskih 

podjetjih blizu 0. 
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Tabela 7.13 Rast glede na družinska/nedružinska podjetja – t preizkus 

  Levenov preizkus 
za enakost varianc t preizkus za enakost povprečij 

  F Sig. t df Sig. (2-tailed)
Predpostavka enakosti varianc 1,011 0,315 0,244 705 0,807

Rast 
Predpostavka neenakosti varianc 0,244 696,814 0,808

 
Na podlagi t preizkusa, ki znaša 0,2, pri več kot 5-odstotnem tveganju, hipotezo, da 

so družinska podjetja uspešnejša, zavrnemo. 
Povprečni prihodki na domačem trgu 03–07 na zaposlenega znašajo 68.532 EUR. 

Povprečni skupni prihodki na tujem trgu 03–07 na zaposlenega znašajo 93.233 EUR. 
Povprečni skupni prihodki 03–07 na zaposlenega znašajo 15.4516 EUR. Povprečni 
skupni dobiček 03–07 na zaposlenega znaša 27.353 EUR. Če obravnavamo celoten 
vzorec, se podjetja v poslovnih rezultatih na zaposlenega ne razlikujejo glede na to, ali 
so družinska ali ne. Enako lahko trdimo za mikro in srednje velika oz. velika podjetja. V 
malih podjetjih pa so nedružinska podjetja uspešnejša v treh kazalcih: povprečni 
prihodki na domačem trgu 03–07 na zaposlenega (družinska: 45.300 EUR, nedružinska: 
51.578 EUE; F=6,2, p<0,05), skupni prihodki na tujem trgu 03–07 na zaposlenega 
(družinska: 60.163 EUR, nedružinska: 68.209 EUR; F=4,9, p<0,05), skupni prihodki 
03–07 na zaposlenega (družinska: 97.007 EUR, nedružinska: 110.353 EUR; F=5,25, 
p<0,05) (priloga, tabeli 27 in 28). 

Povprečen indeks prihodkov 03–07 znaša 1,14 in se glede na tip podjetja 
(družinska, nedružinska) statistično ne razlikuje ne glede na to, ali analiziramo celoten 
vzorec ali pa znotraj posameznega velikostnega razreda. Povprečni skupni prihodki v 
analiziranih podjetjih znašajo 8.569.725 EUR in se prav tako glede na tip podjetij ne 
razlikujejo niti, če jih obravnavamo znotraj velikostnega razreda (priloga, tabeli 29 in 
30). 

Povprečni indeks prihodkov na tujih trgih 03–07 znaša 0,19 in se glede na tip 
podjetja ne razlikuje niti, če podjetja razdelimo na mikro, mala ali srednje velika oz. 
velika (priloga, tabeli 31 in 32).  

Skupni prihodki 03–07 znašajo 11.468.859 EUR in se glede na tip podjetja ne 
razlikujejo, prav tako se med seboj ne razlikujejo znotraj velikostnih razredov (priloga, 
tabela 33).  

Če primerjamo družinska in nedružinska podjetja po skupnem dobičku 03–07 
podjetja ne glede na velikost, ne moremo potrditi, da se med seboj statistično značilno 
razlikujejo. Povprečni skupni dobiček znaša 1.079.227 EUR. Med mikro podjetji so 
družinska podjetja izkazala več dobička (52.398 EUR) kot nedružinska (42.785 EUR), 
razliko lahko tudi statistično potrdimo (F=4,1, p<0,05). Pri ostalih skupinah podjetij ni 
razlik. Indeks skupnega dobička znaša 0,12 in se glede na družinska/nedružinska 
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podjetja statistično ne razlikuje (priloga, tabeli 9 in 10). Ustvarjeni dobiček je sicer 
precej relativna kategorija, na katerega lahko vpliva mnogo poslovnih in drugih 
dejavnikov, hkrati pa gre pri obravnavi podatkov za presečne vrednosti na določen dan, 
ki izvirajo iz bilančnih podatkov, tako da se lahko stanje na tem področju seveda, 
praktično dnevno, spreminja. Kljub temu pa je opazovanje ustvarjenega dobička na 
zaposlenega v določenem dolgoročnem časovnem obdobju dovolj zanesljivo, da ga 
lahko uvrstimo med parametre, na osnovi katerih lahko izvedemo določene zaključke. 
Pri obravnavi dobička podjetij lahko ugotovimo, da so nedružinska podjetja v 
opazovanem dolgoročnem obdobju ustvarila 6 % več dobička od nedružinskih. Pri tem 
je treba poudariti, da so podjetja v obdobju 2003–2006 ustvarjala podoben dobiček, 
nekoliko v korist družinskih podjetij odstopa leto 2003 (za 4 %), medtem ko so ostala 
leta praktično izenačena (+/- 2 %). Izrazit padec ustvarjenega dobička je opazen v letu 
2007, v katerem je vsem skupinam, razen skupinama velikih nedružinskih podjetij in 
mikro družinskih podjetij, dobiček precej upadel. Izrazito se je povečal dobiček velikih 
nedružinskih podjetij, in sicer za kar 2,8-krat. Razlogi za upad dobička večine podjetij 
so lahko različni, možno je, da so ta podjetja že zaznavala prve znake recesije, seveda 
pa je ravno tako možno, da so se jim povečali poslovni ali drugi stroški. Obstaja tudi 
možnost, da gre za naravno ciklično gibanje poslovanja, ki so mu še posebej 
izpostavljena manjša podjetja, in je ustvarjen rezultat tudi odraz tega.  

Hipoteze v tem delu ne moremo potrditi, vendar lahko ugotovimo, da so družinska 
podjetja glede na proučevane parametre praktično enakovredna nedružinskim. Torej 
lahko pritrdimo trditvi v temeljni tezi in da so družinska podjetja dejansko enakovreden 
segment nedružinkim podjetjem in jih torej ne moremo obravnavati kot specifično 
(pojavno) obliko podjetništva. 
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8 IZVIRNOST IN PRISPEVEK K ZNANOSTI TER MOŽNOST 
NADALJNJEGA RAZISKOVANJA 

Obravnavana tematika pomeni celovit in inovativen prispevek k znanosti, saj so 
rezultati raziskave plod lastne izvedene raziskave in obdelave podatkov med 
slovenskimi podjetji. V slovenskem prostoru je bilo do sedaj opravljenih relativno malo 
ustreznih raziskav na področju družinskega podjetništva, pri čemer so se obstoječe 
raziskave ukvarjale predvsem s specifičnimi segmenti družinskih podjetij in ne z 
obravnavo družinskega podjetništva kot dejavnika v nacionalnem gospodarstvu. 
Temeljni inovativni prispevek k znanosti raziskava prinaša predvsem zaradi dejstva, da 
je prva tovrstna raziskava, ki je bila opravljena v Sloveniji, in po dostopnih podatkih 
podobne raziskave ni zaslediti tudi v širšem prostoru. 

Dosedanje raziskave in rezultati, predstavljeni v teoretični obliki, obravnavajo 
družinska podjetja kot specifičen segment znotraj podjetništva. Navedeno pomeni, da je 
družinsko podjetništvo obravnavano kot pojavna oblika podjetništva in je s tem 
kategorizirano enako kot na primer žensko podjetništvo, delo na domu, delo na daljavo 
in podobno. Raziskave, ki bi obstoječo teorijo ovrgla ali spremenila, še ni bilo zaslediti.  

S svojo raziskavo želim dokazati, da so družinska podjetja dejansko vodilni ali vsaj 
enakovreden segment podjetništva, da prispevajo velik delež v nacionalnem 
gospodarstvu in da jih nikakor ne moremo pojmovati kot posebnost ali celo eno izmed 
pojavnih oblik, ampak je treba na področju podjetništva družinska podjetja obravnavati 
kot samostojen nosilni segment podjetij in zato tudi v nadaljnje raziskave uvesti 
družinsko podjetništvo kot novo spremenljivko. 

Opravljena raziskava opredeljuje in pojasnjuje pomen in vlogo družinskih podjetij v 
nacionalnem gospodarstvu. V skladu z zastavljenim raziskovalnim problemom bi bilo 
smiselno nadaljevati raziskovanje predvsem na področju velikih podjetij, ki se doslej v 
raziskavah niso pojavljala. Usmeritev na raziskovanje velikih podjetij bi lahko prinesla 
popolnoma nova spoznanja o slovenskem družinskem podjetništvu, hkrati pa bi lahko 
preverili tudi delovanje teh podjetij v mednarodnem okolju, s čemer bi dobili 
mednarodno primerljive rezultate. 

