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POVZETEK 

Družinska podjetja so zelo specifična oblika podjetja. So eden od gonilnih dejavnikov 

ustvarjanja proizvodnje, gospodarske rasti in zaposlenosti v razvitih tržnih gospodarstvih. 

Družinska podjetja so zelo pomembna za gospodarski razvoj, saj ustvarijo velik delež bruto 

domačega proizvoda. Pri družinskih podjetjih gre za prepletanje dveh polov. Na eni strani je 

čustveni vidik, kot sta lojalnost in predanost poslu. Na drugi strani se pojavlja poslovni svet, 

ki temelji na zahtevah trga. Zaradi trenj obeh polov pride do konfliktov. Večina konfliktov se 

pojavi med družinskimi člani in sorodniki, manj med nedružinskimi sodelavci. 

Ključne besede: družinsko podjetje, družinski člani, prednosti in slabosti, motivacija, 

konflikti.  

 

 

SUMMARY 

Family business is very specific form of business. They are major driver of the creation of 

production, economic growth and employment in developed economies. Family businesses 

are very important for economic development because they create a large share of gross 

domestic product. Family businesses are the mixture of two poles. On the one hand combines 

the emotional aspect, such as loyalty and devotion to business. On the other hand, there is the 

business world based on market requirements. Friction of both poles causes conflicts. Most 

conflicts occur between family members and relatives, the less during non-family employees. 

 

Keywords: family business, family members, strengths and weaknesses, motivation, conflicts. 
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1  UVOD  

Družinska podjetja imajo nekatere značilnosti, ki jih ločujejo od preostalih – nedružinskih 

podjetij, saj prevzemajo določene vrednote, ki so v družini pomembne, na njih pa močno 

vpliva tudi kultura družine. Člani družinskih podjetij nastopajo hkrati v različnih vlogah in 

razmerjih, zato se morajo znati izogibati konfliktom in ustvariti trdno družinsko razmerje. 

Družinska podjetja so v gospodarstvu postala stalnica.  

V zaključni nalogi bom osvetlila prednosti in slabosti, s katerimi se srečujejo družinska 

podjetja. Podrobno bom predstavila dve družinski podjetji z različnima dejavnostma. To sta 

podjetji Žagar Commerce, d. o. o., ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo pogrebne opreme, in 

Marjeta Žagar, s. p., ki proizvaja zaščitno konfekcijo. Pred letom 2012 sta podjetji delovali 

kot dve ločeni podjetji, z letom 2012 pa sta se združili v eno podjetje pod imenom Žagar 

Commerce, d. o. o. Zaključna naloga se osredotoča na prednosti in slabosti obeh podjetij pred 

in po združitvi.  

Cilj zaključne naloge je na osnovi teoretičnih znanj predstaviti težave, ki nastanejo pri 

vodenju družinskih podjetij, v katere so vključeni tako družinski kot tudi nedružinski člani. 

Nadaljevala bom s predstavitvijo ključnih oseb, ki vodijo družinska podjetja. Dotaknila se 

bom tudi težav in pasti, s katerimi se soočajo družinska podjetja pri nasledstvu in prehodu 

lastništva. Na koncu zaključne naloge bom opredelila še motive in konflikte, s katerimi se 

srečujejo tako družinska kot tudi nedružinska podjetja.  

V zaključni nalogi bom analitično uporabila kvalitativno analizo s pomočjo intervjuja. Ker sta 

obe podjetji družinski in ju dobro poznam, sem veliko podatkov pridobila z intervjuji 

ustanoviteljev obeh podjetij. Tako sem pridobila podatke o zgodovini, razvoju in rasti 

podjetij. Prav tako sem na Ajpesu pridobila podatke o prihodkih in odhodkih obeh podjetij od 

leta 2007 do leta 2010.  

Na izbiro teme zaključne naloge so vplivale tudi osebne delovne izkušnje v obeh podjetjih. 

Delo v družinskem podjetju je bilo zelo zanimivo, saj zaposleni skozi delo in posel dobijo 

občutek, kakor da so velika družina. Ugotovitve, ki jih navajam v zaključni nalogi, zato lahko 

črpam iz nekajletnega sodelovanja v družinskem podjetju. 
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2  DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO 

2.1  Opredelitev in definicija družinskega podjetja 

V strokovni literaturi ni enotne definicije družinskega podjetja, ki bi jasno prikazala razliko 

med družinskim podjetjem in drugimi podjetji. Različni avtorji so definirali pojem 

družinskega podjetja, vendar do enotne definicije, ki bi zajela vse specifične vidike 

družinskega podjetništva, niso prišli. Družinsko podjetje je poslovni sistem, v delovanje in 

poslovanje katerega bolj posega in nanj bolj vpliva družina, kot je to običajno pri drugih 

podjetjih (Handler 1989, 261). Nekatere definicije družinskih podjetij so:  

 Družinsko podjetje je v večinski lasti družine, člani družine delajo v podjetju, podjetje je 

v lasti družine več kot eno generacijo (Filion 1991, 26).  

 V družinskem podjetju glavne upravljavske (managerske) funkcije zasedajo družinski 

člani (Handler 1989, 259).  

 Družinsko podjetje je vsako podjetje, na katerega poslovanje vplivajo družinske povezave 

in s tem generacije družine (Leach 1991, 3).  

 V podjetje sta vpleteni vsaj dve generaciji družine (Syms 1992, 5).  

 Družinsko podjetje je tisto, ki v prvi vrsti zaposluje družinske člane in jim zagotavlja 

dolgoročni dohodek (Vahčič 1994, 914).  

Družinska podjetja predstavljajo tradicionalni način poslovanja in zavzemajo zelo pomemben 

del v strukturi vseh podjetij. So eden od gonilnih dejavnikov ustvarjanja proizvodnje, 

gospodarske rasti in zaposlenosti v razvitih tržnih gospodarstvih. Po nekaterih ocenah naj bi 

družinska podjetja predstavljala več kot dve tretjini vseh podjetij in ustvarila več kot 70 % 

svetovnega BDP (Zatteja 2011, 14). Izjemno uspešne korporacije, kot so Benneton, Lego, 

BMW, Harley-Davidson, Fiat, Tetra Pak in še mnoga druga uspešna velika podjetja so v lasti 

družin. Veliko podjetij v začetni fazi svojega poslovanja prevzame obliko družinskega 

podjetja, saj so zaposleni, ki delajo v podjetju, ravno družinski člani. Z rastjo se v podjetje 

vključujejo tudi zunanje osebe, vendar glavne in ključne funkcije v večini primerov zasedajo 

družinski člani.  

Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD, Uradni list RS, št. 42/2006) oziroma 

celotna slovenska zakonodaja ne pozna pravnega izraza »družinsko podjetje«. Ravno zaradi 

tega si lahko pojem družinsko podjetništvo razlagamo po svoje. To je tudi razlog, da različni 

avtorji, ki sem jih omenila, različno definirajo družinska podjetja. 

Družinska podjetja so eden od gonilnih dejavnikov ustvarjanja proizvodnje, gospodarske rasti 

in zaposlenosti v razvitih tržnih gospodarstvih. V Sloveniji, podobno kot v drugih nekdanjih 

socialističnih državah, je bil naravni proces nastajanja in rasti družinskih podjetij prekinjen po 

drugi svetovni vojni. Od konca osemdesetih let prejšnjega stoletja pa so družinsko 

podjetništvo in družinska podjetja dobila nov zagon s procesom prehoda v tržno 
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gospodarstvo. Zaradi pomanjkanja znanj in podjetniške tradicije so v tem času številna 

slovenska družinska podjetja koristila najete svetovalne storitve (Bojnec in Rajter 2009, 12). 

Družinska podjetja predstavljajo pomemben del gospodarstva razvitih tržnih ekonomij in tudi 

Slovenije, kjer je delež družinskih podjetij med vsemi malimi in srednje velikimi podjetji med 

40 % in 50 %. Med nastajajočimi in novimi podjetji v Sloveniji je v povprečju nad 70 % 

takšnih, ki jih lahko opredelimo kot družinska podjetja (Duh in Tominc 2007, 93–99). Na 

primer, v ZDA je po nekaterih raziskavah celo 90% družinskih podjetij izmed vseh podjetij v 

gospodarstvu, ki prispevajo več kot 40 % BDP (Glas 2003, 143). Za Slovenijo so ugotovili, 

da znaša delež družinskih podjetij v gospodarstvu okrog 58% (Glas 2003, 158), vendar je 

potrebno biti previden, saj ni enotne definicije družinskega podjetja. Vsak raziskovalec tako 

uporablja svojo opredelitev in zaradi tega podatki niso primerljivi. 

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 2008). 

V družinskih podjetjih v glavnem delujeta dva dejavnika. Prvi pomemben dejavnik je 

družinski sistem, ki temelji na čustvih in družinskih vrednotah. Na drugi strani pa je dejavnik 

racionalnega obnašanja, ki velja v poslovnem svetu. Premišljena kombinacija teh dveh 

dejavnikov pa družinsko podjetje vodi na poti do uspeha.  

2.2 Pomen in vloga družine v družinskem podjetju 

Poslovanje v nedružinskih oziroma ostalih podjetjih temelji na racionalnosti, ki ima za 

posledico maksimiranje dobička. Pri poslovanju družinskih podjetij pa se poleg racionalnosti 

prepletajo tudi čustvene vezi, ki vplivajo na delovanje in poslovaje družinskega podjetja. 

Ravno čustva oziroma družina kot taka pa so največkrat povod za konflikte v teh podjetjih.  

(Sharma, Chrisman in Chua 2003) v študiji ugotavljajo, da se večina literature o družinskih 

podjetjih osredotoča na družinska razmerja brez upoštevanja dejstev, kako ti odnosi vplivajo 

na uspešnost poslovanja podjetja. Glavno sporočilo njihove študije je, da je treba več 

pozornosti usmerjati na povezanost družinskih in poslovnih vezi ter povezavo z nasprotji 

interesov znotraj podjetja. Ti odnosi se namreč bistveno razlikujejo v družinskih v primerjavi 

z nedružinskimi podjetji (Chrisman idr. 2010, 149).  

Ravno poznavanje pojma delitve družine in poznavanje odnosov med njimi je pomembno za 

lažje razumevanje delovanja družinskega podjetja. Avtorji pri raziskavah najpogosteje 

obravnavajo nuklearno družino, vendar tudi ostale oblike niso popolnoma izvzete iz 

proučevanj (Kelhar 2010, 11). Glede na sestavo družine ločimo več vrst družin (Duh 1996, 

394): 
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 dvogeneracijsko (nuklearno) družino, ki jo sestavljajo starši in otroci, 

 sestavljeno družino, ki je sestavljena iz več družinskih jeder (nuklearnih družin), ki lahko 

pripadajo isti ali različnim generacijam, 

 razširjeno družino, ki navadno obsega eno družinsko jedro in bližnje, navadno 

neporočene, ostarele in ovdovele sorodnike. 

