
 

A
N

JA
 V

R
T

A
Č

IČ
 

2
0

1
5

 
D

IP
L

O
M

S
K

A
 N

A
L

O
G

A
  

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

ANJA VRTAČIČ 

KOPER, 2015 

DIPLOMSKA NALOGA 



!

 

Koper, 2015 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT  

PRENOS DRUŽINSKEGA 

PODJETJA 

Anja Vrtačič 

Diplomska naloga 

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec 



!



!III 

POVZETEK 

 

Diplomska naloga obravnava in predstavlja lastnosti družinskega podjetja, njegove prednosti, 

slabosti, člane in razlike glede na nedružinska podjetja ter pomen nasledstva s praktičnim 

primerom slovenskega podjetja. Ključnega pomena v diplomski nalogi je prikazati pomen in 

vlogo načrtovanja prenosa družinskega podjetja od ustanovitelja do novega naslednika v 

lastništvu in vodenju. Predstavljene so najpomembnejše odločitve, s katerimi se srečujejo 

ustanovitelji, lastniki družinskih podjetij in procesi, skozi katere bi morali iti za uspešen 

prenos družinskega podjetja na naslednika. V drugem delu diplome smo predstavili srednje 

veliko družinsko podjetje Kovinoplastika Lozar, d. o. o., iz Črnomlja ter njihov prenos 

podjetja na drugo in tretjo generacijo. 

 

Ključne besede: družinsko podjetje, družina, čustva, nasledstvo, prenos, načrtovanje, lastniki, 

ustanovitelji, nasledniki. 

 

 

SUMMARY 

 

The thesis discusses and presents the characteristics of a family business, its strengths, 

weaknesses, the members, and differences from the non family businesses and the importance 

of succession with practical example of Slovenian company. In this thesis it is crucial to show 

the importance and role of planning the transfer of a family business from the founder to the 

new successor in ownership and management.  The most important decisions faced by the 

founders, owners of family businesses and processes through which you should go for the 

successful transfer of a family business to a successor are presented. In the second part of the 

thesis, a medium-sized family-owned company Kovinoplastika Lozar, d.o.o. from Črnomelj is 

presented and their transfer of the company to the second and third generation. 

 

Keywords: family business, family, feelings, succession, transfer, planning, owners, founders, 

successors. 
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1 UVOD 

V uvodnem delu so opredeljeni obravnavan problem družinskih podjetij, prepletanje dveh 

popolnoma različnih sistemov, na eni strani družine, na drugi poslovnega sistema, prenos 

lastništva in vodenja na naslednjo generacijo ter različnost ciljev družine in podjetja. V 

uvodnem delu so opredeljeni tudi nameni in cilji diplomske naloge, opredeljena so 

raziskovalna vprašanja, predstavljena metoda dela ter struktura naloge. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Podjetje se ustanovi ob spoznanju, da primanjkujejo določene dobrine na trgu, ki razvijejo 

podjetniške ideje, te pa vodijo k zamisli in nato k uresničitvi ter ustanovitvi enega ali več 

podjetij za izvedbo teh zamisli. Ustanovljena podjetja omogočajo zadovoljevanje 

individualnih in specializiranih potreb na trgu. 

 

Družinska podjetja najdemo v najrazličnejših oblikah in velikostih. Od najmanjših prodajnih 

prostorov, kjer sta zaposlena le en ali dva, do največjih mednarodnih multinacionalk, kot so 

IKEA, BMW, Benetton, Mercedes-Benz, Lego, Porsche, Walt Disney in druga, z več tisoč 

zaposlenimi. Vsem sta skupni spopadanje s konkurenco, prilagajanje internacionalnemu 

okviru s politikami, različnimi predpisi in zakonodajo, pridobivanjem kapitala in podobno. 

Družinska podjetja pa se poleg naštetega slej ko prej začnejo srečevati tudi z vprašanji 

nasledstva, kontinuitete, zapuščine, identitete in organizacijskih vlog. Konstantno pa so 

prisotni tudi čustveni in psihološki dejavniki, ki močno vplivajo na vodenje in s tem 

poslovanje podjetja. Kljub veliki razsežnosti družinskih podjetij pa v literaturi ni možno 

zaslediti ene enotne definicije, ki bi enotno predstavljala in opredelila družinsko podjetje, 

ravno zaradi njegove velike raznovrstnosti (Gospodarska zbornica Dolenjska in Bele krajine). 