Nadalje bi bilo smiselno izvesti primerjave med ugotovljenim stanjem med mikro, 
malimi in srednje velikimi družinskimi podjetji v Sloveniji ter v državah, kjer je 
gospodarstvo bolj razvito in kjer so družinska podjetja že prepoznana kot pomemben 
segment. Tudi na področju teh podjetij namreč v Sloveniji nimamo primerljivih 
raziskav. 

Možnost, ki jo odpira obstoječa raziskava, je tudi nadaljnje proučevanje drugih 
vidikov in značilnosti slovenskih družinskih podjetij in primerjava s tujimi raziskavami 
(Colli 2003, Sjorgen in Kishida 2009), v katerih je bilo ugotovljeno, da je tudi med 
družinskimi podjetji mnogo velikih, dinamičnih, inovativnih in dobičkonosnih podjetij, 
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kar je v nasprotju s sedanjim pojmovanjem družinskih podjetij. Tudi to je namreč 
področje, kjer v Sloveniji nimamo relevantnih študij in rezultatov. 

Dodatna možnost raziskovanja bi lahko bila tudi izvedba raziskave na veliko 
večjem vzorcu podjetij, ki bi lahko podala še natančnejše ugotovitve o vlogi družinskih 
podjetij in njihovem vplivu na celotno gospodarstvo. Ob tem bi bilo smiselno 
natančneje proučiti tudi pripravljenost družinskih podjetij na medgeneracijski prenos 
lastništva, saj bi na osnovi ugotovitev lahko predvideli možnosti za nadaljnji razvoj 
obravnavanih podjetij. 

Navedene možnosti predstavljajo samo del problematike, ki bi jo bilo treba 
upoštevati pri nadaljnjem raziskovanju, saj bi s tem dobili mednarodno primerljive 
rezultate, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje ter seveda tudi oblikovali 
ustrezne smernice za nadaljnji razvoj slovenskega družinskega podjetništva. 
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9 SKLEP 

Raziskovalni problem temelji na ugotavljanju pomena in vloge družinskih podjetij 
v slovenskemu gospodarstvu. Pregled najpomembnejših ugotovitev kaže, da je med 
ključnimi dejavniki uspešnega delovanja družinskih podjetij izobrazba, pri čemer velja 
poudariti, da je pomembnejša izobrazba zaposlenih kot pa izobrazba lastnikov, kar 
pomeni, da je ključ do uspešnega delovanja vedno bolj povezan z znanjem in da se je 
tudi v družinskih podjetjih treba zavedati, da bodo v prihodnosti uspešnejša tista 
podjetja, ki svoje delovanje temeljijo na znanju. 

Vrednote lastnikov se pogosto odražajo na načinu dela podjetja, saj je že 
ugotovljeno, da se osebne vrednote managementa in odnosi med vodilnimi ter ostalimi 
zaposlenimi odražajo v načinu delovanja podjetij (Merkač Skok 2005). Kljub 
predvidevanju, da bodo v družinskih podjetjih osebne vrednote izraziteje izpostavljene, 
je v raziskavi ugotovljeno, da ni tako in da so vrednote med podjetniki, ne glede na to, 
ali gre za družinska ali pa za nedružinska podjetja, približno enake. 

Eden izmed pokazateljev, ki se odraža tudi v skupni uspešnosti delovanja podjetij, 
so konflikti, ki nastajajo med lastniki oziroma managementom, pri čemer gre za 
opredelitev konfliktnosti kot negativnega dejavnika. Družinska podjetja, v katerih so 
medsebojna razmerja na področju lastništva podjetij bolje opredeljena, prihaja do 
manjše stopnje konfliktov (9,6 %) kot v podjetjih, kjer tega področja nimajo ustrezno 
urejenega (28,6 %). Zanimivo je, da ugotovitve na področju formalne urejenosti za 
družinske člane v podjetju pokažejo podobno sliko, pri čemer je delež nastanka 
konfliktov pri podjetjih z urejenimi in neurejenimi pravili praktično enak (med 7,6 in 
7,9 %). 

Ugotovili smo, da obravnavana podjetja delujejo na vseh področjih v gospodarstvu. 
Parametri, s katerimi smo preverjali poslovno uspešnost podjetij, pokažejo, da sicer 
družinska podjetja v nasprotju s pričakovanji niso vodilni segment podjetij, vendar pa 
smo hkrati ugotovili tudi, da so praktično popolnoma enakovredna podjetjem 
nedružinskega tipa, saj na področju ustvarjenih prihodkov ni statistično značilnih razlik. 
Statistično značilno odstopa le kategorija dobička, ki smo ga ugotavljali tudi po višini 
dobička na zaposlenega in ugotovili, da so družinska podjetja v opazovanem obdobju 
ustvarila za 6 % večji dobiček, pri čemer so izrazito odstopala velika družinska podjetja.  

Na osnovi rezultatov opravljene raziskave lahko izdelamo skupen zaključek, kjer 
ugotovimo, da temeljne teze oziroma hipotez ne moremo v celoti potrditi, smo pa prišli 
do nekaterih popolnoma novih ugotovitev.  

Ob dejstvu, da je opravljena raziskava prva, ki je potrdila obstoj velikih družinskih 
podjetij v Sloveniji, lahko izpeljemo ključno ugotovitev, da so družinska podjetja 
enakovreden del gospodarstva in da jih ne moremo več obravnavati kot specifično 
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pojavno obliko, ampak je treba v teorijo in prakso podjetništva uvesti novo 
spremenljivko – in to je družinsko podjetništvo.  
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TABELARIČNI PRIKAZI 

Tabela 1: Leto ustanovitve obravnavanih podjetij 

N=707 

Le
to

 u
st

an
ov

itv
e 

Podjetja po velikosti 

Št
ev

ilo
 z

aj
et

ih
 

v 
ra

zi
sk

av
o pr

ed
 1

99
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19
91

 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

Mikro 90 4 8 0 1 3 4 12 5 3 6 4

% 12,73 0,57 1,13 1,41 1,56 1,84 1,98 1,70 0,71 0,42 0,85 0,57

Malo 257 28 21 6 22 31 34 39 41 22 2 1

% 36,35 3,96 2,97 2,26 3,11 4,38 4,81 5,52 5,80 3,11 0,28 0,14

Srednje 12 0 0 0 1 3 2 3 1 2 0 0

% 1,70 0,00 0,00 0,00 0,14 0,42 0,28 0,42 0,14 0,28 0,00 0,00

Veliko 7 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0

% 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,57 0,28 0,00 0,00

Skupaj 366 32 29 6 4 47 50 55 51 29 8 5

Skupaj % 51,77 4,53 4,10 3,68 4,81 6,65 7,07 7,78 7,21 4,10 1,13 0,71

Mikro 90 1 3 2 4 15 18 22 25 0 0 0

% 12,73 0,14 0,42 0,28 0,57 2,12 2,55 3,11 3,54 0,00 0,00 0,00

Malo 235 16 28 25 24 35 18 27 45 8 9 0

% 33,24 2,26 3,96 3,54 3,39 4,95 2,55 3,82 6,36 1,13 1,27 0,00

Srednje 9 0 0 0 0 3 5 1 0 0 0 0

% 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,71 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Veliko 7 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0

% 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,42 0,14 0,00 0,00

Skupaj št. 341 17 31 27 28 54 42 51 73 9 9 0

Skupaj % 48,23 2,40 4,38 3,82 3,96 7,64 5,94 7,21 10,33 1,27 1,27 0,00

Skupaj vsa št. 707 49 60 53 2 101 92 106 124 38 17 5

Skupaj vsa % 100,00 6,93 8,49 7,50 8,77 14,29 13,01 14,99 17,54 5,37 2,40 0,71

Opomba: v letih 2001, 2002 in 2003 ni bilo ustanovljenega nobenega podjetja  
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Tabela 2: Ustanovitev podjetij po spolu in sorodstvenih razmerjih  

Podjetja po velikosti 
(N=707) 

Število 
zajetih v 
raziskavo 

moški ženska mož / žena 
(partnerja) 

starši in 
otroci otroci 

Mikro 90 44 12 9 6 19
% 12,73 48,89 13,33 10,00 6,67 21,11
Malo 257 166 21 28 30 12
% 36,35 64,59 8,17 10,89 11,67 4,67
Srednje 12 8 1 1 1 1
% 1,70 66,67 8,33 8,33 8,33 8,33
Veliko 7 5 1 0 1 0
% 0,99 71,43 14,29 0,00 14,29 0,00
Skupaj 366 223 35 38 38 32
Skupaj % 51,77 60,93     9,56 10,38 10,38 8,74
Mikro 90 83 7 0 0 0
% 12,73 92,22 7,78 0,00 0,00 0,00
Malo 235 186 49 0 0 0
% 33,24 79,15 20,85 0,00 0,00 0,00
Srednje 9 8 1 0 0 0
% 1,27 88,89 11,11 0,00 0,00 0,00
Veliko 7 7 0 0 0 0
% 0,99 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj št. 341 284 57 0 0 0
Skupaj % 48,23 83,28 16,72 0,00 0,00 0,00
Skupaj vsa št. 707 507 92 38 38 32
Skupaj vsa % 100,00 71,71 13,01 5,37 5,37 4,53
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Tabela 3: Razlogi in motivi za ustanovitev podjetja  