Delovanje družine se močno odraža tudi v delovanju družinskega podjetja. Vsak posameznik 

v družini ima edinstveno osebnost. Pomembno je, da ga družina sprejema takšnega, kot je, ne 

glede na individualne razlike med njimi. Med družinskimi člani v podjetju se mora 

izoblikovati sistem, ki jasno razdeljuje naloge med vse vpletene družinske člane. Bolj jasna so 

pravila delovanja znotraj podjetja, več možnosti obstaja, da družinski člani ohranjajo zdrave 

odnose, ki vplivajo na racionalne odločitve njihovega podjetja. 

Za družino je pomembno, da imajo vsi člani skupno vizijo in možnost delovanja znotraj 

podjetja kot celota. Ker so člani med seboj še čustveno bolj povezani, je razkorak med 

najšibkejšim in najmočnejšim bolj izrazit. Pomembno je, da družina ohrani tak odnos, da 

lahko pri pomembnih odločitvah premaga razkorak zaradi čustvenih vezi in da družinske vezi 

na stran.  

2.3 Statusne oblike družinskih podjetij 

Slovenska zakonodaja ne omenja družinskega podjetja kot samostojne statusne oblike. Pri 

procesu vodenja in upravljanja družinskega podjetja lahko podjetje prevzame katero koli 

statusno obliko, ki je možna v Republiki Sloveniji. Vsaka statusna oblika ima tako prednosti 

kot tudi slabosti. Preden se družinsko podjetje odloči, katero statusno obliko bo prevzelo, je 

dobro pretehtati in predvideti začetne težave, ki bi lahko nastale tekom uveljavljanja tega 

podjetja (tranzicija). 

Po ZGD lahko družinsko podjetje prevzame katero koli statusno obliko (Uradni list RS, št. 

42/2006): 

 samostojni podjetnik posameznik je fizična oseba, ki odgovarja z vsem svojim 

premoženjem. Podjetnik je tako lahko le posamezna fizična oseba. Pravica nasledstva 

oziroma dedovanja je tako zagotovljena z zakonom, ki opredeljuje, da lahko s podjetjem 

nadaljuje eden od naslednikov. Drugi nasledniki ne morejo sodelovati, razen v primeru 

prokure; 

 družba z omejeno odgovornostjo je najbolj razširjena kapitalska družba. Pogoj za 

ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je osnovni kapital, ki mora znašati 7.500 

evrov. Osnovni kapital lahko sestavljajo vložki družbenikov različnih vrednosti. 

Posamezni vložek pa ne sme biti manjši od 50 evrov. Družba z omejeno odgovornostjo je 

najbolj primerna oblika za družinsko podjetje, saj manjše število družbenikov dopušča 

več dogovarjanja in oblikovanja medsebojnih razmerij, praktično brez omejitev. Deleži v 
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teh družbah se lahko dedujejo. Tudi glede vodenja in upravljanja družbe je vse 

prepuščeno dogovoru med družbeniki. Pri tem pa morajo družbeniki upoštevati temeljna 

načela obligacijskega prava (načelo enakopravnosti, vestnosti in poštenosti, upoštevanje 

dobrih poslovnih običajev in prepoved zlorabe pravic); 

 družba z neomejeno odgovornostjo je družba, ki jo ustanovita najmanj dve fizični ali 

pravni osebi, ki za njene obveznosti odgovarjata s svojim premoženjem. Zaradi osebne 

odgovornosti je primerna predvsem za manjša podjetja z manjšim tveganjem, kot so na 

primer družinska podjetja. Ko v družbi z neomejeno odgovornostjo družbenik umre, se 

po ZGD lahko ostali družbeniki dogovorijo o nadaljevanju in družba ne preneha s 

poslovanjem. Po družbenikovi smrti družba lahko nadaljuje z njegovimi dediči, če je tako 

določeno v pogodbi med družbeniki. V nasprotnem primeru se dedičem prizna položaj 

komanditista; 

 komanditna družba: komanditno družbo lahko ustanovita najmanj dva družbenika, pri 

čemer mora vsaj eden izmed njiju odgovarjati s svojim premoženjem in najmanj eden 

samo do višine svojega kapitalskega vložka. Družbenik, ki odgovarja s svojim 

premoženjem, je komplementar, družbenik, ki odgovarja do višine svojega vložka, pa je 

komanditist. Tudi pri delovanju komanditne družbe je smiselno uporabljati pravila, ki 

urejajo položaj družbenikov. Družba po smrti komanditista ne preneha. Dediči 

komanditista z vstopom v družbo pridobijo enak položaj. Pravni položaj 

komplementarjevih dedičev pa je pravno urejen kot pri družbi z neomejeno 

odgovornostjo; 

 delniška družba je gospodarska družba, katere osnovni kapital je razdeljen med delnice. 

Ustanovi jo lahko ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki sprejmejo statut. Statut je v 

obliki notarskega zapisa, vsaj tretjino osnovnega kapitala pa morajo predstavljati delnice, 

ki se vplačajo v denarju. Ta statusnopravna oblika se pri družinskih podjetjih zelo redko 

oziroma nikoli ne uporablja, saj močno presega potrebe družinskih podjetij po formalni 

urejenosti delovanja.  

2.4 Značilnosti družinskega podjetja 

Družinska podjetja so zelo pomembna za gospodarski razvoj. Ustvarijo velik delež bruto 

domačega proizvoda. V Republiki Sloveniji družinska podjetja zaposlujejo vsaj 30 %  

aktivnega prebivalstva in ustvarijo vsaj 25 % celotne dodane vrednosti. Slovenska družinska 

podjetja so večinoma manjša podjetja in se uvrščajo med mikro podjetja (Rajter 2010, 34).  

Za družinska podjetja velja, da so bolj previdna pri zadolževanju, saj je strah lastnikov 

podjetja pred morebitnim slabim poslovanjem prevelik. Insolventnost podjetja lahko ogrozi 

njegov položaj. Tudi informacije o poslovanju družinskega podjetja se le redko pojavljajo. 

Prevelik je strah vodilnih, da bi nekdo z notranjimi informacijami ogrozil poslovanje podjetja. 
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Zaradi povezanosti družinskih članov je uspešno, dobro poslovanje podjetja pomembno, da ne 

začne ogrožati lastne družine. 

Družinska podjetja si zato bolj prizadevajo za ohranitev delovnih mest. ( Wheelen in Hunger  

2010)  pa temu dodajata še dva razloga za zaposlovanje članov družine v družinskem podjetju 

(Duh 2003): 

 življenjski standard družine je zelo odvisen od uspeha družinskega podjetja in 

 ustanovitelj, ki pogosto v začetnih fazah razvoja podjetja nujno potrebuje pomoč v 

podjetju, se najprej obrne na člane družine, ki so pripravljeni za uspeh podjetja žrtvovati 

več časa in naporov kot zaposleni, ki niso člani družine. 

 

Tagiuri in Davis (1992, 43–62) sta na osnovi raziskave o ciljih v družinskih podjetjih 

izpostavila šest najpomembnejših ciljev: 

 imeti podjetje, kjer bodo zaposleni lahko srečni in produktivni;  

 zagotavljanje finančne varnosti in ugodnosti za lastnika oz. družino; 

 razvijanje novih kakovostnih proizvodov; 

 podjetje naj služi kot sredstvo za osebno rast, družbeno napredovanje in neodvisnost; 

 podjetje naj prispeva v skupnost (z ustreznimi donosi na vložena sredstva); 

 imeti podjetje, ki zagotavlja varnost/gotovost delovnih mest. 

 

V projektu STRATOS (Donckels in Fröhlich 1991, 141-160), kjer so zajeli 1132 malih in 

srednje velikih podjetij so bile ugotovljene naslednje značilnosti: 

 družinska podjetja so zaprti in skrivnostni sistemi; 

 ustanovitelji družinskih podjetij so vsestranske in prilagodljive osebe; 

 družinsko podjetje je bolj previdno in manj naklonjeno k ustvarjanju dobička in rasti; 

 bistvena je ohranitev podjetja v družinski lasti; 

 prednost pri zaposlovanju, predvsem na višjih mestih imajo družinski člani; 

 gre za prepletanje dveh sistemov – družinskega in poslovnega sistema; 

 motivi za ustanovitev podjetja so samostojnost, neodvisnost, uresničitev ciljev, možnost 

večjega zaslužka in občutek nadzora nad lastno usodo. 
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3  PREDSTAVITEV PODJETIJ ŽAGAR COMMERCE, D. O. O., IN MARJETA 

ŽAGAR, S. P. 

Podjetji Žagar Commerce, d. o. o., in Marjeta Žagar, s. p., sta se s 1. 1. 2012 združili v 

podjetje Žagar Commerce, d. o. o. Pred tem sta to bili dve ločeni družinski podjetji, ki sta se 

ukvarjali vsak s svojo dejavnostjo.  

3.1 Predstavitev podjetja Marjeta Žagar, s. p. (pred letom 2012) 

Marjeta Žagar je z lastno proizvodnjo začela  leta 1992. Podjetje se je ukvarjalo z izdelavo 

zaščitnih rokavic za varstvo pri delu ter šolskih in sobnih copat, leto kasneje pa še z izdelavo 

tekstilnih izdelkov (predpasnikov, zaščitnih oblačil, kombinezonov, delovnih halj, otroških 

kombinezonov, ženskih halj).  

Na začetku je bila zaposlena ena oseba – ustanoviteljica podjetja, kasneje je podjetje zaposlilo 

še dve šivilji. Podjetje je izdelke tržilo po sejmih in slovenskih podjetjih (nekdanji Napredek 

in manjše trgovine). Honorarno je najelo 2 prodajalca, ki sta mesečno prodajala izdelke na 

raznih sejmih (celjski in radgonski sejem). Zaradi večanja proizvodnje in posledično 

prostorske omejenosti se je delavnica  preselila v najemniške prostore v nekdanjo tovarno 

Univerzale Domžale na Slamnikarsko 4, kjer je imelo sedež vse do združitve. Pred združitvijo  

je imelo poleg lastnice še 6 zaposlenih (pet šivilj in eno prodajalko). 