 

Bistvena značilnost družinskega podjetja je prepletanje dveh popolnoma različnih sistemov; 

na eni strani je družina, na drugi posel podjetja. Družina temelji na čustvih, kjer prevladuje 

skrb za člane, člani so med seboj čustveno povezani, vezi med njimi pa so podzavestne. Posel 

podjetja temelji na zahtevah, pogodbenih odnosih, kjer ljudje opravljajo zapisano in 

dogovorjeno delo, in nečustvenih vplivih. Pri podjetju gre za izdelek, produkt, rezultat. Eden 

ključnih dejavnikov za uspeh so dobri družinski odnosi. V nedružinskih podjetjih ista sistema 

delujeta popolnoma neodvisno. Družinski odnosi so popolnoma ločeni od posla podjetja 

(Gospodarska zbornica Dolenjska in Bele krajine). 

 

Vprašanju prenosa podjetja se veliko podjetnikov izogiba oziroma mu posveča premalo 

pozornosti, zato na dolgi rok prenos na drugo generacijo preživi samo tretjina družinskih 

podjetij (Kavs 2012). Podjetniki se ves čas ukvarjajo le z davčnim vidikom prenosa, 

pozabljajo pa na pomembno strateško načrtovanje prihodnosti (komu zaupati vodenje, 

potomcu ali zunanjemu managerju ali podobno). Potencialni naslednik mora imeti široko 
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znanje, veliko izkušenj (tako znotraj podjetja kot zunaj), predvsem pa mora biti motiviran in 

pripravljen prevzeti vso odgovornost za podjetje in njegove zaposlene. Pogosto sta prav 

nemotivacija in neznanje razlog, da podjetje propade, ko se ustanovitelj dokončno odmakne iz 

podjetja (Kavs 2012).  

 

Raziskava o kakovosti vodenja in razvitosti vodstvenih veščin managerjev, ki so jo izvedli v 

72 slovenskih podjetij med letoma 2006 in 2007, kaže, da večina podjetij za ključne položaje 

ne predvideva naslednikov. Podjetja se ne zavedajo pomembnosti vzgajanja naslednikov 

oziroma bodočih vodij (Žlezina 2009). Takšno ravnanje ni pravi način upravljanja z vodilnimi 

kadri, zato menimo, da bo načrtovanje nasledstva ena izmed prioritetnih nalog podjetja v 

prihodnosti.  

 

Cilji družine in podjetja so različni. Podjetje ima točno definirane, cilj družine pa je ustvarjati 

ugodno okolje za odraščanje (Vadnjal 2013). 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je prikazati, kaj je družinsko podjetje, kako se razlikuje od 

nedružinskega, kako deluje, s katerimi problemi se srečuje na splošno ter ob prenosu na 

naslednjo generacijo. Ob prenosu podjetja je eden ključnih dejavnikov dobro strateško 

načrtovanje, ki ni le trenutek prenosa podjetja, vendar večfazni postopek, ki se začne že pred 

prihodom in pojavom potencialnega naslednika. 

 

Ključni dilemi v družinskih podjetjih sta nasledstvo in možni konflikti, ki nastanejo ob 

prenosu. Vsak ustanovitelj bi se moral zavedati, da se bo slej ali prej moral posloviti od 

podjetja in ga predati drugemu, nasledniku. Ob tem pa bi moral prevzeti odgovornost, da bi 

ustrezno izšolal potencialnega naslednika ter ga v podjetje vpeljal tako, da bi ga to veselilo, da 

bi bil motiviran za delo in da bi podjetje uspešno poslovalo tudi v prihodnje. Vsak vodilni bi 

moral postaviti ključne vodstvene kriterije, poiskati bodoče vodje in jih motivirati, ustvariti 

občutek odgovornosti znotraj družbe, načrtovati nasledstvo, usklajeno s korporacijsko kulturo 

(osnovne vrednote organizacije), ter meriti rezultate in krepiti zaželeno vedenje. Takega 

procesa pa se loti izjemno malo podjetnikov, posledica tega pa je propad podjetja ob 

ustanoviteljevem odhodu (Žezlina 2009). 