Podjetja po velikosti (N=707) 
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 d
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gu

ba
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Mikro 90 25 13 23 18 9 2 0
% 12,73 27,78 14,44 25,56 20,00 10,00 2,22 0,00
Malo 257 153 45 55 1 1 1 1
% 36,35 59,53 17,51 21,40 0,39 0,39 0,39 0,39
Srednje 12 6 3 0 1 0 1 1
% 1,70 50,00 25,00 0,00 8,33 0,00 8,33 8,33
Veliko 7 6 1 0 0 0 0 0
% 0,99 85,71 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj 366 190 62 78 20 10 4 2
Skupaj % 51,77 51,91 16,94 21,31 5,46 2,73 1,09 0,55
Mikro 90 42 28 18 0 0 0 2
% 12,73 46,67 31,11 20,00 0,00 0,00 0,00 2,22
Malo 235 168 30 12 5 10 5 5
% 33,24 71,49 12,77 5,11 2,13 4,26 2,13 2,13
Srednje 9 9 0 0 0 0 0 0
% 1,27 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Veliko 7 1 5 0 1 0 0 0
% 0,99 14,29 71,43 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00
Skupaj št. 341 220 63 30 6 10 5 7
Skupaj % 48,23 64,52 18,48 8,80 1,76 2,93 1,47 2,05
Skupaj vsa št. 707 410 125 108 26 20 9 9
Skupaj vsa % 100,00 57,99 17,68 15,28 3,68 2,83 1,27 1,27
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Tabela 4: Struktura podjetij glede na dejavnost 

Podjetja po velikosti (N=707) 

Št
ev

ilo
 z

aj
et

ih
 v

 
ra

zi
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av
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nj
a 

st
or

itv
e 

trg
ov
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Mikro 90 17 25 48
% 12,73 18,89 27,78 53,33
Malo 257 146 49 62
% 36,35 56,81 19,07 24,12
Srednje 12 0 0 12
% 1,70 0,00 0,00 100,00
Veliko 7 2 2 3
% 0,99 28,57 28,57 42,86
Skupaj 366 165 76 125
Skupaj % 51,77 45,08 20,77 34,15
Mikro 90 18 30 42
% 12,73 20,00 33,33 46,67
Malo 235 94 57 84
% 33,24 40,00 24,26 35,74
Srednje 9 5 2 2
% 1,27 55,56 22,22 22,22
Veliko 7 1 0 6
% 0,99 14,29 0,00 85,71
Skupaj št. 341 118 89 134
Skupaj % 48,23 34,60 26,10 39,30
Skupaj vsa št. 707 283 165 259
Skupaj vsa % 100,00 40,03 23,34 36,63
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Tabela 5: Obravnavana podjetja in zaposlovanje 

Podjetja po velikosti (N=707) 

Št
ev
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 z
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Mikro 90 76 163 163 402 2 4,47
% 12,73 18,92 40,61 40,47 100,00  
Malo 257 2378 450 708 3536 2 13,76
% 36,35 67,25 12,72 20,03 100,00  
Srednje 12 0 0 301 301 2 25,07
% 1,70 0,00 0,00 100,00 100,00  
Veliko 7 207 193 130 530 3 75,74
% 0,99 38,97 36,44 24,59 100,00  
Skupaj 366 2661 806 1302 4769  13
Skupaj % 51,77 55,79 16,91 27,31 100,00  
Mikro 90 84 186 130 400 0 4,44
% 12,73 21,12 46,45 32,43 100  
Malo 235 2378 450 708 3536 0 15,05
% 33,24 67,25 12,72 20,03 100  
Srednje 9 235 132 34 402 0 44,62
% 1,27 58,62 32,92 8,47 100  
Veliko 7 62 0 279 341 0 48,74
% 0,99 18,11 0,00 81,89 100  
Skupaj št. 341 2760 768 1151 4679  13,72
Skupaj % 48,23 58,98 16,41 24,61 100  
Skupaj vsa št. 707 5420 1574 2454 9448  13,36
Skupaj vsa % 100,00 57,37 16,66 25,97 100,00  
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Tabela 6: Izobrazbena struktura družinskih članov zaposlenih v podjetjih 

Podjetja po velikosti (N=707) 
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Mikro 90 5,00 4,92 4,73 4,41 4,68 2,44
% 12,73   
Malo 257 5,04 4,92 5,02 4,99 4,90 4,97
% 36,35   
Srednje 12 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 5,92
% 1,70   
Veliko 7 8,00 6,50 6,67 6,00 6,00 5,33
% 0,99   
Skupaj 366 6,01 5,45 5,73 5,13 5,19 4,66
Skupaj % 51,77   
Mikro 90 4,61 47 5,00 4,8 4,0 5,0
% 12,73   
Malo 235 4,99 8,23 5,01 4,97 8,19 4,99
% 33,24   
Srednje 9 6,80 6,50 5,50 5,40 6,50 5,50
% 1,27   
Veliko 7 7,00 0,00 7,00 5,00 0,00 4,43
% 0,99   
Skupaj št. 341 5,85 6,40 5,63 4,91 6,46 4,98
Skupaj % 48,23   
Skupaj vsa št. 707 5,93 5,92 5,68 5,02 5,83 4,82
Skupaj vsa % 100,00   
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Tabela 7: Povprečna izobrazba lastnikov in zaposlenih glede na vrsto podjetja 

vel2 Velikost nedruzinsko/družinsko  
i5 povprečna 

izobrazba 
lastnikov 

i6 povprečna 
izobrazba 
zaposlenih 

Aritmetična sredina 4,6889 4,7 
ni družinsko 

Standardni odklon 0,46554 0,54977 
Aritmetična sredina 5,0556 4,6556 

družinsko 
Standardni odklon 0,58753 0,47785 
Aritmetična sredina 4,8722 4,6778 

MIKRO 

Skupaj 
Standardni odklon 0,55963 0,51411 
Aritmetična sredina 5,0128 4,983 

ni družinsko 
Standardni odklon 0,23535 0,20602 
Aritmetična sredina 5,0311 4,9883 

družinsko 
Standardni odklon 0,3737 0,20696 
Aritmetična sredina 5,0224 4,9858 

MALO 

Skupaj 
Standardni odklon 0,31511 0,20632 
Aritmetična sredina 6,6875 5,5 

ni družinsko 
Standardni odklon 0,70415 0,63246 
Aritmetična sredina 6,6842 5,8421 

družinsko 
Standardni odklon 0,82007 0,50146 
Aritmetična sredina 6,6857 5,6857 

SREDNJE ALI 
VELIKO 

Skupaj 
Standardni odklon 0,75815 0,58266 
Aritmetična sredina 5,0059 4,9326 

ni družinsko 
Standardni odklon 0,52577 0,39649 
Aritmetična sredina 5,123 4,9508 

družinsko 
Standardni odklon 0,59095 0,40244 
Aritmetična sredina 5,0665 4,942 

SKUPAJ 

Skupaj 
Standardni odklon 0,56312 0,3994 
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Tabela 8: Povprečna izobrazba lastnikov in zaposlenih glede na vrsto podjetja – F 
preizkus 

vel2 Velikost   
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečje 
kvadratov 