Poleg zaščitnih oblačil je strankam nudilo tudi ostale tekstilne izdelke in celotno opremo za 

varstvo pri delu (tudi obutev, zaščitne rokavice, zaščitna očala, čelade, pasovi in zaščitne 

maske).  

Pri izdelavi se uporabljajo različni materiali, mešanice bombaža in poliestra (Klopman), 

bombaž, antistatični materiali, vodoodporne, kislino odporne tkanine ter ognjevarne tkanine. 

Tkanine so testirane in certificirane. Proizvodni program zajema širok spekter oblačil za 

različne dejavnosti in poklice; zdravstvo, gostinstvo, gozdarstvo, gradbeništvo, gasilstvo, 

elektro in druge splošne dejavnosti, hkrati pa so se specializirali tudi za službena oblačila. 

Strankam svetujejo pred nakupom zaščitnih oblačil in se prilagajajo njihovim željam in 

potrebam. Če se pojavi želja po izrednih merah in večjih velikostih, naredijo izmere in 

izdelajo oblačila. 

Svoje izdelke dobavljajo podjetjem Žale Javno podjetje, d. o. o., Pivovarna Union, d. d., 

Onkološki inštitut, d. d., Litostroj Power, d. d., Eurolux, d. o. o., Zavas, d. o. o., Trimo, d. d., 

Komunala Koper, d. o. o., Helios, d. o. o.  
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Slika 1: Gibanje prihodkov in odhodkov podjetja Marjeta Žagar, s. p., od leta 2007 do 
2010 (pred združitvijo s podjetjem Žagar Commerce, d. o. o.) 

Vir: Žagar Commerce, d. o. o.  2007 - 2010. 

 

Na sliki 1 je prikazano gibanje prihodkov in odhodkov podjetja Marjeta Žagar, s. p., med 

letoma 2007 in 2010. S slike je razvidno, da je podjetje v obravnavanem obdobju imelo 

konstantne prihodke in odhodke. Prihodki so se leta 2008 nekoliko znižali, leta 2009 so zopet 

malo narasli. Leta 2010 so prihodki padli, kar je bilo posledica manjših naročil. Na nižje 

prihodke je v tem letu vplivala plačilna nedisciplina kupcev. 

3.2 Predstavitev podjetja Žagar Commerce, d. o. o. 

Podjetje Žagar Commerce, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 2002, ustanovila sta ga Boris 

Žagar in Marjeta Žagar. Glavna dejavnost podjetja je veleprodaja pogrebne opreme. Podjetje 

je na začetku imelo 2 zaposlena. Lastnika sta Marjeta Žagar (mama) in Boris Žagar (oče), 

vsak 50 %. 

Na začetku se je podjetje ukvarjalo z izdelavo tekstilnih izdelkov za potrebe pogrebnih 

dejavnosti (tekstilne garniture za notranjost krste). Ponudbo so razširili na kremacijske krste, 

ker je prodaja klasičnih krst upadla. Sčasoma se je razširil spekter ponudbe še na druge 

pogrebne izdelke, kot  so vreče za pokojnike iz polietilena, nagrobni križi, pločevinasti vložki 

za krste, žare, okvirji za slike in črke. Po prodaji je podjetje Žagar Commerce, d. o. o., drugo 

v Sloveniji v svoji dejavnosti, zaradi razširitve pa je moralo zaposliti dodatno delovno silo.  

Glavni dobavitelj krst je hrvaško podjetje Palma, d. o. o. Žare se delno dobavlja iz Nemčije, 

ostali dobavitelji pa so 80 % iz Slovenije. Pri tej dejavnosti je zelo pomemben čas odziva od 

naročila do izdelave, to je 24 ur na dan, zato mora biti vsa oprema, ki se prodaja, na zalogi. 



9 

Pokopališko opremo prodajajo kupcem v Sloveniji, na Hrvaškem, v Nemčiji in Avstriji. V 

zadnjih letih pa se je razvila tudi lastna proizvodnja pokopališke opreme – notranja oprema 

mrliške vežice. 

Poskušali so tudi z razširitvijo ponudbe na mini okrasne žare, to so žare, ki naj bi jih imeli 

pokojnikovi svojci doma, vendar se prodaja ni prijela, ker je Slovenija zaenkrat še preveč 

»konservativna«. Ideja je bila tudi o upepeljevanju malih živali, kot so psi in mačke, vendar se 

tudi ta ideja v Sloveniji ni prijela. Največ tega je v Ameriki, pa tudi v Avstriji in Nemčiji. 

Na sliki 2 je prikazano gibanje prihodkov in odhodkov podjetja Žagar Commerce, d. o. o. 

Prihodki podjetja so bili približno enako visoki skozi obravnavano obdobje. Podjetje se je 

dobro prilagodilo dogajanju na trgu in pravočasno razširilo svojo ponudbo še na druge 

pogrebne izdelke. Zaradi tega so se prihodki zopet nekoliko povečali v letu 2009. Odhodki 

podjetja so bili med letoma 2007 in 2009 približno enaki. Leta 2010 pa so se odhodki 

nekoliko znižali. To znižanje odhodkov je bilo posledica optimizacije poslovanja v letih 2008 

in 2009. 
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Slika 2: Gibanje prihodkov in odhodkov podjetja Žagar Commerce, d. o. o., od leta 2007 
do 2010 (pred združitvijo s podjetjem Marjeta Žagar, s. p.). 

Vir : Žagar Commerce, d. o. o. 2007 - 2010. 

 

Pred združitvijo je imelo podjetje Žagar Commerce, d. o. o., 5 zaposlenih. Poslovne prostore 

si je delilo z Marjeto Žagar, s. p., v Domžalah. Skupni sta bili tudi pisarna in šivalnica.  

3.3 Združitev obeh podjetij 

Z letom 2012 sta se podjetji Marjeta Žagar, s. p., in Žagar Commerce, d. o. o., združili v 

podjetje Žagar Commerce, d. o. o. 
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Podjetji sta se združili iz dveh bistvenih razlogov. Združili sta se, ker je na trgu vladala zelo 

velika plačilna nedisciplina. Takšna situacija lahko samostojne podjetnike nehote pripelje v 

situacijo, ko kljub velikemu številu naročil in dobri prodaji postanejo plačilno nesposobni. 

Zaradi plačilne nediscipline dolžnikov podjetje Marjeta Žagar, s. p., ni imelo likvidiranih 

sredstev in ni moglo plačevati niti dolgov iz naslova davkov in prispevkov. Drugi razlog 

združevanja pa je bila racionalizacija stroškov. Zaradi teh dveh razlogov je bila združitev s 

podjetjem Žagar Commerce, d. o. o., edina racionalna in smiselna odločitev za obe podjetji. 

Poleg naštetih razlogov sta imeli podjetji svoje poslovne prostore na enakem naslovu. Delavci 

obeh podjetij se poznajo med seboj, podjetji pa sta si že v preteklosti delili tudi proizvodne 

prostore ter si že prej pomagali skozi težavna obdobja ustanavljanja in rasti. Zaradi enostavne 

strukture obeh podjetij in povezanosti nekaterih procesov in služb je vodstvo obeh podjetij 

vsakodnevno v osebnih stikih z vsemi zaposlenimi in lahko dejansko nadzira čas izvajanja 

določenega procesa in takoj ugotavlja stabilnost določenih procesov. Zaradi tesne povezanosti 

obeh podjetij so bili skupni poslovni prostori že pred združitvijo dobra odločitev, saj sta si s 

tem na eni strani delili stroške in po drugi strani nista izgubljali nepotrebnega časa in denarja 

zaradi sodelovanja.  

Podjetje je po združitvi obdržalo enostavno linijsko organizacijo. Linijsko organiziranost 

lahko v grobem opišemo tako, da delo v podjetju sicer poteka na eni lokaciji, vendar ločeno v 

prostorih uprave, kjer se generalno nadzira vse procese. Tam se izvajajo vsi glavni procesi 

vodenja (vodenje, trženje in nabava). Od tam se tudi izvaja nadzor nad proizvodnjo s 

skladiščem, kjer poteka proces proizvodnje, ki tudi zajema skladiščenje, vzdrževanje in 

kontrolo z vsemi merili. Proces vodenja kakovosti v podjetju se prav tako izvaja v upravi 

podjetij. 

Podjetje po združitvi zaposluje 11 zaposlenih. Šest zaposlenih je v delavnici oziroma 

proizvodnji, zaposleni so še šofer, prodajalka na tržnici, vzdrževalec, poslovna sekretarka in 

direktor podjetja. 

Vodstvo v podjetju je odgovorno, da so odgovornosti, obveznosti in pooblastila vseh 

zaposlenih točno določene in da so zaposleni z njimi seznanjeni. V osnovi so vsa določila 

zapisana že v pogodbah o zaposlitvi, sicer pa so dopolnjena z aneksi k pogodbam. Vsa 

obvestila, ki zadevajo delo vseh zaposlenih, so izobešena na oglasni deski v proizvodnih 

prostorih.  

Vodstvo podjetja skrbi in odgovarja za: 

 uspešno in zakonito delovanje podjetja; 

 oblikovanje organizacijske strukture in določitev funkcijskih povezav; 

 določitev odgovornosti v podjetju; 

 izdelava skupne politike kakovosti; 

 izvedbo vodstvenega pregleda z določitvijo prepoznavnih, merljivih in dosegljivih ciljev; 
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 nadzor nad urejenim in nadzorovanim delom v proizvodnji; 

 delitev del med zaposlene in odpravo ozkih grl proizvodenj; 

 preverjanje potrebe po izobraževanju oziroma usposabljanju, potrebe po urejeni 

infrastrukturi. 
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4 PREDNOSTI IN SLABOSTI DRUŽINSKIH PODJETIJ 

Družinska podjetja imajo tako prednosti kot slabosti. Oboje pa je mogoče na ustrezen način 

izkoristiti v svoj prid. Le poznati in zavedati se jih je treba. Pri družinskih podjetjih gre za 

kombinacijo dveh različnih delov. Na eni strani je prisoten čustveni vidik, ki obsega lojalnost, 

predanost poslu in skrb za blaginjo vseh članov družine. Na drugi strani pa se pojavlja 

poslovni sistem, ki temelji na nalogah in zahtevah trga, ki ne dopušča prostora za čustvena 

prepletanja med družinskimi člani. Za učinkovito kombinacijo družine in podjetništva je 

potrebno usklajevanje obeh delov družinskega podjetja. Vpletenost družine v podjetje v večini 

primerov pomeni slabost. Glede na to, da je veliko uspešnih podjetij ravno družinskih 

podjetij, vpletenost družine vedno tudi ne pomeni slabosti. Racionalen način vodenja lahko 

izniči negativni predznak vpletenosti družine v posel (Rajter 2008). 