 

Cilj diplomske naloge je preučiti literaturo o upravljanju, vodenju in prenosu družinskega 

podjetja ter o posebnosti družinskega podjetja ter opredeliti prednosti in slabosti kot študije 

primera. Preučiti možne probleme, ki se pojavljajo ob prenosu podjetja, in pomembnost 

strateškega načrtovanja nasledstva, da podjetje preživi prehod na naslednjo generacijo in 

nadaljuje uspešno delovanje. Predstavili smo srednje veliko slovensko družinsko podjetje 
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Kovinoplastika Lozar, d. o. o., kako je prenos podjetja potekal pri njih ter če in kako 

razmišljajo o naslednjem prenosu, prenosu na tretjo generacijo. 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

Iz številnih svetovnih in domačih raziskav o družinskem podjetništvu je razvidno, da le 

tretjina družinskih podjetij preživi prehod na naslednjo, drugo generacijo (Kavs 2012). Zakaj 

je tako, zakaj smo država “prokuristov”, je to dobro ali slabo, kakšna stališča imajo lastniki o 

nasledstvu, kdaj začnejo o tem razmišljati, ali poteka proces načrtovanja nasledstva ter kakšne 

so možnosti za izstop iz podjetja, so vprašanja, ki se pojavljajo ob tem. 

1.4 Metoda dela 

Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, teoretični in empirični. V prvem delu prikažemo 

pregled domače in tuje literature ter opišemo in definiramo družinsko podjetje, opredelimo 

osebe v družinskem podjetju ter prednosti in slabosti družinskih podjetij. Največ pozornosti 

smo posvetili prenosu podjetja na naslednjo generacijo. V drugem delu smo s kvalitativno 

analizo v obliki intervjuja predstavili srednje veliko slovensko družinsko podjetje 

Kovinoplastika Lozar, d. o. o. Predstavili smo njihov vidik o nasledstvu, prenos podjetja na 

drugo generacijo ter predstavili načrt prenosa na tretjo generacijo. 

 

1.5 Struktura naloge 

 

Diplomska naloga je razdeljena na uvodni, teoretični in empirični del. V uvodnem delu smo 

opredelili problem in teoretično izhodišče, napisali namen in cilj diplomske naloge, 

raziskovalna vprašanja ter metodo dela. Teoretični del smo razdelili na dve poglavji. V prvem 

smo opisali opredelitev družinskega podjetja, navedli razlike med družinskim in nedružinskim 

podjetjem, navedli ter opisali prednosti in slabosti družinskega podjetja ter predstavili osebe v 

omenjenem podjetju in njihove vloge. V drugem poglavju teoretičnega dela smo opredelili 

nasledstvo, nasledstvene možnosti, predstavili probleme nasledstva in načrtovanje nasledstva, 

načrtovanje nasledstva v vodenju in v lastništvu. Empirični del diplomske naloge smo napisali 

na podlagi pogovornega intervjuja z ustanoviteljevim sinom, managerjem proizvodnje 

podjetja Kovinoplastika Lozar, d. o. o., Damjanom Lozarjem. Na podlagi intervjuja smo 

opisali družino in podjetje, ključne podatke, napisali razvojno vizijo in politiko podjetja, 

strategijo podjetja ter prenos na drugo in tretjo generacijo. 
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2 DRUŽINSKO PODJETJE 

 

V nadaljevanju je opredeljeno družinsko podjetje, opisani sta dve vrsti lastništev, 

predstavljene različne definicije družinskega podjetja, navedene razlike med družinskim in 

nedružinskim podjetjem, navedene in opisane prednosti in slabosti ter predstavljene osebe, 

vključene v družinsko podjetje. 

2.1 Opredelitev družinskega podjetja  

Družinsko podjetje je zapletena organizacija, na eni strani je sistem družine in na drugi 

poslovni sistem. Družina temelji na čustvih in vrednotah, podjetje pa stremi k poslu, 

produktom in storitvam. Le natančno dolgoročno načrtovanje in pretehtana kombinacija 

vodita do uspeha (Žaler 2008). 

 

S številnimi raziskavami o družinskih podjetjih po svetu so raziskovalci ugotovili, da 

družinska podjetja predstavljajo najpomembnejšo obliko podjetništva ter pomemben in velik 

delež v gospodarstvu. Med njimi prevladujejo predvsem majhna in srednje velika podjetja, 

najdemo pa tudi velika, ko družine nadzorujejo multinacionalke, uveljavljene v mednarodnem 

prostoru. V večini držav predstavljajo družinska podjetja kar več kot 60 % delež vseh 

registriranih podjetij (Final report of the expert group 2009). Po ocenah Evropske študije iz 

leta 2009 o družinskih podjetjih ta predstavljajo pomemben del zaposlovanja. Ocenjujejo, da 

je od vseh zaposlenih kar od 40 do 50 % ljudi zaposlenih v družinskih podjetjih (Evropska 

komisija 2009). Delež družinskih članov, zaposlenih v teh podjetjih, se giblje od 65 do 80 % 

vseh zaposlenih v podjetju. Točnih podatkov o deležu družinskih podjetij v Sloveniji ni, tako 

tudi deleža družinskih članov, zaposlenih v družinskih podjetjih, ne, vendar sklepamo, da 

nismo daleč od povprečja po svetu (Vadnjal 2013).  