F p 

Med skupinami 6,05 1 6,05 21,533 0
Znotraj skupin 50,011 178 0,281  

i5 povprečna 
izobrazba 
lastnikov Skupaj 56,061 179   

Med skupinami 0,089 1 0,089 0,335 0,563
Znotraj skupin 47,222 178 0,265  

MIKRO 
i6 povprečna 
izobrazba 
zaposlenih Skupaj 47,311 179   

Med skupinami 0,041 1 0,041 0,416 0,519
Znotraj skupin 48,713 490 0,099  

i5 povprečna 
izobrazba 
lastnikov Skupaj 48,754 491   

Med skupinami 0,004 1 0,004 0,082 0,774
Znotraj skupin 20,897 490 0,043  

MALO 
i6 povprečna 
izobrazba 
zaposlenih Skupaj 20,9 491   

Med skupinami 0 1 0 0 0,99
Znotraj skupin 19,543 33 0,592  

i5 povprečna 
izobrazba 
lastnikov Skupaj 19,543 34   

Med skupinami 1,017 1 1,017 3,187 0,083
Znotraj skupin 10,526 33 0,319  

SREDNJE ALI 
VELIKO i6 povprečna 

izobrazba 
zaposlenih Skupaj 11,543 34   

Med skupinami 2,42 1 2,42 7,704 0,006
Znotraj skupin 221,455 705 0,314  

i5 povprečna 
izobrazba 
lastnikov Skupaj 223,876 706   

Med skupinami 0,059 1 0,059 0,369 0,544
Znotraj skupin 112,563 705 0,16  

SKUPAJ 
i6 povprečna 
izobrazba 
zaposlenih Skupaj 112,622 706   
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Tabela 9: Družinska podjetja po vrednotah lastnikov (zasebno življenje) 

Podjetja po 
velikosti 
(N=707) 
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Mikro 90 17 25 48 4,23 3,82 4,43 3,88 4,44 4,33 4,88 5,97
% 12,73 18,89 27,78 53,33   
Malo 257 146 49 62 5,09 4,28 3,65 4,22 4,71 3,78 3,99 6,20
% 36,35 56,81 19,07 24,12   
Srednje 12 0 0 12 4,25 3,53 5,08 4,17 4,17 4,17 3,83 5,83

% 1,70 0,00 0,00 100,0
0   

Veliko 7 2 2 3 4,29 4,00 4,00 5,29 5,29 6,00 3,14 4,00
% 0,99 28,57 28,57 42,86   
Skupaj 366 165 76 125 4,46 3,91 4,29 4,39 4,65 4,57 3,96 5,50
Skupaj % 51,77 5,08 0,77 4,15   
Mikro 90 18 30 42 9,07 8,19 9,23 7,71 9,78 8,63 7,78 5,51
% 12,73 20,00 33,33 46,67   
Malo 235 94 57 84 5,55 4,63 3,14 4,65 4,92 3,59 3,95 5,57
% 33,24 40,00 24,26 35,74   
Srednje 9 5 2 2 5,22 3,89 3,67 3,44 4,89 3,11 5,78 6,00
% 1,27 55,56 22,22 22,22   
Veliko 7 1 0 6 5,00 4,14 4,29 4,57 5,14 4,29 3,71 4,86
% 0,99 14,29 0,00 85,71   
Skupaj št. 341 118 89 134 6,21 5,21 5,08 5,09 6,18 4,91 5,31 5,48
Skupaj % 48,23 34,60 26,10 39,30   
Skupaj vsa 
št. 707 283 165 259 5,34 4,56 4,69 4,74 5,42 4,74 4,63 5,49

Skupaj vsa 
% 100,00 40,03 23,34 36,63   
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Tabela 10: Družinska podjetja po vrednotah lastnikov (poslovno življenje) 
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vi
na

 

Sk
ro

m
no

st
 

Za
ne

sl
jiv

os
t 

D
el

ov
na

 
uč

in
ko

vi
to

st
 

A
vt

on
om

ija
 

So
od

lo
ča

nj
e 

Po
sl

uš
no

st
 

Iz
po

ln
je

va
nj

e 
do

lž
no

st
i 

En
ak

op
ra

vn
o

st
 

Mikro 90 17 5 8 6,40 4,91 4,61 4,53 4,03 3,66 4,04 3,64
% 12,73 18,89 7,78 3,33
Malo 257 146 49 2 6,74 4,95 4,51 4,13 4,12 3,66 3,85 3,75
% 36,35 56,81 19,07 4,12
Srednje 12 0 0 2 6,17 4,08 4,83 5,17 4,50 3,92 2,92 4,42
% 1,70 0,00 0,00 00,00
Veliko 7 2 2 3 5,43 4,29 5,71 5,14 4,57 5,71 2,14 3,00
% 0,99 8,57 8,57 2,86
Skupaj 366 165 76 125 6,18 4,56 4,92 4,74 4,31 4,24 3,24 3,70
Skupaj % 51,77 45,08 20,77 4,15
Mikro 90 18 30 42 12,69 9,23 9,22 9,38 8,12 7,33 8,13 7,56
% 12,73 20,00 33,33 6,67
Malo 235 94 57 84 6,37 4,99 4,54 4,69 3,48 3,83 4,43 3,57
% 33,24 40,00 24,26 5,74
Srednje 9 5 2 2 5,56 4,78 4,00 5,00 4,11 3,33 4,89 3,44
% 1,27 55,56 22,22 22,22
Veliko 7 1 0 6 7,29 5,14 4,86 4,14 4,29 2,71 3,43 3,57
% 0,99 14,29 0,00 85,71
Skupaj št. 341 118 89 134 7,98 6,04 5,65 5,80 5,00 4,30 5,22 4,53
Skupaj % 48,23 34,60 26,10 39,30
Skupaj vsa št. 707 283 165 259 7,08 5,30 5,29 5,27 4,65 4,27 4,23 4,12
Skupaj vsa % 100,00 40,03 23,34 36,63
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Tabela 11: Vrednote s področja dela glede na vrsto podjetja 

vel2 
Velikost 

nidruzinsk
o 

družinsko 
 

g7
 D

E
LO

V
N

A
 

U
čI

N
K

O
V

IT
O

S
T 

g8
 

IZ
P

O
LN

JE
V

A
N

J
E

 D
O

LŽ
N

O
S

TI
 

h1
 

ZA
N

E
S

LJ
IV

O
S

T 

h2
 

E
N

A
K

O
P

R
A

V
N

O
S

T 

h3
 A

V
TO

N
O

M
IJ

A
 

h4
 

S
O

O
D

LO
čA

N
JE

 

h5
 

P
O

S
LU

Š
N

O
S

T 

h6
 S

K
R

O
M

N
O

S
T 

Ar. sredina 4,61 4,09 4,32 3,91 4,84 4,09 3,68 6,29ni 
družinsko Stand. 

odklon 2,00 2,10 1,63 2,09 2,13 2,23 2,55 2,45
Ar. sredina 4,61 4,04 4,91 3,64 4,53 4,03 3,66 6,40

družinsko Stand. 
odklon 1,80 1,80 1,34 2,35 2,25 2,39 2,46 2,42
Ar. sredina 4,61 4,07 4,62 3,78 4,69 4,06 3,67 6,34

MIKRO 

Skupaj Stand. 
odklon 1,90 1,95 1,51 2,22 2,19 2,30 2,50 2,43

Ar. sredina 4,54 4,43 4,99 3,57 4,69 3,48 3,83 6,37ni 
družinsko Stand. 

odklon 1,59 1,86 1,21 2,29 2,27 2,46 2,47 2,41
Ar. sredina 4,51 3,85 4,95 3,75 4,13 4,12 3,66 6,74

družinsko Stand. 
odklon 1,97 1,75 1,34 2,33 2,13 2,21 2,42 2,27
Ar. sredina 4,52 4,13 4,97 3,66 4,40 3,81 3,74 6,56

MALO 

Skupaj Stand. 
odklon 1,80 1,82 1,28 2,31 2,21 2,35 2,44 2,34

Ar. sredina 4,38 4,25 4,94 3,50 4,63 4,19 3,06 6,31ni 
družinsko Stand. 

odklon 1,82 1,73 0,93 2,19 2,45 2,26 2,64 2,60
Ar. sredina 5,16 2,63 4,16 3,89 5,16 4,53 4,58 5,89

družinsko Stand. 
odklon 2,46 1,86 1,26 2,13 1,57 1,95 2,67 2,85
Ar. sredina 4,80 3,37 4,51 3,71 4,91 4,37 3,89 6,09

SREDNJE 
ALI 
VELIKO 

Skupaj Stand. 
odklon 2,19 1,96 1,17 2,14 2,01 2,07 2,73 2,70

Ar. sredina 4,55 4,33 4,81 3,65 4,73 3,67 3,75 6,35ni 
družinsko Stand. 

odklon 1,72 1,92 1,35 2,23 2,24 2,40 2,50 2,42
Ar. sredina 4,57 3,83 4,90 3,73 4,28 4,12 3,71 6,61

družinsko Stand. 
odklon 1,96 1,79 1,34 2,32 2,15 2,24 2,45 2,34
Ar. sredina 4,56 4,07 4,86 3,69 4,50 3,90 3,73 6,48