Kets de Vries (1996) je v študiji o prednostih in slabostih, ki temelji na posvetovanju in 

intervjujih s številnimi družinskimi podjetji, je ugotovil, da so dolgoročna usmerjenost, 

kultura, odpornost, znanje in prilagodljivost največja prednost družinskih podjetij v primerjavi 

z nedružinskimi. Po drugi strani pa ugotavlja, da lahko omejen dostop do kapitalskih trgov, 

nepotizem in psihološke težave med družinskimi člani, ki se prelivajo v posel, povsem 

izničijo te prednosti. 

Preglednica 1: SWOT analiza podjetja Žagar Commerce, d. o. o. 

Prednosti: Slabosti: 

 hitra odzivnost od naročila do nabave: 

na zalogi mora biti vsa pogrebna 

oprema, ki je potrebna za nujne primere 

ob smrti (moški in ženski talarji, leseni 

križi za grobove, zlate črke za napis 

imena pokojnika, kremacijske in 

klasične krste ter žare); 

 prilagodljiv delovni čas: obravnavano 

podjetje je pogrebno podjetje, zato si 

vseskozi prizadeva, da ima delovni čas, 

prilagojen strankam. S tem strankam 

zbudi zaupanje, ki ga potrebujejo ob 

smrti; 

 osebni pristop do strank: kot dobavitelj 

krst in pogrebne opreme si podjetje 

prizadeva, da kupcu ponudi čim bolj 

univerzalno ponudbo oziroma vse, kar 

potrebuje. 

 nimajo lastne proizvodnje krst in žar:  

podjetje Žagar Commerce, d. o. o., je 

manjše podjetje in če bi želelo proizvajati 

lastne krste in žare, bi moralo povečati 

poslovne prostore in zaposliti dodatno 

delovno silo. Direktor podjetja je še 

povedal, da trenutno ne razmišljajo o tej 

potezi, ker je trg premajhen. 
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Priložnosti: Nevarnosti: 

 izvoz na zahodni trg, predvsem v 

Nemčijo in Avstrijo: podjetje ima v 

prihodnosti namen, da razširi svojo 

ponudbo v Nemčijo in Avstrijo. Za ti 

dve državi je ponudba podjetja zanimiva 

zaradi cenovne konkurenčnosti. Podjetje 

proizvode zaenkrat trži le v Avstriji, 

odpirajo pa se tudi nove možnosti za 

izvoz na nemški trg; 

 izvajanje pogrebne in pokopališke 

storitve: podjetje Žagar Commerce, 

d. o. o., poleg prodaje pokopališke in 

pogrebne opreme nudi tudi pogrebne 

storitve. S tem poleg izdelave pogrebne 

in pokopališke opreme skrbi tudi za 

prodajo.  

 kopiranje lastnih proizvodov: ker podjetje 

nima lastne proizvodnje izdelkov, obstaja 

velika nevarnost, da bi kdo kopiral 

izdelke. Nekatere izdelke so razvili sami 

in bi bila velika poslovna škoda, če jih 

kdo ukrade, kopira in prodaja kot lasten 

proizvod; 

 preveliko zaupanje strankam: ker je v 

Sloveniji trenutno prisotna velika plačilna 

nedisciplina, podjetje zaupa svojim 

strankam glede plačilnih rokov. 

Večinoma ima stalne stranke, s katerimi 

ima dogovorjena odložena plačila. Zaradi 

plačilne nediscipline se roki podaljšujejo, 

nekateri dolžniki pa celo prenehajo z 

dejavnostjo in ostanejo dolžni podjetju.  

Vir: Intervju z direktorjem podjetja Žagar Commerce, d. o. o., Borisom Žagarjem, 8.5.2012. 

4.1 Prednosti družinskih podjetij 

Predanost poslu in družini 

Ustanovitelji podjetij oziroma lastniki imajo po navadi poseben odnos do svojega podjetja. 

Podjetniki, ki sami ustanovijo podjetje, so čustveno navezani nanj in na svoje podjetje gledajo 

z drugačnimi očmi kot bodisi zaposleni delavci, ki niso člani družine. V večini primerov 

imajo te osebe veliko bolj dolgoročnejši pogled na podjetje. To se kaže tudi v odnosu do 

izdelkov oziroma storitev, v odnosu do kupcev, do dobaviteljev, sodelavcev in drugih 

pomembnih udeležencev. Veliko bolj jih skrbi položaj in ugled podjetja, saj je podjetje tesno 

povezano z njihovim dobrim imenom. Vse te prednosti lahko pozitivno vplivajo na razvoj 

družinskega podjetja, saj s tem pritegnejo še ostale zaposlene in družinske člane. Tudi v 

podjetju Žagar Commerce, d. o. o., je predanost poslu zelo očitna. S svojo tesno povezanostjo 

s podjetjem daje direktor občutek dobrega gospodarja in zgled ostalim zaposlenim in 

družinskim članom. 

Posebna znanja in izkušnje 

Podjetja, še posebej pa to velja za družinska podjetja, imajo posebna znanja, ki jih ne delijo z 

drugimi zaposlenimi. To jim predstavlja veliko konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji. 
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Družinski podjetniki veliko bolj razumejo in spoštujejo družinsko tradicijo. Njihovi otroci se 

srečujejo z delovanjem podjetja veliko prej, preden se tudi sami zaposlijo v tem podjetju. 

Skozi svoje delo spoznavajo delovanje podjetja in tradicijo, ki jo kasneje tudi sami naprej 

prenašajo in razvijajo. 

Tudi v podjetju Žagar Commerce, d. o. o., obstajajo posebne veščine, ki jih direktor prenaša 

naprej med svoje naslednike. Znanja se nanašajo predvsem na način izdelave tekstila za 

tapeciranje notranjosti krst ter notranje opreme za mrliške vežice. Podjetnik je svojim 

otrokom že veliko prej, preden so bili vključeni v podjetje, razlagal o delovanju podjetja in jih 

spodbujal k sodelovanju. 

Prilagodljivost (v delu, času in denarju) 

Prilagodljivost v delu, času in denarju je zelo velika konkurenčna prednost družinskih 

podjetij. Zelo hitro se lahko odzovejo na zahteve trga ali nove okoliščine v zvezi s 

poslovanjem podjetja. Ta prednost je še veliko bolj pomembna v sedanjih gospodarskih 

razmerah, ko sta odzivnost in prilagodljivost vsakega podjetja ključnega pomena za njegov 

dolgoročen obstoj. V družinskem podjetju je postopek sprejetja kakšne odločitve lahko zelo 

hiter, saj po navadi niso potrebne dolge razprave in usklajevanja, s katerimi se srečujejo ostala 

podjetja, ki imajo bolj razpršeno lastniško strukturo. 

Pomembna je pripravljenost družinskih članov, da poprimejo za vsako delo, ki je potrebno, in 

so v vsakem trenutku pripravljeni delati tudi preko rednega delovnega časa. Zavedajo se, da 

mora biti delo opravljeno. To se pri ostalih podjetjih težje doseže. 

Če se v družinskem podjetju odločijo investirati sredstva v nove stvari, je to za njih 

samoumevno. Pri ostalih podjetjih je to težje doseči, saj zaposleni vedno ne vidijo, da gre za 

investicijo v prihodnost podjetja.  

V podjetju Žagar Commerce, d. o. o., je prilagodljivost očitna, saj ima podjetje zelo enostavno 

lastniško strukturo. V preteklosti, ko je prodaja klasičnih krst upadla, se je bilo treba hitro 

prestrukturirati in začeti z dodatno (dopolnilno) dejavnostjo, ki jo je zahteval trg. Takrat so se 

v podjetju Žagar Commerce, d. o. o., odločili, da bodo svojo ponudbo razširili tudi na prodajo 

okrasnih žar in opremo za notranjost mrliških vežic.  

Stabilna in močna kultura 

Stabilna kultura v družinskih podjetjih je posledica jasnih odnosov znotraj podjetja, poslovne 

etike in sistema delovanja družinskih podjetij. Stabilna kultura je v večini podjetij zelo močna 

tudi zaradi podjetnika in njegovih zaposlenih, ki ga obkrožajo vrsto let in so mu zvesti. 

Vendar pa je stabilna struktura lahko tudi negativna. Če se družinsko podjetje preveč oklepa 
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svojega sistema, lahko postane zaprt sam vase in se oklepa določenega načina dela samo zato, 

ker je že od nekdaj tako. Ne dovolijo sprememb, ki bi povečale učinkovitost delovanja 

podjetja (Huč 2006, 8). 

Tudi v podjetju Žagar Commerce, d. o. o., veljajo jasna pravila in delovne naloge, ki jih 

morajo zaposleni vsakodnevno opravljati. Fluktuacija zaposlenih je zelo majhna, saj so 

zaposleni prisotni v podjetju že vrsto let ali celo od začetka poslovanja podjetja. 

Hitro sprejemanje odločitev 

Odločanje v družinskih podjetjih ima vpliv na vodenje podjetja. Čas sprejemanja odločitev je 

zelo kratek, saj je hitrost sprejemanja odločitev ključna zaradi prilagajanja podjetja današnjim 

razmeram. Prav tako v takih podjetjih ni potrebnih veliko sestankov in dolgih sej, po navadi 

zadostujejo že krajša družinska kosila, kjer se člani pogovorijo o pomembnih vprašanjih.   

Tudi v podjetju Žagar Commerce, d. o. o., se predvsem direktor zaveda hitrosti sprejemanja 

pravih odločitev. Za odločanje je tako pristojen direktor podjetja, ki se včasih tudi posvetuje z 

ostalimi družinskimi člani o svojih odločitvah, ki bi lahko vplivale na delovanje in poslovanje 

podjetja. 

Zanesljivost in ponos 

Podjetja raje sodelujejo s partnerji z dolgoletno oziroma družinsko tradicijo. Kot takega ga 

poznajo tako kupci kot tudi dobavitelji, kooperanti, tržišče in ostalo poslovno okolje. 

Poznanstva, ki si jih ustvarijo z ljudmi iz podjetja, so dolgotrajna, vodilno osebje pa se menja 

zelo redko. Ljudje, ki vodijo družinsko podjetje, so nanj zelo ponosni. K podjetju so 

pripravljeni veliko prispevati in se zanj tudi žrtvovati. Ta pozitivna značilnost je najbolj vidna 

v priimku podjetnika, v nazivu njegovega podjetja. 