 

Družinska podjetja se tako kot nedružinska srečujejo z različnimi problemi, poleg teh pa se 

navadno srečujejo še s problemi, povezanimi z družino ter odnosi med družinskimi člani. 

Eden ključnih problemov je nasledstvo, ki zahteva podroben strateški načrt, ki ga večina 

družinskih podjetij oziroma njegovi ustanovitelji nikoli ne oblikujejo. Tako je nenačrtovana 

prihodnost podjetja razlog za konflikte v družini in v podjetju, kar pelje v neuspeh in nerast 

podjetja. Zato je – da se izognemo nepotrebnim konfliktom in tako omogočimo obstanek ter 

razvoj podjetja – pomembno strateško načrtovanje prihodnosti, nasledstva, prenosa na 

naslednjo generacijo. 

 

Družinski sistem temelji na čustvih, ker prevladuje skrb za družinske člane, pomembna sta 

enakost članov ter članstvo do konca življenja. Poslovni sistem pa je nečustven oziroma 

racionalen. Temelji na nalogah, zahteva in nagrajuje rezultate, in kdor jih ne dosega, odide, 

vendar to po navadi ne drži za družinske člane, le za nedružinske. Prekrivanje in prepletanje 
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obeh sistemov v mejah normale vodita v še možno upravljanje podjetja, ko pa je presek 

prevelik, postane uničujoče za posel (Žaler 2011).   

 

Raziskovalnemu opusu še ni uspelo enotno definirati oziroma poimenovati družinskega 

podjetja, saj ta ni pravni, ampak bolj sociološki pojem, ki označuje povezanost podjetja in 

družine z ekonomskega, narodnogospodarskega in sociološkega vidika ter s tem v širšem 

pomenu upošteva družbene odnose znotraj družine (Neubauer 1992, po Duh 2003). Tudi brez 

velikega znanja vemo, da obstajajo različne vrste podjetij, od popoldanskih obrti, ki jih vodita 

oče in mama, otroci pa jima pomagajo v prostem času, do največjih multinacionalk, ki so 

družinska v smislu lastniške funkcije, ko imajo v lasti večinski del delnic. 

 

Veliko podjetij, ki je bilo ustanovljenih po 2. svetovni vojni, komaj sedaj prehaja v drugo 

generacijo, kar pomeni, da se prvotni lastniki umikajo iz podjetij ter jih predajajo 

naslednikom. Veliko mladih raje vstopa v družinska podjetja, ker tu vidijo možnost za 

napredek in večji vpliv kot v nedružinskem podjetju (Vadnjal 2013). 

 

Družinska podjetja v Sloveniji so razmeroma majhna in jih uvrščamo v skupino 

mikropodjetij. Večinoma se ustanavljajo majhna podjetja, v katerih sprva delajo le družinski 

člani, kasneje pa se jim priključijo tudi zunanji člani. Vodilni managerji in lastniki v veliko 

primerih ostajajo družinski člani ali osebe, ki so tesno povezane z družino (Žaler 2008). 

 

Vadnjal (2013) navaja tri tipe družinskih podjetij:  

− nova podjetja (po letu 1989), 

− obrtniki (po letu 1959), 

− denacionalizacija (manjše število). 

 

Leta 1988 je bil sprejet Zakon o podjetjih brez posebnih omejitev. Po osamosvojitvi se je 

malo spremenil, vendar lahko rečemo, da so bila to leta podjetniške revolucije, predvsem od 

1990 do 1995. Sklepamo, da so današnja podjetja stara okoli 20 let, podjetniki pa imajo od 45 

do 50 let. Pričakujemo lahko, da se bodo v prihodnjih letih začeli ukvarjati z mislijo o 

upokojitvi in prenosu podjetja na naslednika. Raziskave kažejo, da kar 75,8 % slovenskih 

managerjev majhnih in srednje velikih podjetij ne pripravlja nasledstva (Duh, Tominc in 

Rebernik 2005, 594), posledice pa so predaja podjetja nepripravljenega, nepripravljeni osebi, 

prodaja pod ceno ali celo likvidacija. 