SKUPAJ 

Skupaj Stand. 
odklon 1,84 1,87 1,35 2,28 2,20 2,33 2,47 2,38
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Tabela 12: Vrednote s področja dela glede na vrsto podjetja – F preizkus 

vel2 
Velikost 

  
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečje 
kvadratov 

         F         p 

Med skupinami 
0 1 0 0         1

Znotraj skupin 644,778 178 3,622  
g7 DELOVNA 
UčINKOVITOST 

Skupaj 644,778 179  

Med skupinami 
0,089 1 0,089 0,023 0,879

Znotraj skupin 681,111 178 3,826  
g8 IZPOLNJEVANJE 
DOLŽNOSTI 

Skupaj 681,2 179  

Med skupinami 
15,606 1 15,606 7,033 0,009

Znotraj skupin 394,944 178 2,219  
h1 ZANESLJIVOST 

Skupaj 410,55 179  

Med skupinami 
3,2 1 3,2 0,646 0,423

Znotraj skupin 881,911 178 4,955  
h2 
ENAKOPRAVNOST 

Skupaj 885,111 179  

Med skupinami 
4,356 1 4,356 0,905 0,343

Znotraj skupin 856,222 178 4,81  
h3 AVTONOMIJA 

Skupaj 860,578 179  

Med skupinami 
0,139 1 0,139 0,026 0,872

Znotraj skupin 950,189 178 5,338  
h4 SOODLOčANJE 

Skupaj 950,328 179  

Med skupinami 
0,022 1 0,022 0,004 0,953

Znotraj skupin 1119,978 178 6,292  
h5 POSLUŠNOST 

Skupaj 1120 179  

Med skupinami 
0,556 1 0,556 0,094 0,76

Znotraj skupin 1052,089 178 5,911  

MIKRO 

h6 SKROMNOST 

Skupaj 1052,644 179  

Med skupinami 
0,147 1 0,147 0,045 0,831

Znotraj skupin 1584,607 490 3,234  
g7 DELOVNA 
UčINKOVITOST 

Skupaj 1584,754 491  

Med skupinami 
41,514 1 41,514 12,804 0

Znotraj skupin 1588,673 490 3,242  
g8 IZPOLNJEVANJE 
DOLŽNOSTI 

Skupaj 1630,187 491  

Med skupinami 
0,259 1 0,259 0,158 0,691

Znotraj skupin 805,22 490 1,643  
h1 ZANESLJIVOST 

Skupaj 805,48 491  

Med skupinami 
4,202 1 4,202 0,787 0,376

Znotraj skupin 2617,79 490 5,342  

MALO 

h2 
ENAKOPRAVNOST 

Skupaj 2621,992 491  
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Med skupinami 
38,678 1 38,678 8,005 0,005

Znotraj skupin 2367,442 490 4,832  
h3 AVTONOMIJA 

Skupaj 2406,12 491  

Med skupinami 
50,301 1 50,301 9,227 0,003

Znotraj skupin 2671,119 490 5,451  
h4 SOODLOčANJE 

Skupaj 2721,421 491  

Med skupinami 
3,477 1 3,477 0,581 0,446

Znotraj skupin 2930,74 490 5,981  
h5 POSLUŠNOST 

Skupaj 2934,217 491  

Med skupinami 
16,722 1 16,722 3,059 0,081

Znotraj skupin 2678,325 490 5,466  
h6 SKROMNOST 

Skupaj 2695,047 491  

Med skupinami 
5,324 1 5,324 1,11 0,3

Znotraj skupin 158,276 33 4,796  
g7 DELOVNA 
UčINKOVITOST 

Skupaj 163,6 34  

Med skupinami 
22,75 1 22,75 6,989 0,012

Znotraj skupin 107,421 33 3,255  
g8 IZPOLNJEVANJE 
DOLŽNOSTI 

Skupaj 130,171 34  

Med skupinami 
5,279 1 5,279 4,201 0,048

Znotraj skupin 41,464 33 1,256  
h1 ZANESLJIVOST 

Skupaj 46,743 34  

Med skupinami 
1,353 1 1,353 0,29 0,594

Znotraj skupin 153,789 33 4,66  
h2 
ENAKOPRAVNOST 

Skupaj 155,143 34  

Med skupinami 
2,467 1 2,467 0,606 0,442

Znotraj skupin 134,276 33 4,069  
h3 AVTONOMIJA 

Skupaj 136,743 34  

Med skupinami 
0,997 1 0,997 0,227 0,637

Znotraj skupin 145,174 33 4,399  
h4 SOODLOčANJE 

Skupaj 146,171 34  

Med skupinami 
19,974 1 19,974 2,822 0,102

Znotraj skupin 233,569 33 7,078  
h5 POSLUŠNOST 

Skupaj 253,543 34  

Med skupinami 
1,516 1 1,516 0,202 0,656

Znotraj skupin 247,227 33 7,492  

SREDNJE 
VELIKO  
ALI VELIKO 

h6 SKROMNOST 

Skupaj 248,743 34  

Med skupinami 
0,036 1 0,036 0,011 0,918

Znotraj skupin 2396,278 705 3,399  

SKUPAJ 
g7 DELOVNA 
UčINKOVITOST 

Skupaj 2396,314 706  
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Med skupinami 
43,788 1 43,788 12,775 0

Znotraj skupin 2416,388 705 3,428  
g8 IZPOLNJEVANJE 
DOLŽNOSTI 

Skupaj 2460,175 706  

Med skupinami 
1,241 1 1,241 0,683 0,409

Znotraj skupin 1282,043 705 1,819  
h1 ZANESLJIVOST 

Skupaj 1283,284 706  

Med skupinami 
1,082 1 1,082 0,208 0,648

Znotraj skupin 3662,927 705 5,196  
h2 
ENAKOPRAVNOST 

Skupaj 3664,008 706  

Med skupinami 
35,123 1 35,123 7,314 0,007

Znotraj skupin 3385,627 705 4,802  
h3 AVTONOMIJA 

Skupaj 3420,75 706  

Med skupinami 
35,104 1 35,104 6,514 0,011

Znotraj skupin 3799,162 705 5,389  
h4 SOODLOčANJE 

Skupaj 3834,266 706  

Med skupinami 
0,374 1 0,374 0,061 0,805

Znotraj skupin 4309,026 705 6,112  
h5 POSLUŠNOST 

Skupaj 4309,4 706  

Med skupinami 
12,489 1 12,489 2,203 0,138

Znotraj skupin 3996,074 705 5,668  
h6 SKROMNOST 

Skupaj 4008,563 706  

 

Tabela 13: Formalno urejena merila za družinske člane 

Podjetja po velikosti 
(N=707) 

Število 
zajetih v 
raziskavo 

proizv
odnja storitve trgovina da ne deloma 

Mikro 90 17 25 48 28 37 25
Malo 257 146 49 62 6 26 155
Srednje 12 0 0 12 0 0 2
Veliko 7 2 2 3 7 0 0
Skupaj 366 165 76 125 121 63 182
Mikro 90 18 30 42 0 0 0
Malo 235 94 57 84 0 0 0
Srednje 9 5 2 2 0 0 0
Veliko 7 1 0 6 0 0 0
Skupaj št. 341 118 89 134 0 0 0
Skupaj vsa št. 707 283 165 259 121 63 182
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Tabela 14: Formalno urejena merila za nedružinske zaposlene 

Podjetja po velikosti 
(N=707) 

Število 
zajetih v 
raziskavo 

proizv
odnja storitve trgovina da ne deloma 

Mikro 90 17 25 48 1 6 43
Malo 257 146 49 62 57 0 0
Srednje 12 0 0 12 12 0 0
Veliko 7 2 2 3 7 0 0
Skupaj 366 165 76 125 307 16 43
Mikro 90 18 30 42 25 0 65
Malo 235 94 57 84 235 0 0
Srednje 9 5 2 2 5 0 4
Veliko 7 1 0 6 7 0 0
Skupaj št. 341 118 89 134 272 0 69
Skupaj vsa št. 707 283 165 259 579 16 112

 

Tabela 15: Sprejemanje odločitev družine in lastnikov s konsenzom 

Podjetja po velikosti 
(N=707) 

Število 
zajetih v 
raziskavo 

proizv
odnja storitve trgovina da ne deloma 

Mikro 90 17 25 48 42 14 34
Malo 257 146 49 62 238 6 13
Srednje 12 0 0 12 9 0 3
Veliko 7 2 2 3 5 0 2
Skupaj 366 165 76 125 294 20 52
Mikro 90 18 30 42 4 51 35
Malo 235 94 57 84 207 8 20
Srednje 9 5 2 2 5 0 4
Veliko 7 1 0 6 0 3 4
Skupaj št. 341 118 89 134 216 62 63
Skupaj vsa št. 707 283 165 259 510 82 115
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Tabela 16: Odločitev o prenosu podjetij na naslednike 