Tudi v podjetju Žagar Commerce, d. o. o., je družinski priimek del naziva podjetja, kar 

pomeni, da je ta lastnost močno prisotna v tem podjetju. Velik del poslovanja temelji s 

stalnimi kupci in dobavitelji, kar kaže vzajemen odnos in lastnost, da poslovni partnerji 

zaupajo podjetju Žagar Commerce, d. o. o., tudi zaradi njegove tradicije družinskega podjetja. 

Manjša fluktuacija zaposlenih 

Fluktuacija v družinskih podjetjih je praviloma manjša kot v ostalih podjetjih. Nanaša se 

predvsem na nedružinske uslužbence, ki sledijo tudi lastnim interesom. Fluktuacija je veliko 

manjša pri podjetjih, ki zelo uspešno poslujejo. Tu je lojalnost podjetju praviloma večja. 

Ustanovitelj je najbolj predan poslu, saj je pripravljen žrtvovati svoj čas in denar za delovanje 

podjetja. Poleg tega je v družinskih podjetjih lažji in neposreden stik med direktorjem podjetja 
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in zaposlenimi, vključno z nedružinskimi člani. Zaradi boljših odnosov je zato tudi fluktuacija 

manjša. 

V podjetju Žagar Commerce, d. o. o., je fluktuacija zelo majhna oziroma je sploh ni. Delavci, 

ki so trenutno zaposleni v podjetju, so zaposleni že veliko let in so s svojo zaposlitvijo zelo 

zadovoljni. Želja direktorja je, da zaposleni, ki so po njegovih besedah zelo dobri, ostajajo 

dolgoročno in da podjetje nima stroškov, povezanih z veliko fluktuacijo zaposlenih. Vsak 

zaposleni ima neposreden stik z direktorjem, tako da se vse nastale težave rešuje sproti. To se 

je do sedaj izkazalo za zelo učinkovito in vpliva tudi na majhno fluktuacijo v podjetju. 

4.2 Slabosti družinskih podjetij 

Tako kot prednosti imajo družinska podjetja tudi slabosti. V družinskem podjetju se prepletata 

in združujeta podjetje in družina. To so največkrat tudi slabosti družinskih podjetij. Za 

uspešno usklajevanje obeh sistemov (družine in podjetja) je pomembno poznati in razumeti 

oba. Le tako se lahko slabosti izkoristijo v dobro podjetja. 

Rigidnost (togost) 

Mlajši zaposleni, po navadi nasledniki v družinskem podjetju, so podvrženi vzorcem 

obnašanja svojih prednikov (ustanoviteljev) podjetja. Mlajša generacija po navadi dela tako, 

da bi zadovoljila svoje prednike. Ne zavedajo pa se, da s tem lahko škodijo nadaljnjemu 

razvoju ali celo obstoju podjetja. Nekateri nasledniki se bojijo sprememb, saj bi s tem lahko 

vznemirjali prednike oziroma sorodnike.  

Tudi v podjetju Žagar Commerce, d. o. o., se zavedajo te slabosti. V podjetju, kjer je prisotno 

sproščeno vzdušje, se upoštevajo vse nove ideje ali novi načini v proizvodnji. Zaposleni v 

podjetju so zadovoljni z načinom razmišljanja direktorja, saj lahko predlagajo novosti, hkrati 

pa so nagrajeni za dobre ideje. 

Direktor spodbuja potencialne naslednike, da so čim bolj kreativni pri svojem delu. Zaveda 

se, da podjetje lahko postane preveč togo, če nihče ne skrbi in spodbuja zaposlenih in svojega 

naslednika pri razvoju novih zamisli. 

Poslovni izzivi 

Veliko družinskih podjetij se pri soočanju s poslovnimi izzivi ne znajde najbolje. Težave se 

pojavljajo predvsem na področjih (Huč 2006, 9): 

 modernizacije metod vodenja, kjer so te preveč zastarele; 
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 preveliko vztrajanje pri enem (starem) načinu poslovanja, kjer se podjetje zaradi tega ne 

more pravočasno prilagajati novim zahtevam trga, s tem pa po nepotrebnem izgublja 

svoje kupce; 

 konservativnost pri pridobivanju kapitala. V družinskih podjetjih je močno prisoten 

ponos, da lahko poslovanje financirajo iz lastnih oziroma družinskih sredstev. Drugi 

razlog za tako konservativnost pa je tudi strah pred izgubo nadzora nad upravljanjem 

podjetja. Če bi v podjetje spustili družabnika, ki bi prinesel svež kapital, bi lahko izgubili 

svobodo pri odločanju. Oba razloga pa po navadi izhajata iz prevelikega ponosa 

ustanovitelja družinskega podjetja; 

 upravljanje prenosa v družinskem podjetju, ki ni posledica prenosa podjetja na drugo 

generacijo, ampak posledica izvedbe kakšnih večjih sprememb v poslovanju podjetja. 

Posledice so vidne predvsem v čustvenih pretresih v družini. 

V podjetju Žagar Commerce, d. o. o., se direktor zaveda poslovnih izzivov, s katerimi se 

srečujejo tudi zaradi tega, ker je to podjetje ravno družinsko podjetje. Direktor podjetja se 

zelo zavzema, da bi vsi zaposleni pripomogli k boljšemu poslovanju podjetja s svojimi 

idejami. Zaenkrat se v podjetju še niso soočali s težavami z zgoraj navedenimi. Kljub temu se 

teh slabosti zavedajo in se jim poskušajo izogniti. Ker pa so današnji časi zelo negotovi, se 

poskušajo že vnaprej pripraviti na kakršne koli izzive, vezane na to slabost.  

Nasledstvo (slabo upravljanje prehoda lastništva) 

Slabost, ki je prisotna le v družinskih podjetjih, je nasledstvo podjetja. Zamenjava vodstva 

oziroma prihod novega vodje pomeni za vse zaposlene, zlasti za nedružinske člane 

spremembo v njihovem delovnem okolju. Vsako družinsko podjetje pa se mora prej ali slej 

soočiti s to težavo. Večina podjetij zavlačuje s to odločitvijo, saj po navadi za seboj potegne 

razne čustvene pretrese in veliko konfliktov pri poslovanju podjetja in odnosih med 

družinskimi člani.  

Prenos lastništva in poslovanja podjetja 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, kako upoštevati ambicije in želje posameznikov 

itd. Pogosto se dogaja, da se nihče ne ukvarja z vprašanjem naslednika, družina ga odloži, kar 

pa je lahko ena izmed usodnih napak za družinsko podjetje (Rajter 2008, 36). 

Pri določanju naslednika pa se lahko težava pojavi, če je v podjetje vključenih več otrok 

ustanovitelja. Izbrati pa je treba enega, ki bo naprej vodil podjetje. Ostali se velikokrat čutijo 

prikrajšane ali celo opeharjene. Vse to lahko močno vpliva na odnose v družini in podjetju. 

V podjetju Žagar Commerce, d. o. o., se še niso soočali s težavo nasledstva, saj je sorazmerno 

mlado podjetje. Podjetje je namenjeno več generacijam. Lastništvo, vsaj v odločujočem 
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deležu, ostane znotraj kroga ožje ali širše družine. Naslednika v podjetju sta dva (Polona 

Šager in Aljaž Žagar). Glede na to, da sta starša še v zelo dobri formi, se nasledstvo še ne bo 

kmalu preneslo. To je po eni strani tudi dobro, ker zaenkrat oba podjetnika ohranjata odnos z 

vsemi strankami in dobavitelji. Ko bo po njunem mnenju čas za prenos lastništva, bosta o tem 

obvestila vse dobavitelje in ključne kupce, da bodo naprej sodelovali z novim lastnikom 

oziroma podjetnikom. 

Čustveni vplivi na poslovanje 

Družinski in poslovni sistem v družinskem podjetju si v določenih pogledih nasprotujeta. Ti 

nasprotni pogledi in različne vrednote obeh sistemov so nemalokrat razlog za konflikte.  

Po združitvi se v podjetju Žagar Commerce, d. o. o., zavedajo, da čustva negativno vplivajo 

na poslovanje podjetja. Čustveni vplivi so že v preteklosti bili povod za precej konfliktov, ki 

so nastali tekom poslovanja. Direktor podjetja se zaveda, da bi združitev lahko vplivala na 

poslovanje. Zgodnje prepoznavanje čustvenih vplivov je bistveno pri vzdrževanju zdravih 

odnosov. Direktor podjetja spodbuja svoje zaposlene, da se ne prepustijo čustvom in da se 

racionalno obnašajo pri svojem delu in odločitvah. 

Vprašanje pravega vodje  

Ta slabost, vprašanje pravega vodje, se pogosto pojavi pri prehodu v drugo generacijo v 

družinskem podjetju. Naslednik v podjetju pogosto ni pravi vodja, saj je stalno v senci 

svojega očeta ali matere. Nemalokrat ga tudi primerjajo s prejšnjim vodjem, zato ga 

zaposleni, poslovni partnerji ali ključni kupci ne vidijo in ne sprejemajo kot pravega vodjo.  

Naloga ustanovitelja oziroma tistega, ki predaja vodenje v podjetju, je, da poskrbi, da 

naslednik ne živi v njegovi senci, ampak ga predstavi kot sposobnega in zaupanja vrednega 

naslednika. To je težko, saj se vsak ustanovitelj smatra kot najboljšega vodjo za podjetje, je pa 

ključnega pomena za nadaljnji razvoj podjetja. Če je naslednik samozavesten in sposoben, si 

zaupanje lahko prisluži sam, če ima s tem težave, je naloga ustanovitelja, da mu pri tem 

pomaga. 