 

Na sliki 1 sta prikazani dve vrsti lastništev: lastništvo A s prenosom na eno osebo in lastništvo 

B s prenosom na več lastnikov. 
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Slika 1: Dve vrsti lastništev 

Vir: Vadnjal (2013). 

 

Pogosto se vodenje in lastništvo prenašata hkrati na isto osebo ali več oseb, ki so v ožjem ali 

širšem družinskem krogu. Točka A predstavlja lastništvo, ki se iz generacije v generacijo 

prenaša le na enega lastnika in na enega vodjo, gre za isto osebo. V tem primeru je vodenje 

lažje, saj ena oseba sprejema odločitve. Druga vrsta lastništev, kar prikazuje točka B, se od 

prve loči po tem, da se lastništvo in pogosto tudi vodenje iz generacije v generacijo prenašata 

na več lastnikov in več vodij. Vodenje, ki se prenaša iz generacije v generacijo na več vodij, 

je težje, saj se odloča vse več vodij, ki se pogosto med sabo ne strinjajo. Posledično pa prihaja 

do različnih nepotrebnih konfliktov tako v podjetju kot med družinskimi člani in zmedenosti 

med zaposlenimi, koga morajo poslušati. 

 

Enotne definicije za družinsko podjetje ni, zaradi različnih opredelitev družinskega podjetja. 

Ni definicije, ki bi bila splošno uporabna in bi omogočala primerjave. Obstaja več vrst 

družinskih podjetij, od majhnega, ki ga ustanovita oče in mati in jima v prostem času 

pomagajo otroci, do svetovno znanih multinacionalk, kjer je družina le lastnik oziroma 

imetnik paketa delnic podjetja. Obstaja več strokovnih definicij in težko bi našli tisto, ki 

vključuje popolnoma vse posebnosti družinskega podjetništva (Žaler 2008) – tako vidik 

vpletenosti družinskih članov v podjetje kot lastništvo in vodenje podjetja ter način prehoda iz 

ene generacije v drugo.  

 

Pregled opredelitve družinskega podjetja (Duh 2003, 14–15):  

− Z vidika lastništva in vodenje podjetja 

• Alcorn (1982, 23, cit. po Duh 2003): “Profitna organizacija, ki je lahko samostojni 

podjetnik, družabništvo, korporacija … Če je del delnic v odprti rasti (angl. publicly 

owned), mora družina tudi voditi podjetje.”  
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• Barry (1975, 42, cit. po Duh 2003): “Podjetje, ki ga v praksi upravljajo in vodijo člani ene 

družine.”  

• Bernes & Hershon (1976, 106, cit. po Duh 2003): “Večinski delež je v rokah posameznika 

ali članov ene družine.”   

• Dyer (1986, xiv, cit. po Duh 2003): “Družinsko podjetje je podjetje, v katerem na 

odločitev v zvezi z lastništvom ali managementom vplivajo družinski odnosi.”  

• Lansberg, Perrow & Rogolsky (1988, 2, cit. po Duh 2003): “Podjetje, v katerem imajo 

člani družine po zakonu nadzor nad lastništvom.”  

• Stern (1986, xxi, cit. po Duh 2003): “Podjetje, ki je v lasti in ga vodijo člani ene ali dveh 

družin.”  

 

− Z vidika vpletenosti družinskih članov v podjetje 

• Bechard & Dyer (1983b, 6, cit. po Duh 2003): “Podsistemi v sistemu družinskega podjetja 

… vključujejo podjetje kot entiteto, družino kot entiteto, lastnika kot entiteto in 

povezujoče organizacije, kot je svet direktorjev.”  

• Davis (1983, 47, cit. po Duh 2003): “Je interakcija med dvema vrstama organizacije, 

podjetjem in družino, ki vzpostavlja osnovni značaj družinskega podjetja in opredeljuje 

njegovo enkratnost.”  

 

− Z vidika generacijskega prenosa 

• Churchil in Hatten (1987, 52, cit. po Duh 2003): “To, kar po navadi razumemo z 

'družinskim podjetjem' … je bodisi pojav ali pričakovanje, da je ali bo mlajši član družine 

od starejšega prevzel nadzor nad podjetjem.”  