Podjetja po velikosti 
(N=707) 

Število zajetih v 
raziskavo proizvodnja storitve trgovina da ne ne 

vem 

Mikro 90 17 25 48 6 7 27 
Malo 257 146 49 62 57 0 0 
Srednje 12 0 0 12 12 0 0 
Veliko 7 2 2 3 7 0 0 
Skupaj 366 165 76 125 332 7 27 
Mikro 90 18 30 42 0 0 0 
Malo 235 94 57 84 0 0 0 
Srednje 9 5 2 2 0 0 0 
Veliko 7 1 0 6 0 0 0 
Skupaj št. 341 118 89 134 0 0 0 
Skupaj vsa št. 707 283 165 259 332 7 27 

 

Tabela 17: Prenos podjetja na naslednika znotraj družine 

Podjetja po velikosti 
(N=707) 

Število zajetih v 
raziskavo proizvodnja storitve trgovina da ne ne vem 

Mikro 90 17 25 48 59 9 22
Malo 257 146 49 62 257 0 0
Srednje 12 0 0 12 12 0 0
Veliko 7 2 2 3 7 0 0
Skupaj 366 165 76 125 335 9 22
Mikro 90 18 30 42 0 0 0
Malo 235 94 57 84 0 0 0
Srednje 9 5 2 2 0 0 0
Veliko 7 1 0 6 0 0 0
Skupaj št. 341 118 89 134 0 0 0
Skupaj vsa št. 707 283 165 259 335 9 22
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Tabela 18: Urejenost formalnega prenosa lastništva na naslednjo generacijo 

Podjetja po velikosti 
(N=707) 

Število 
zajetih v 
raziskavo 

proizvodnja storitve trgovina da ne deloma 

Mikro 90 17 25 48 6 64 20
Malo 257 146 49 62 43 179 35
Srednje 12 0 0 12 8 0 4
Veliko 7 2 2 3 2 3 2
Skupaj 366 165 76 125 59 246 61
Mikro 90 18 30 42 0 0 0
Malo 235 94 57 84 0 0 0
Srednje 9 5 2 2 0 0 0
Veliko 7 1 0 6 0 0 0
Skupaj št. 341 118 89 134 0 0 0
Skupaj vsa št. 707 283 165 259 59 246 61

 

Tabela 19: Pogostost konfliktov v obravnavanih podjetjih 

Podjetja po 
velikosti (N=707) 

Število 
zajetih v 
raziskavo 

pr
oi

zv
od

nj
a 

st
or

itv
e 

trg
ov

in
a 

ni
ko

li 

re
dk

o 

po
go

st
o 

ze
lo

 
po

go
st

o 

st
al

no
 

Mikro 90 17 25 48 14 39 23 11 3
Malo 257 146 49 62 29 53 155 15 5
Srednje 12 0 0 12 1 3 6 1 1
Veliko 7 2 2 3 0 7 0 0 0
Skupaj 366 165 76 125 44 102 184 27 9
Mikro 90 18 30 42 2 7 49 17 15
Malo 235 94 57 84 6 22 35 154 18
Srednje 9 5 2 2 1 2 5 0 1
Veliko 7 1 0 6 0 4 3 0 0
Skupaj št. 341 118 89 134 9 35 92 171 34
Skupaj vsa št. 707 283 165 259 53 137 276 198 43
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Tabela 20: Vzroki konfliktov v obravnavanih podjetjih 

Podjetja po 
velikosti 
(N=707) 

Število 
zajetih v 
raziskavo 

proizvodnja storitve trgovina poslovni zasebni 

Mikro 90 17 25 48 51 39
Malo 257 146 49 62 191 66
Srednje 12 0 0 12 9 3
Veliko 7 2 2 3 5 2
Skupaj 366 165 76 125 256 110
Mikro 90 18 30 42 90 0
Malo 235 94 57 84 235 0
Srednje 9 5 2 2 9 0
Veliko 7 1 0 6 7 0
Skupaj št. 341 118 89 134 341 0
Skupaj vsa št. 707 283 165 259 597 110

 

Tabela 21: Vzrok konfliktov glede na vrsto podjetja 

vel2 Velikost    ni družinsko družinsko Skupaj 

N 90 51 141
poslovni 

% 100,00% 56,70% 78,30%
N 0 39 39

i8 vzrok konfliktov 

zasebni 
% 0,00% 43,30% 21,70%
N 90 90 180

MIKRO 

Skupaj 
% 100,00% 100,00% 100,00%

N 235 191 426
poslovni 

% 100,00% 74,30% 86,60%
N 0 66 66

i8 vzrok konfliktov 

zasebni 
% 0,00% 25,70% 13,40%
N 235 257 492

MALO 

Skupaj 
% 100,00% 100,00% 100,00%

N 16 14 30
poslovni 

% 100,00% 73,70% 85,70%
N 0 5 5

i8 vzrok konfliktov 

zasebni 
% 0,00% 26,30% 14,30%
N 16 19 35

SREDNJE ALI 
VELIKO 

Skupaj 
% 100,00% 100,00% 100,00%

N 341 256 597
poslovni 

% 100,00% 69,90% 84,40%
N 0 110 110

i8 vzrok konfliktov 

zasebni 
% 0,00% 30,10% 15,60%
N 341 366 707

SKUPAJ 

Skupaj 
% 100,00% 100,00% 100,00%
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Tabela 22: Vzrok konfliktov glede na vrsto podjetja – Hi kvadrat 

vel2 Velikost  Vrednost df p 

Hi kvadrat preizkus 49,787 1 0 
Hi kvadrat (popravek za 2x2 tabelo) 47,267 1 0 MIKRO 

Razmerje verjetij 64,995 1 0 

Hi kvadrat preizkus 69,7 1 0 
Hi kvadrat (popravek za 2x2 tabelo) 67,507 1 0 MALO 

Razmerje verjetij 95,064 1 0 

Hi kvadrat preizkus 4,912 1 0,027 
Hi kvadrat (popravek za 2x2 tabelo) 2,998 1 0,083 

SREDNJE ALI 
VELIKO 

Razmerje verjetij 6,807 1 0,009 

Hi kvadrat preizkus 121,37 1 0 
Hi kvadrat (popravek za 2x2 tabelo) 119,093 1 0 SKUPAJ 

Razmerje verjetij 163,752 1 0 

 

Tabela 23: Prihodki na domačem trgu na zaposlenega v obdobju 2003 do 2007 
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Mikro 6.296.201 3.302.230 2.020.561 1.544.219 1.739.802 14.903.012
Malo 6.643.782 13.706.729 11.605.256 10.310.318 9.657.005 51.923.090
Srednje 2.995.661 2.535.641 2.305.761 2.272.382 2.233.220 12.342.665
Veliko 7.015.660 6.242.641 6.002.613 6.175.089 7.451.378 32.887.381
Skupaj 22.951.304 25.787.240 21.934.191 20.302.008 21.081.404 112.056.148
Mikro 5.999.485 3.144.446 1.910.356 1.419.299 1.139.610 13.613.196
Malo 6.732.305 14.783.306 12.097.529 10.693.769 9.781.728 54.088.637
Srednje 3.358.577 3.235.716 3.097.806 3.352.871 3.394.835 16.439.805
Veliko 10.850.752 9.754.885 7.441.940 7.798.907 7.689.069 43.535.554
Skupaj št. 26.941.119 30.918.352 24.547.632 23.264.847 22.005.242 127.677.192
Skupaj vsa 49.892.423 56.705.593 46.481.823 43.566.854 43.086.647 239.733.340
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Tabela 24: Prihodki na tujem trgu na zaposlenega v obdobju 2003 do 2007  
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Mikro 842.512 698.338 707.546 171.143 137.991 2.557.531
Malo 3.594.900 2.977.306 3.537.351 2.049.679 1.016.077 76.582.515
Srednje 1.335.315 923.464 821.186 424.674 450.488 3.955.127
Veliko 2.096.179 2.157.538 2.394.495 2.676.792 3.294.698 12.619.702
Skupaj 7.868.906 6.756.646 7.460.579 5.322.288 4.899.254 95.714.875
Mikro 636.704 389.943 978.039 139.739 111.509 2.255.934
Malo 4.046.493 3.349.028 2.807.462 1.131.356 923.334 79.110.121
Srednje 1.557.447 1.451.770 1.384.686 1.046.280 1.195.900 6.636.082
Veliko 3.635.461 3.217.398 2.598.939 3.018.516 3.162.542 15.632.856
Skupaj št. 9.876.105 8.408.139 7.769.126 5.335.890 5.393.285 103.634.993
Skupaj vsa 17.745.011 15.164.786 15.229.705 10.658.178 10.292.539 199.349.868