Drugi primer, kjer lahko pride do vprašanja pravega vodje, je, če sta v podjetju dve osebi 

(brata), ki sta enakovredna pri prevzemu vodenja podjetja. Takrat je naloga ustanovitelja 

(očeta ali matere), da oceni, kateri izmed njiju je bolj sposoben vodja, ki bo lahko podjetju 

doprinesel višjo dodano vrednost. Po drugi strani pa je naloga obeh, da se z odločitvijo 

strinjata in jo spoštujeta. V nasprotnem primeru, če ni jasno določenega vodje, imajo 

zaposleni težave, saj se lahko znajdejo v dilemi, koga morajo pravzaprav poslušati. 
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Ostale slabosti družinskega podjetja po Ketsu de Vriesu (1996, 45-55) in (v Duh 2003, 30) so: 

 sindrom razvajenega otroka: podjetnik je praktično obseden s svojim delom, zanj je 

pomembno le podjetje, družino pa zanemarja. Tega se zaveda, ima občutek krivde, to pa 

hoče rešiti s podkupovanjem otrok, vendar darila ne bodo rešila te težave, ampak 

posedovanje postane glavna vrednota v družini; 

 vojna rož: zaradi pomanjkanja časa staršev se vname boj med otroci za zelo malo 

kakovostnega časa, ki ga preživijo z njimi. Pojavi se občutek zavisti in ljubosumja, ki se 

ohranja vse življenje. Ko otroci odrastejo in zapustijo dom ter si ustvarijo lastno življenje, 

se ta težava počasi izniči. Če pa otroci vstopijo v družinsko podjetje in so prisiljeni 

delovati skupaj, se težave še bolj stopnjujejo; 

 dominantnost očeta ali matere: pogosto to postane velika težava prav v odnosu med 

očetom in sinom, saj se sin vedno čuti v podrejenem položaju in ni obravnavan 

enakovredno kot oče. Med očetom in hčerjo po navadi ne pride do teh težav, saj očetje v 

hčerah ne vidijo tekmecev; 

 molzenje podjetja: v tem primeru zaposleni družinski člani prispevajo zelo malo ali pa 

celo nič v podjetje, od njega pa hočejo pridobivati samo koristi. Takšno obnašanje je zelo 

nevarno za finančno plat podjetja kot tudi za vzdušje ostalih zaposlenih. 
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5 KLJUČNE OSEBE V DRUŽINSKEM PODJETJU 

Družinska podjetja se po svoji specifiki močno razlikujejo od ostalih podjetij. Zaposlene 

osebe v družinskih podjetjih so hkrati tudi družinski člani, ki so med seboj povezani. Zaradi 

tega lahko trdimo, da morajo biti osebe v družinskih podjetjih bolj odgovorne osebe, saj se v 

njih prepleta več vlog, saj je lahko ena oseba starš drugi osebi, druga oseba pa je lahko v 

nadrejenem položaju v podjetju. Tukaj se srečujeta dva različna svetova. Sprememba v enem 

izmed svetov ima posledice v drugem svetu.  

V zgodnjih fazah razvoja družinskega podjetja je po navadi vključenost družinskih članov 

manjša. Ko podjetje raste, se po navadi k podjetju priključujejo še ostali družinski člani. Vsak 

izmed njih želi prispevati čim večji delež k boljšemu poslovanju podjetja, zato je razumevanje 

delovanja in razvoja družinskega podjetja ter poznavanje ključnih oseb v družinskem podjetju 

zelo pomembno.  

5.1 Ustanovitelj 

Ustanovitelj v družinskem podjetju je oseba, ki je v središču dogajanja. Ustanovitelj je 

praviloma tudi oseba, ki ima najširšo vizijo od vseh zaposlenih, najbolj si prizadeva za uspeh 

podjetja, za finančno varnost ter za dobre družinske odnose znotraj podjetja in družine.  

 

Po Leachu (1991, 25) ločimo tri tipe ustanoviteljev družinskih podjetij:  

 lastnike,  

 vodje in  

 tehnike.  

V realnem svetu taka tipska delitev ni prisotna. Gre bolj za mešanico različnih tipov v eni 

osebi. Praviloma mora imeti ustanovitelj značilnosti vsakega tipa ustanoviteljev, če ne, pa 

mora znati postati določen tip ustanovitelja v vsakodnevnih situacijah. Glede na gospodarske 

razmere v svetu in pri nas je ključnega pomena, da je ustanovitelj dobra kombinacija vseh treh 

tipov. 

Lastnik je tip ustanovitelja, ki mu je najpomembnejše lastništvo v podjetju. Podjetje mora 

imeti popolnoma pod nadzorom. Takšno obnašanje ustanovitelja je lahko dvorezno. V 

takšnem podjetju je prisoten neprofesionalni management. Tak način pa je lahko usoden za 

obstoj podjetja, saj s svojim pretiranim nadzorom pelje podjetje v stagnacijo oziroma 

obstanek v razvoju podjetja. Lasniki od svojih otrok pričakujejo, da se bodo vključili v 

podjetje, istočasno pa jih vedno nadzirajo. S tem otroci postanejo preveč uporni in pasivni.  

Vodja kot drugi tip ustanoviteljev ima prav tako ključen nadzor v podjetju. Odloča se 

pretežno po svoji volji in zna delegirati naloge svojim podrejenim. Te osebe so praviloma 

zelo ponosne na dejstvo, da je njihovo podjetje ravno družinsko podjetje. Ta tip ustanoviteljev 
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ne sili otrok k vključevanju v podjetje, ampak jih bolj spodbuja. Izogibajo se odločitvam o 

nasledstvu v podjetju.  

Tehnik kot tretji tip ustanoviteljev pa je človek, ki je zaljubljen v svoj izdelek ali storitev, ki 

jo proizvajajo ali prodajajo. Ne mara debat o nikakršnem managementu ali administraciji, te v 

zgodnjih fazah razvoja podjetja prepušča drugim (ne družinskim) uslužbencem. Ta tip 

ustanoviteljev velja za strokovnjaka na svojem področju. Težko zapusti podjetje in prenese 

pristojnosti na druge osebe, zato nemalokrat prihaja do konfliktov med njim in otroci 

(nasledniki).  

V realnem življenju težko najdemo povsem čiste tipe ustanoviteljev z zgoraj naštetimi 

značilnostmi. Vse tri oblike so pogosto zmešane med seboj, vendar en tip ustanovitelja še 

posebej izstopa. 

5.2 Moški lastniki družinskega podjetja 

 

Lastniki družinskih podjetij so tipični gospodje v petdesetih letih, po navadi brez formalne 

poslovodne izobrazbe. Njihova skupna značilnost je, da so kot podjetniki večkrat po značaju 

»težke«, komplicirane osebnosti, instinktivno  prepričani, da imajo zgolj oni samo vedno 

prav. Osebno zadovoljstvo jim pomeni več kot denar. Po navadi so karizmatični ljudje, 

inovatorji, ljudje akcije. Moški lastniki so pogosto inteligentni, z veliko sposobnostjo za delo 

in popolno predanostjo svojim sanjam. Imajo pa tudi temno stran svojega značaja. 

Večkrat so strogi avtokrati, ki popolnoma nadzorujejo tako poslovno kot tudi družinsko 

življenje. To jim po navadi tudi uspeva, dokler je podjetje dovolj majhno. Če pa želijo 

ustanovitelji tako podjetje ohraniti v družini, morajo poskrbeti predvsem za izbiro in 

usposabljanje naslednika in se odločiti, kdo bo lastnik podjetja po njihovem odhodu (Glas 

2000, 144). 

5.3 Lastnica družinskega podjetja 

Razlogi, da ženska vstopi v poslovni svet, so enaki kot pri moških: svoboda, neodvisnost in 

biti zadovoljen pri svojem delu. Pri ženskah je nadzor po navadi še bolj poudarjen kot pri 

moških, saj so si največkrat svoj položaj priborile z veliko truda. Navadno so ženske lastnice 

veliko bolj kreativne od moških lastnikov. Zaradi stereotipov iz preteklosti (diskriminacija 

žensk) pa si svoj položaj veliko bolj trdo prislužijo in z veliko več truda kot moški. Ženske 

težje delegirajo odgovornosti kot njihovi moški kolegi, imajo težnjo po nadzoru celotnega 

dogajanja in ostro kontrolo nad poslom (Leach 1991, 40). 

Nekatere osebne lastnosti ženskih podjetnic so še (Hisrich in Peters 1992, 67): 
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 cilje določajo tolerantno, so prilagodljive; 

 so ustvarjalne in realne; 

 srednja stopnja samozaupanja; 

 entuziastke, energične; 

 zmožne prilagoditve socialno-ekonomskemu okolju. 

V podjetju Marjeta Žagar, s. p., je bila lastnica pred združitvijo ženska. Sodelavci so pri njej 

opazili predvsem duh domačnosti in hkrati varnosti. Bolj je poudarjala pripadnost podjetju in 

medsebojne vrednote. V podjetju Žagar Commerce, d. o. o., je to bilo manj izrazito. 

5.4 Zakonski par kot lastnik podjetja 

Primerov zakonskih parov kot ustanoviteljev podjetja je v današnjem svetu čedalje več. 

Ženska dandanes v poslu predstavlja enakopravnega partnerja. Takšen način upravljanja 

podjetja ima tako pozitivno kot tudi negativno stran. Uspešen zakonski par mora biti sposoben 

timskega dela, to pomeni, da zakonca ne tekmujeta med seboj. Vsak mora imet jasno 

določeno vlogo v podjetju. S tem se že vnaprej lahko izogneta nekaterim konfliktom. Taki 

pari morajo v ohranjanje družinskih odnosov vložiti veliko več truda in razumevanja drug do 

drugega.  

Velika težava lahko nastane, če oba delata tudi po 12 ur dnevno in imata otroke. To lahko 

predstavlja veliko oviro v odnosu znotraj družine. Lahko se zgodi, da se take družine odtujijo 

med seboj, njihovi odnosi pa negativno vplivajo na delovanje podjetja ter splošno počutje 

znotraj družine. 

V obeh obravnavanih podjetjih Žagar Commerce, d. o. o., in Marjeta Žagar, s. p., zakonca 

nista nastopala kot ustanovitelja enega podjetja, ampak kot ustanovitelja vsak svojega 

podjetja. Šele z letom 2012 je prišlo do združitve obeh podjetij v enega. Po besedah obeh 

podjetnikov nista imela nobenih konfliktov, ki bi izhajali iz vodenja podjetja, ker sta vodila 

vsak svoje podjetje. To sta izkoristila kot konkurenčno prednost, saj sta si pomagala in 

izkušnje delila drug z drugim. 

5.5 Drugi zaposleni družinski člani (sinovi, hčere) 

Prvo vprašanje, ki se postavlja v družinskih podjetjih, je vprašanje nasledstva. Predvsem od 

sinov se po navadi pričakuje, da se bodo vključili v družinsko podjetje ne glede na to, ali si to 

želijo ali ne. Če se oče in sin razumeta, lahko postaneta enakovredna partnerja v podjetju. Tak 

način je v praksi zelo redek (Duh 2003, 92). 

Z naraščanjem števila žensk v podjetjih se je podcenjevanje žensk v podjetništvu močno 

spremenilo. Zaradi te spremembe se velikokrat zgodi, da očetje bolj cenijo nasvet oziroma 
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mnenje hčere kot sinov. V njih namreč ne vidijo take konkurence. V njih pogosto vidijo 

pomoč in podporo bolj iz ljubezni kot pa iz poslovnih razlogov (Duh 2003, 92).  