 

Tabela 25:  Skupni prihodki na zaposlenega v obdobju 2003 do 2007 
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Mikro 7.138.713 4.000.568 2.728.107 1.715.362 1.877.793 17.460.543
Malo 22.738.872 16.684.035 15.142.607 12.359.996 10.673.082 77.598.592
Srednje 4.330.976 3.459.105 3.126.947 2.697.056 2.683.708 16.297.792
Veliko 9.111.839 8.400.179 8.397.109 8.851.881 10.746.076 45.507.083
Skupaj 43.320.400 32.543.887 29.394.770 25.624.296 25.980.659 156.864.011
Mikro 6.636.189 3.534.388 2.888.396 1.559.038 1.251.119 15.869.130
Malo 24.465.943 18.132.334 14.904.991 11.825.125 10.705.062 80.033.455
Srednje 4.916.024 4.687.485 4.482.492 4.399.151 4.590.735 23.075.887
Veliko 14.486.213 12.972.284 10.040.879 10.817.423 10.851.611 59.168.410
Skupaj št. 50.504.369 39.326.492 32.316.758 28.600.736 27.398.527 178.146.882
Skupaj vsa 93.824.768 71.870.378 61.711.528 54.225.032 53.379.186 335.010.893
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Tabela 26: Dobiček na zaposlenega v obdobju 2003 do 2007 
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Mikro 667.582 453.473 214.970 139.722 171.883 1.647.629
Malo 2.328.097 1.643.479 1.403.010 1.255.560 995.403 7.625.549
Srednje 334.791 435.900 540.844 307.713 140.333 1.759.582
Veliko 1.096.983 445.857 550.453 856.645 533.512 3.483.449
Skupaj 4.427.452 2.978.709 2.709.277 2.559.640 1.841.130 14.516.209
Mikro 583.946 315.986 192.107 137.477 134.298 1.363.813
Malo 2.170.899 1.662.199 1.666.321 1.189.212 958.109 7.646.740
Srednje 292.868 247.902 287.186 329.437 303.103 1.460.496
Veliko 975.556 856.039 666.507 877.599 2.480.615 5.856.316
Skupaj št. 4.023.269 3.082.126 2.812.121 2.533.724 3.876.125 16.327.365
Skupaj vsa 8.450.721 6.060.835 5.521.398 5.093.364 5.717.255 30.843.574
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Tabela 27: Poslovni rezultati na zaposlenega glede na vrsto podjetja 

vel1 
Velikost 

nedruzinsko 
družinsko 

 

j6 Povprečni 
prihodki na 

domačem trgu03-
07 na 

zaposlenega 

k6 Skupni prihodki 
na tujem trgu 03-

07 

l6 Skupni prihodki 
03-07 na 

zaposlenega 

m6 Skupaj 
dobiček 03-

07 na 
zaposlenega

Aritmetična sredina 21799,1266 38534,7782 68405,7124 3030,6964
ni družinsko 

Standardni odklon 12325,26928 23095,79848 36356,81066 1904,959
Aritmetična sredina 25649,3333 41251,8936 76130,7544 3661,3969

družinsko 
Standardni odklon 23547,43307 22475,17447 46531,53819 2536,6397
Aritmetična sredina 23724,23 39893,3359 72268,2334 3346,0467

MIKRO 

Skupaj 
Standardni odklon 18840,12986 22764,65905 41818,21434 2259,114

Aritmetična sredina 51578,4133 68209,464 110352,788 6507,8642
ni družinsko 

Standardni odklon 30969,57461 42413,38036 66368,16851 4585,9386
Aritmetična sredina 45299,9818 60163,524 97006,7091 24560,989

družinsko 
Standardni odklon 24613,07773 37847,34519 57322,98662 14697,702
Aritmetična sredina 48298,8261 64006,6051 103381,3606 15938,053

MALO 

Skupaj 
Standardni odklon 27978,65536 40253,47522 62104,4574 14287,589

Aritmetična sredina 717154,5137 984962,7871 1643160,132 385295,7
ni družinsko 

Standardni odklon 525696,679 735790,8745 1252237,7 293090,34
Aritmetična sredina 470744,0693 604432,6465 1004260,64 248948,83

družinsko 
Standardni odklon 619692,5365 791079,4896 1312872,031 310299,68
Aritmetična sredina 583388,8439 778389,2822 1296328,979 311278,83

SREDNJE 
ALI 
VELIKO 

Skupaj 
Standardni odklon 583727,2283 779197,6255 1307133,44 305977,07

Aritmetična sredina 74948,1547 103392,2542 171202,2915 23363,173
ni družinsko 

Standardni odklon 182827,0627 252594,6433 424116,9524 101368,09
Aritmetična sredina 62553,7504 83767,5311 138971,1592 31070,294

družinsko 
Standardni odklon 169460,2415 216654,507 359196,4653 87106,803
Aritmetična sredina 68531,8153 93232,9209 154516,868 27352,998

SKUPAJ 

Skupaj 
Standardni odklon 176017,8444 234714,4727 391904,6567 94266,398
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Tabela 28: Poslovni rezultati na zaposlenega glede na vrsto podjetja – F preizkus 

vel1 
Velikost 

  
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečje 
kvadratov 

F p 

Med skupinami 667084121,2 1 667084121,2 1,889 0,171
Znotraj skupin 62869054178 178 353196933,6  

j6 Povprečni prihodki na 
domačem trgu03-07 na 
zaposlenega Skupaj 63536138299 179   

Med skupinami 332222237,2 1 332222237,2 0,64 0,425
Znotraj skupin 92430894363 178 519274687,4  

k6 Skupni prihodki na 
tujem trgu 03-07 na 
zaposlenega Skupaj 92763116601 179   

Med skupinami 2685432327 1 2685432327 1,54 0,216
Znotraj skupin 3,10343E+11 178 1743500864  

l6 Skupni prihodki 03-07 na 
zaposlenega 

Skupaj 3,13029E+11 179   
Med skupinami 17900238,93 1 17900238,93 3,557 0,061
Znotraj skupin 895643434 178 5031704,685  

MIKRO 

m6 Skupaj dobiček 03-07 
na zaposlenega 

Skupaj 913543672,9 179   
Med skupinami 4838805823 1 4838805823 6,247 0,013
Znotraj skupin 3,79519E+11 490 774527603,1  

j6 Povprečni prihodki na 
domačem trgu03-07 na 
zaposlenega Skupaj 3,84357E+11 491   

Med skupinami 7946748333 1 7946748333 4,944 0,027
Znotraj skupin 7,87641E+11 490 1607431234  

k6 Skupni prihodki na 
tujem trgu 03-07 na 
zaposlenega Skupaj 7,95588E+11 491   

Med skupinami 21864686940 1 21864686940 5,723 0,017
Znotraj skupin 1,8719E+12 490 3820213173  

l6 Skupni prihodki 03-07 na 
zaposlenega 

Skupaj 1,89377E+12 491   
Med skupinami 40007427470 1 40007427470 325,518 0
Znotraj skupin 60222957542 490 122903995  

MALO 

m6 Skupaj dobiček 03-07 
na zaposlenega 

Skupaj 1,0023E+11 491   
Med skupinami 5,2738E+11 1 5,2738E+11 1,574 0,218
Znotraj skupin 1,10577E+13 33 3,35082E+11  

j6 Povprečni prihodki na 
domačem trgu03-07 na 
zaposlenega Skupaj 1,15851E+13 34   

Med skupinami 1,25772E+12 1 1,25772E+12 2,141 0,153
Znotraj skupin 1,93853E+13 33 5,87435E+11  

k6 Skupni prihodki na 
tujem trgu 03-07 na 
zaposlenega Skupaj 2,06431E+13 34   

Med skupinami 3,54544E+12 1 3,54544E+12 2,145 0,153
Znotraj skupin 5,45469E+13 33 1,65294E+12  

l6 Skupni prihodki 03-07 na 
zaposlenega 

Skupaj 5,80923E+13 34   
Med skupinami 1,61471E+11 1 1,61471E+11 1,763 0,193
Znotraj skupin 3,02168E+12 33 91565918668  

SREDNJE 
ALI 
VELIKO 

m6 Skupaj dobiček 03-07 
na zaposlenega 

Skupaj 3,18315E+12 34   
Med skupinami 27118606149 1 27118606149 0,875 0,35
Znotraj skupin 2,18464E+13 705 30987761932  

j6 Povprečni prihodki na 
domačem trgu03-07 na 
zaposlenega Skupaj 2,18735E+13 706   

Med skupinami 67986568895 1 67986568895 1,234 0,267
Znotraj skupin 3,88262E+13 705 55072591927  

k6 Skupni prihodki na 
tujem trgu 03-07 na 
zaposlenega Skupaj 3,88942E+13 706   

Med skupinami 1,83386E+11 1 1,83386E+11 1,194 0,275
Znotraj skupin 1,08251E+14 705 1,53547E+11  

l6 Skupni prihodki 03-07 na 
zaposlenega 

Skupaj 1,08434E+14 706   
Med skupinami 10485771659 1 10485771659 1,18 0,278
Znotraj skupin 6,26314E+12 705 8883884773  

SKUPAJ 

m6 Skupaj dobiček 03-07 
na zaposlenega 

Skupaj 6,27362E+12 706   
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Tabela 29: Indeks prihodkov in skupni prihodki glede na vrsto podjetja 

vel1 Velikost 
Ali je podjetje 

družinsko? 
 

b11 Index prihodkov 
03-07 

b12 Skupni prihodki 
03-07 

Aritmetična sredina 1,1013 412266,3946 
ni družinsko 

Stand. odklon 0,0323 188994,3828 
Aritmetična sredina 1,3953 503961,4064 

družinsko 
Stand. odklon 2,76383 621147,1283 
Aritmetična sredina 1,2483 458113,9005 

MIKRO 

Skupaj 
Stand. odklon 1,95456 460116,8974 

Aritmetična sredina 1,097 3054571,837 
ni družinsko 

Stand. odklon 0,15967 1925239,482 
Aritmetična sredina 1,0987 3003325,034 

družinsko 
Stand. odklon 0,04572 2106437,8 
Aritmetična sredina 1,0979 3027802,674 

MALO 

Skupaj 
Stand. odklon 0,11507 2020035,554 

Aritmetična sredina 1,188 155310380,4 
ni družinsko 

Stand. odklon 0,03756 111123158 
Aritmetična sredina 1,1803 105352115,7 

družinsko 
Stand. odklon 0,12016 139247643 
Aritmetična sredina 1,1838 128190179,6 

SREDNJE 
ALI VELIKO 

Skupaj 
Stand. odklon 0,091 127869614,6 

Aritmetična sredina 1,1024 9501156,726 
ni družinsko 

Stand. odklon 0,13508 39980218,67 
Aritmetična sredina 1,1759 7701916,008 

družinsko 
Stand. odklon 1,37144 38524174,4 
Aritmetična sredina 1,1404 8569725,18 

SKUPAJ 

Skupaj 
Stand. odklon 0,99123 39215653,44 
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Tabela 30: Indeks prihodkov in skupni prihodki glede na vrsto podjetja – F 
preizkus 

vel1 Velikost   Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov 

Med skupinami 3,889 1 3,889
Znotraj skupin 679,944 178 3,82

b11 Index 
prihodkov 03-07  

Skupaj 683,833 179 
Med skupinami 3,78359E+11 1 3,7836E+11
Znotraj skupin 3,75173E+13 178 2,1077E+11

MIKRO 

 Skupni prihodki 
03-07 

Skupaj 3,78957E+13 179 

Med skupinami 0 1 0
Znotraj skupin 6,501 490 0,013

b11 Index 
prihodkov 03-07  

Skupaj 6,501 491 
Med skupinami 3,22381E+11 1 3,2238E+11
Znotraj skupin 2,00322E+15 490 4,0882E+12

MALO 

 Skupni prihodki 
03-07 

Skupaj 2,00355E+15 491 

Med skupinami 0,001 1 0,001
Znotraj skupin 0,281 33 0,009

b11 Index 
prihodkov 03-07  

Skupaj 0,282 34 
Med skupinami 2,16781E+16 1 2,1678E+16
Znotraj skupin 5,34244E+17 33 1,6189E+16

SREDNJE 
ALI VELIKO 

Skupni prihodki 
03-07 

Skupaj 5,55922E+17 34 

Med skupinami 0,953 1 0,953
Znotraj skupin 692,715 705 0,983

b11 Index 
prihodkov 03-07  

Skupaj 693,668 706 
Med skupinami 5,71472E+14 1 5,7147E+14
Znotraj skupin 1,08516E+18 705 1,5392E+15

SKUPAJ 

Skupni prihodki 
03-07 

Skupaj 1,08573E+18 706 

 



Priloga 

26 

Tabela 31: Indeks prihodkov na tujih trgih glede na vrsto podjetja 

vel1 Velikost 
Ali je podjetje 

družinsko? 
 

c11 Index prihodkov na 
tujih trgih 03-07 

Aritmetična sredina 0,1713 
ni družinsko 

Stand. odklon 0,4183 
Aritmetična sredina 0,2225 

družinsko 
Stand. odklon 0,58491 
Aritmetična sredina 0,1969 

MIKRO 

Skupaj 
Stand. odklon 0,5077 

Aritmetična sredina 0,1695 
ni družinsko 

Stand. odklon 0,27071 
Aritmetična sredina 0,1921 

družinsko 
Stand. odklon 0,4248 
Aritmetična sredina 0,1813 

MALO 

Skupaj 
Stand. odklon 0,35936 

Aritmetična sredina 0,3989 
ni družinsko 

Stand. odklon 0,12793 
Aritmetična sredina 0,3214 

družinsko 
Stand. odklon 0,11693 
Aritmetična sredina 0,3568 

SREDNJE ALI 
VELIKO 

Skupaj 
Stand. odklon 0,12647 

Aritmetična sredina 0,1807 
ni družinsko 

Stand. odklon 0,31513 
Aritmetična sredina 0,2063 

družinsko 
Stand. odklon 0,45996 
Aritmetična sredina 0,194 

SKUPAJ 

Skupaj 
Stand. odklon 0,39669 

 

Tabela 32: Indeks prihodkov na tujih trgih glede na vrsto podjetja – F preizkus 

vel1 Velikost   Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov 

Med skupinami 0,118 1 0,118
Znotraj skupin 46,022 178 0,259MIKRO 

Index prihodkov 
na tujih trgih 03-
07 Skupaj 46,14 179  

Med skupinami 0,063 1 0,063
Znotraj skupin 63,346 490 0,129MALO 

Index prihodkov 
na tujih trgih 03-
07 Skupaj 63,409 491  

Med skupinami 0,052 1 0,052
Znotraj skupin 0,492 33 0,015

SREDNJE 
ALI VELIKO 

Index prihodkov 
na tujih trgih 03-
07 Skupaj 0,544 34  

Med skupinami 0,116 1 0,116
Znotraj skupin 110,985 705 0,157SKUPAJ 

Index prihodkov 
na tujih trgih 03-
07 Skupaj 111,1 706  
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Tabela 33: Prihodki skupaj in indeks skupnih prihodkov glede na vrsto podjetja 

vel1 Velikost 
Ali je podjetje 

družinsko? 
 

d10 Skupaj vsi prihodki 
2003-2007 

d11 Index skupaj vsi 
prihodki 2003-2007 

Aritmetična sredina 483582,1495 1,1526 
ni družinsko 

Stand. odklon 297211,994 0,39667 
Aritmetična sredina 586317,3026 1,4667 

družinsko 
Stand. odklon 642506,0947 2,60504 
Aritmetična sredina 534949,7261 1,3096 

MIKRO 

Skupaj 
Stand. odklon 501824,7072 1,86472 

Aritmetična sredina 3564640,209 1,1096 
ni družinsko 

Stand. odklon 2242011,289 0,27316 
Aritmetična sredina 3572934,179 1,1355 

družinsko 
Stand. odklon 2634361,033 0,37888 
Aritmetična sredina 3568972,628 1,1231 

MALO 

Skupaj 
Stand. odklon 2452331,667 0,33252 

Aritmetična sredina 216570193,7 1,1879 
ni družinsko 

Stand. odklon 150758156,6 0,06834 
Aritmetična sredina 146901831,9 1,1781 

družinsko 
Stand. odklon 195275105,3 0,15339 
Aritmetična sredina 178750225,9 1,1826 

SREDNJE 
ALI VELIKO 

Skupaj 
Stand. odklon 177354796,6 0,12059 

Aritmetična sredina 12745853,2 1,1246 
ni družinsko 

Stand. odklon 55310783,67 0,30545 
Aritmetična sredina 10279091,39 1,2191 

družinsko 
Stand. odklon 53962418,92 1,33292 
Aritmetična sredina 11468859,11 1,1735 

SKUPAJ 

Skupaj 
Stand. odklon 54592092,6 0,9827 

 
 