V nekaterih družinskih podjetjih se pojavljajo tudi drugi sorodniki, kot so tete, strici, 

bratranci, sestrične in podobno. Njihov status v družini je nekje vmes med najožjimi 

družinskimi člani in nedružinskimi sodelavci. Ker niso neposredni potomci, imajo po navadi 

veliko manjšo možnost napredovanja in nasledstva.  

V podjetje Žagar Commerce, d. o. o., so vključeni tudi drugi družinski člani (sin in hči), ostali 

družinskih člani (tete, strici ali bratranci in sestrične) pa niso vključeni v podjetje. Ostali 

zaposleni v podjetju niso v sorodstvenem razmerju z direktorjem podjetja. 

5.6 Priženjeni 

Položaj priženjenih v družinskem podjetju po navadi ni najbolj enostaven. Prihod v tako 

družino, kjer upravljajo tako vrsto podjetij, ima svoje prednosti in slabosti. Da je zadeva lahko 

še bolj zapletena, priženjeni prihajajo iz popolnoma drugačnih okolij, kot je družinsko 

podjetje. Družine v družinskih podjetjih imajo drugačen življenjski stil kot ostale družine. 

Priženjeni člani lahko imajo zaradi tega prestopa v družino še dodatne težave.  

Priženjeni lahko imajo občutek, da jih nova družina ogroža, ker jih obravnavajo z 

nezaupanjem. Tudi če niso zaposleni v družinskem podjetju, so pogosto udeleženi v razne 

razprave in sestanke glede sklepanja pomembnih odločitev. Zaradi tega se pogosto počutijo 

odrinjene. Ostala družina priženjene člane v začetku obravnava z nezaupanjem, saj lahko 

prihod pomeni spreminjanje obstoječega stanja v družinskem podjetju. Njihov prihod pri 

družini tudi sproži razmišljanje o njihovem vključevanju v podjetje (Glas 2000, 145). 

5.7 Nedružinski člani 

Ko so vsi družinski člani že zaposleni v podjetju, so primorani iskati sodelavce tudi zunaj 

družine oziroma sorodstva. Nedružinski uslužbenci se zavedajo svoje neenakopravnosti z 

družinskimi člani. Spremljajoč pojav družinskega podjetništva je nepotizem oziroma 

favoriziranje družinskih članov pri zaposlovanju v domačem podjetju. Nepotizem se pojavlja 

v družinskih podjetjih, ki na prvo mesto postavljajo družinske vrednote in med kriterije za 

vstop v podjetje pogosto ne vključijo sposobnosti prišlekov (Brecelj 1998, 18). 

Zaposleni, ki niso družinski člani in delajo v takem podjetju, so podvrženi vplivom 

družinskega okolja. Tako podjetje nudi veliko bolj prijetno delovno kulturo kot klasična 

podjetja. Zaposleni je za njih pomemben, velikokrat se tudi močno navežejo nanj in ga lahko 

v nekaterih pogledih smatrajo kot družinskega člana. 
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V podjetju Žagar Commerce, d. o. o., so zaposleni tudi nedružinski člani. Družinski člani 

zasedajo vodilna delovna mesta. Nedružinski člani so v podjetju zaposleni kot delavci v 

delavnici, poslovna sekretarka in prodajalka na tržnici. Vse nedružinske člane v podjetju se 

obravnava enakovredno, kot da bi bili družinski člani. Izključeni pa so iz odločanja o 

pomembnih usmeritvah v podjetju. To počnejo družinski člani. 
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6 KONFLIKTI V DRUŽINSKEM PODJETJU 

Konflikti v družinskih podjetjih so neizbežni, a hkrati bolj predvidljivi kot v klasičnih 

podjetjih. Konflikti se pojavijo med družinskimi člani, sorodniki ali nedružinskimi sodelavci. 

Ker pa poznamo obnašanje družine, lahko določene konflikte vnaprej predvidimo in se jim 

izognemo. Nekaterih konfliktov pa se ne da predvideti. Vsak dober vodja družinskega 

podjetja se mora zavedati, da lahko v vsakem trenutku pride do konflikta. Če ne prej, so 

konflikti neizbežni pri pomembnih odločitvah, ko se nekateri člani družine počutijo bodisi 

odrinjeni bodisi prikrajšani.  

Do konfliktov prihaja v vseh podjetjih, tudi družinska podjetja niso nobena izjema. Prav 
nasprotno, mogoče so podvrženi določenim konfliktom, ki jih v klasičnih podjetjih ne 
poznajo. Taki konflikti nastanejo, če odgovornosti in pristojnosti v podjetju niso jasno 
opredeljene.  
 
Delo v družinskem podjetju pogosto vključuje različna čustva. Ponos, zvestoba in predanost. 
dajejo družinskemu podjetju poseben pečat. Za vsakega zaposlenega je povratna informacija o 
njegovem delu pomembna. Kadar je prispevek vsakega posameznika jasen, se le-ta počuti kot 
pomemben del celote. Če teh informacij ni, je možnost za konflikte večja (Zupančič 2002, 
26). 
 

Družinske težave, ki se rodijo v družini in jih družinski člani prenašajo iz družine v podjetje, 

so (Vadnjal 1996): 

 konflikti med otroci, drugimi sorodniki, 

 globoki občutki prizadetosti in jeze, 

 vstop družinskega člana v podjetje, 

 aktivno proti pasivnem lastništvu, 

 dva sprta sorodnika v podjetju, 

 težavnost dela z družinskimi člani. 

Kot rešitev mnogih konfliktov avtorji navajajo delo drugje (Liebowitz 2005). To pomeni, da 

si naslednik dobi prvo zaposlitev v drugem podjetju. To mu omogoča boljšo osebnostno rast, 

postane bolj samozavesten in pridobi delovne navade. S tem se zmanjša možnost konfliktov, 

saj naslednik uvidi, da obstajajo težave tudi v drugih podjetjih. Z zaposlitvijo drugje pridobi 

tudi nova poslovna znanja, ki mu bodo koristila tudi v domačem podjetju. 

V podjetju Žagar Commerce, d. o. o., se direktor podjetja zaveda, da je motivacija izrednega 

pomena. Zaveda se, da nemotiviranost vodi v konflikte, ki negativno vplivajo na poslovanje 

podjetja. Motivacijo spodbuja skozi neformalno druženje zaposlenih med seboj ter z 

organizacijo »team buildingov«.  
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Po besedah direktorja podjetja so imeli v podjetju malo konfliktov. Konflikte, ki pa so bili 

prisotni, so reševali sproti. Zavedajo se, da je za reševanje konfliktov pomembna 

komunikacija. Odkriti pogovori se vedno izkažejo za najbolj učinkovito orodje za spopadanje 

s konflikti. Konflikti so po besedah direktorja v podjetje velikokrat prinesli spremembe. 

Zaradi nastalih konfliktov je direktor podjetja vedno razmislil, kaj bi se dalo narediti oziroma 

kaj spremeniti, da v prihodnosti ne bi prihajalo do podobnih konfliktov.  

6.1 Vodenje prehoda 

Ustanovitelji družinskega podjetja se morajo že na začetku zavedati, da se bodo nekega dne 

soočili z morebitnimi konflikti pri prehodu na novo generacijo. Sistematičen načrt, v katerega 

so vpleteni vsi družinski člani in nedružinski zaposleni, je edino pravo orodje, da se izognejo 

negativnim posledicam prehoda. Otrokom je treba dati jasno vedeti, da bodo v podjetju 

dobrodošli, in če se zato ne bodo odločili, bo ta odločitev sprejeta z razumevanjem. 

Zaposlitev v družinskem podjetju naj vidijo kot samo eno izmed kariernih možnosti, ne pa kot 

nujnost, ker imajo starše, ki vodijo družinsko podjetje.  

Z vidika konfliktov je posebno pozornost treba nameniti postavljanju ciljev podjetja. Vodstvo 

podjetja naj bi bilo sposobno organizirati delavce in prek njih celoten kolektiv za doseganje 

skupnih ciljev. To pa tudi pomeni, da je kolektiv pripravljen sprejeti neke skupne cilje. Te 

cilje vsebuje predlog poslovne politike, ki ga je delavskemu svetu predložil organ. Poslovodni 

organ mora biti tudi sposoben mobilizirati kolektiv za te cilje. Mnogi torej menijo, da je 

usklajenost ciljev prvi pogoj za uspešno delovanje organizacijskih enot. Usklajevanje ciljev ni 

enostavna naloga, zato mnogi včasih celo dvomijo o njeni izvedljivosti (Lipičnik 1991, 25). 

V podjetju Žagar Commerce, d. o. o., ima direktor podjetja s svojimi zaposlenimi redne letne 

razgovore. Na teh razgovorih se direktor vsakemu delavcu posveti in mu prisluhne pri 

njegovih težavah. Takrat se tudi določi cilje in naloge, ki se jih mora delavec držati in jih 

izpolniti. 

6.2 Motivacija ljudi v podjetju 

Motiviranje lahko definiramo tudi kot proces spodbujanja delavcev z določenimi sredstvi, da 

bodo učinkovito in z lastnim pristankom opravili dane naloge ali delovali v smeri določenih 

ciljev (Čuček 2000, 44). 

Največja težava motiviranja je preveliko pavšalno obravnavanje zaposlenih. Na primer plača 

se nekako obravnava kot največji motivacijski dejavnik, ni pa nujno. Ljudje plačo različno 

vrednotijo. V glavnem pa velja, da plača ljudi z nižjimi dohodki bolj motivira kot pa ljudi z 

višjimi dohodki. Poleg plače obstaja še veliko različnih motivacijskih dejavnikov.  
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Napredovanje je tudi motivacijski dejavnik, ki spodbuja osebni razvoj človeka. Sistem 

napredovanja mora biti postavljen tako, da zaposlene motivira. V družinskih podjetjih je ta 

motivacijski dejavnik nekoliko podcenjen. Vodstvena mesta so v glavnem namenjena 

družinskim članom, saj lastniki podjetja hočejo, da podjetje ostane v lasti družine in da nekdo 

notranji nadaljuje njihovo poslanstvo. Napredovanje je deloma možno v velikih družinskih 

podjetjih, kjer imajo več hierarhičnih ravni ali pa so vsi družinski člani že zaposleni v tem 

podjetju. 

Ustvarjalnost kot motivacijski dejavnik ima prav tako veliko težo. Mera ustvarjalnosti, ki jo 

pričakujejo v družinskih podjetjih, je odvisna predvsem od dejavnosti, s katero se to podjetje 

ukvarja. Podjetje s plosko organizacijsko strukturo je praviloma bolj prilagodljivo pri 

dodeljevanju delovnih nalog.  

Odnosi v podjetju imajo veliko težo pri motivaciji zaposlenih. Delo v kolektivu, kjer niso 

dobri odnosi med sodelavci, je zelo naporno in ne prinaša dodane vrednosti podjetja. Za 

podjetje je pomembno, da ustvari pozitivno delovno klimo, ki bo zaposlenim dajala občutek 

pripadnosti in pomembnosti. V določnem pogledu postanejo nedružinski sodelavci kot 

družinski člani. Taki odnosi znotraj podjetja zelo pozitivno vplivajo na motiviranost 

zaposlenih, še posebej, če so obravnavani enakovredno kot družinski člani. 

Nagrade in priznanja spodbujajo zaposlene, da delujejo še bolj učinkovito. S tem poskusijo 

vodilni v podjetju doseči, da zaposleni vedo, kaj so njihove naloge, ter da se zavedajo, da 

bodo za dodaten trud tudi nagrajeni. Družinska podjetja po navadi nimajo ustrezno 

dodelanega sistema nagrajevanja. Možna rešitev za ureditev tega področja je strategija 

nagrajevanja.  

6.3 Znamenje nizke moralne zavesti 

Motivacija pomeni, da ima delavec voljo do svojega dela. Motivirani delavec je pomemben za 

vsako organizacijo, še posebno, kadar je konkurenca zelo močna. Če želite svoje ljudi 

navdušiti za delo, ki bo dajalo najboljše rezultate, se morate poglobiti v njihove osebne 

motivacijske sposobnosti. V družinskih podjetjih je motivacija toliko bolj pomembna.   

Nemotiviranosti pri zaposlenih (Keenan 1996, 6) pa ni mogoče hitro prepoznati. Zaposleni 

namreč ne povedo vedno, kako se počutijo in kaj jih muči pri njihovem delu. Neradi priznajo, 

da je kaj narobe in da niso zadovoljni s svojim delom. Splošno veljavno vedenje, ki kaže na 

nezadovoljstvo: 

 kasnejši prihod na delo in predčasni odhod domov; 

 nenehno pritoževanje nad nepomembnimi stvarmi; 

 obtoževanje drug drugega, ko prihaja do težav; 

 zamujajo zastavljene roke; 
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 oklevajo glede opravljanja dodatnega dela; 

 ne ravnajo po pravilih; 

 ne sodelujejo z drugimi osebami, kadar je to potrebno. 

Naloga nadrejenih je, da ugotavljajo nizko moralno zavest in jo poskušajo odpraviti. 

Zaposleni ne bodo motivirani, če jih vodstvo podjetja ne zna motivirati na pravi način. 

Vodstvo podjetja mora ugotoviti, zakaj so ljudje potrti, in si domisliti način, da bi jih 

motiviralo in dvignilo njihovo moralo. 

6.4 Negativno odzivanje 

Kadar delo ne poteka tako dobro, kot bi moralo, pogosto pride do izrazitega razkritja 

nezadovoljstva. Klasične fraze, ki navadno sledijo, so (Možina 2000, 154): 

 to se nam ne bi smelo zgoditi; 

 ko bi nam bili vsaj prisluhnili; 

 vedno sem zadnji, ko kaj izvem; 

 za vse to so krivi oni; 

 komu pa je sploh mar; 

 lahko bi vedel, da se bo to zgodilo; 

 nihče mi nikoli ničesar ne pove. 

Vse zgoraj naštete fraze so tipičen kazalnik, da imajo zaposleni negativen odnos drug do 

drugega. V družinskih podjetjih je negativno odzivanje prej prepoznavno. Družinski člani se 

poznajo med seboj in vedo, kako se kateri odziva v negativnih trenutkih. Vprašanje pa je, ali 

se tega zavedajo. Ne da bi se tega prav zavedali, zmore le nekaj ljudi, ki se jih je polastilo 

malodušje, neverjetno hitro porušiti motivacijo pri mnogih drugih. Brž ko večina ostane brez 

motivacije, pa je veliko težje ponovno dvigniti moralno zavest in izboljšati produktivnost 

(Možina 2000, 155). 

V obravnavanem podjetju Žagar Commerce, d. o. o., nimajo veliko izkušenj z negativnim 

odzivanjem zaposlenih. Edina izkušnja, ki jo imajo v zvezi s tem, je bil odziv nekaterih 

zaposlenih pri uvajanju sprememb v podjetju (novi izdelki so zahtevali tudi dodatno 

izpopolnjevanje nekaterih zaposlenih). Težavo so reševali s pogovori z zaposlenimi. Tak 

odziv je bil posledica uvedbe novosti, ki pa so jih zaposleni kmalu sprejeli. 

6.5 Nizka storilnost 

Nizka storilnost je vedno povezana s pomanjkanjem motivacije. Nizka storilnost pa je lahko 

tudi posledica bodisi slabega vodenja ali pa neusposobljenosti ljudi za opravljanje svojega 

dela. Osebne težave vsakega človeka lahko prav tako vodijo v nižjo storilnost. Dejavniki 

nizke storilnosti so lahko tudi prenizke norme. Norme morajo biti jasno določene, če ne, se 



29 

lahko delavcu zdi, da kar koli naredi, naredi narobe. Tudi slabo vodenje lahko privede do 

manjše storilnosti. Če imajo ljudje slabe izkušnje z vodstvom, lahko imajo manj spoštovanja 

do kakršnega koli nadzora. Naredili bodo tisto, kar jim je naročeno, ne bodo pa se odzvali z 

navdušenjem (Keenan 1996, 61). 

Le malo ljudi je namreč pripravljenih priznati, da jim primanjkuje znanja ali da za nekaj niso 
sposobni. Navadno bomo našli opravičilo in se izgovorili, zakaj delo ne more biti opravljeno 
(Medvedec 2007, 24). 
 

V podjetju Žagar Commerce, d. o. o., se trudijo, da bi bili zaposleni vedno dovolj motivirani 

in da do nižje storilnosti ne bi prihajalo. Direktor zagovarja stališče, da morajo biti vsi 

zaposleni za svoje delo pošteno plačani. Skozi tak način vodenja in odkrito komuniciranje z 

zaposlenimi so v podjetju dosegli, da so zaposleni zadovoljni s svojim delom in vodenjem v 

podjetju. Drugi dejavnik, ki preprečuje nizko storilnost, je tudi možnost nagrajevanja. Za vse 

dobre ideje, ki jih zaposleni predlagajo, so denarno nagrajeni.  

6.6 Ugotavljanje motiviranosti 

Izguba motivacije ne ogroža našega življenja, vendar pa nas močno izčrpava. Če smo 

sposobni prepoznati, kdaj ljudje niso zadovoljni s svojim delom, izpolnjujemo prvi pogoj za 

spodbujanje njihove motivacije (Keenan 1996, 62). 

Ukvarjanje z razlogi za slabo storilnost in prizadevanje, da bi odpravili odklonilni odnos do 

dela, kot tudi razumevanje potreb posameznikov so ključne sestavine v procesu motiviranja 

ljudi (Keenan 1996, 62). 
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7 SKLEP 

Družinsko podjetje pri nas ni pravni pojem, saj ga ZGD ne opredeljuje kot posebno pravno 

obliko. Družinsko podjetje je družbeno-ekonomski pojem, pravna oblika pa je poljubno 

izbrana glede na določila zakona, ki velja v določeni državi. Družinska podjetja v Sloveniji so 

največkrat samostojni podjetniki in družbe z omejeno odgovornostjo. 

V svetu je družinsko podjetje predstavljeno kot eno izmed temeljnih oblik podjetništva. 

Mnogo podjetij, ki so bila ustanovljena v času rasti gospodarstva v Sloveniji, se je šele sedaj 

začelo zavedati pomena trdnosti podjetja. Manjša gospodarska rast oziroma krčenje prodaje je 

močno vplivalo na delovanje družinskih podjetij. Kljub temu sem skozi zaključno nalogo 

ugotovila, da imajo družinska podjetja prednost pri soočanju z manjšo gospodarsko močjo. 

Zaradi svoje enostavne strukture, povezanosti družinskih članov in enakih ciljev družinskih 

članov se družinska podjetja lahko hitreje prilagajajo razmeram na trgu in tako ohranjajo 

delovna mesta. 

Skozi zaključno nalogo sem obravnavala prednosti in slabosti družinskih podjetij. Družinska 

podjetja imajo ravno zaradi svojih specifik nekatere prednosti in slabosti, ki jih preostala 

podjetja oziroma nedružinska podjetja ne poznajo. Skozi analizo obeh podjetij sem ugotovila, 

da je izkoriščanje prednosti in zavedanje svojih slabosti ključnega pomena za uspešno 

delovanje vsakega podjetja. Predanost poslu, stabilna struktura, hitro sprejemanje odločitev in 

manjša fluktuacija so se v obravnavanih podjetjih izkazali kot prednosti, ki se jih vodstvo 

podjetja zaveda in jih izkorišča. Slabosti, kot sta na primer togost in poslovni izziv, se vodstvo 

v obravnavanih podjetjih zaveda in jih poizkuša izkoristiti v svoj prid. 

Konflikti v družinskih podjetjih so veliko bolj izraziti kot v klasičnih podjetjih. Pogosto so 

neizbežni, a hkrati tudi do neke mere vnaprej predvidljivi zaradi poznavanja družine in načina 

razmišljanja družinskih članov. Konflikti, ki so nastali v obravnavanih podjetjih, so nastali 

predvsem zaradi nestrinjanja družinskih članov. Redki so konflikti, ki jih zabeležijo med 

ostalimi sodelavci, ki niso družinski člani. Ravno tako se dogaja tudi v podjetju Žagar 

Commerce, d. o. o., po besedah direktorja pa so taki konflikti neizogibni. 

Motivacija pomeni pojem, ki zadeva vprašanji, kako ravnati z ljudmi in kako doseči, da bi bili 

sami zadovoljni s svojim delom. Treba je poudariti, da delavce v glavnem ne motivira denar v 

taki meri in na način, kot se to morda velikokrat predpostavlja. Denar ne motivira zaposlenih, 

da izkoriščajo svoje možnosti in znanja. To je poudaril tudi direktor podjetja Žagar 

Commerce, d. o. o., saj se zaveda, da denar ni vedno najboljši motiv, deluje le kot kratkoročni 

motiv za delo. Dolgoročno, kot je nadaljeval, pa je po njegovih izkušnjah pomemben dober 

odnos med vodstvom in delavci, predvsem pa delavcem veliko pomeni pripadnost podjetju in 

občutek, da so vsi ključnega pomena, da podjetje lahko deluje kot celota.   
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