• Ward (1987, cit. po Duh 2003): “Podjetje, katerega vodenje in lastništvo bo prešlo na 

naslednjo generacijo družine.” 

 

− Večkratni pogoji 

• Donnelley (1964, 94, cit. po Duh 2003): “Podjetje pojmujemo kot družinsko, kadar je bilo 

tesno povezano z vsaj dvema generacijama družine in kadar je imela ta povezava 

vzajemen odnos na politiko podjetja ter interese in cilje družine.”  

• Rosenblatt, de Mik, Anderson in Jonson (1985, 4-5, cit. po Duh 2003): “Vsako podjetje, v 

katerem je večina lastništva v rokah ene družine in v katerem sta ali sta bila najmanj dva 

člana družine neposredno vključena v podjetje.”  

 

Na podlagi vseh teh definicij lahko trdimo, da ne moremo le z eno od njih natančno opisati in 

opredeliti družinskega podjetja, saj vsaka definicija opredeljuje drugačno družinsko podjetje.  

 

Hinterhuber in Minrath (1991, 462, po Duh 2003, 16) navajata naslednje značilnosti za 

družinska podjetja: 

− podjetje pripada članom ene družine skozi več generacij, ti ga kontrolirajo in nadzirajo, 
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predstavlja ekonomsko osnovo družine, 

− vsi lastniki podjetja sodelujejo pri vodenju podjetja, 

− vodstvo podjetja predstavlja ena oseba ali skupina ljudi, ki so člani iste družine, 

− podjetje nima štabnih in drugih strokovnih služb, 

− pogosto prihaja do osebnih odnosov med lastniki in ostalimi delavci (kar povzroča večjo 

sproščenost na delovnem mestu), 

− lastništvo in vodenje se bosta prenesli na naslednjo generacijo družine, 

− podjetje veliko toliko, da je pregledno. 

 

Churchill in Hatten (1997, 56, po Duh 2003, 17) navajata značilnosti družinskega podjetja in 

podjetja, ki ga vodi in upravlja lastnik. Odnos med lastnikom, njegovim podjetjem in družino 

je prikazan na spodnjih dveh slikah, sliki 2 in sliki 3. 

 

 

Slika 2: Podjetje, ki ga upravlja in vodi lastnik 

Vir: Churchill in Hatten (1997, 56, po Duh 2003, 17). 

 

Presek A je presek med družino in managerjem ter prikazuje prepletenost lastnika in njegove 

družine, z ženo, otroki, starši in drugimi sorodniki. Presek B pa je presek med managerjem in 

podjetjem, ki prikazuje čustveno, fizično in finančno vključenost managerja v podjetje. V 

začetnih fazah podjetja je ta presek večji, saj managerju podjetje pomeni skoraj vse in sta s 

podjetjem eno. Kasneje, ko podjetje že doseže neko stabilnost, položaj in rast, pa se presek 

zmanjša. 
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Slika 3: Družinsko podjetje 

Vir: Churchill, Hatten (1997, 56; po Duh 2003, 18). 

 

Preseka A in B sta enaka, kot smo jih predstavili malo prej, in ju vidimo na sliki 2. Pojavila pa 

sta se še dva nova preseka, C in D. Presek C ponazarja družinske člane, ki so zaposleni v 

podjetju ali v njem opravljajo delo le občasno, med počitnicami, in niso povezani z 

aktivnostmi managementa. Presek D pa predstavlja bistvo družinskega podjetja. Predstavlja 

vključenost družine v aktivnosti managementa in podjetja – delovanje, nadzor in usmerjanje 

podjetja. 

 

Zaradi dveh sistemov, ki ustvarjata družinsko podjetje, družine in posla, to podjetje deluje 

drugače kot poslovni sistem nedružinskih podjetjih. Družina temelji na čustvih, vrednotah, 

tradiciji in povezanosti, podjetje pa na strogih poslovnih odnosih, ki jim pravimo racionalni 

poslovni sistem. Zelo pomembna je čustvena zrelost posameznikov, vpletenih v podjetje, saj 

so v nasprotnem primeru podjetja zelo ranljiva. Za uspešno delovanje je pomembno 

usklajevanje posla in družine, še posebej pa stroga profesionalizacija, dolgoročno načrtovanje 

in jasne razmejitve družine in posla ter strogo in jasno določena hierarhija moči. Ustanovitelj 

podjetja si je že z ustanovitvijo zagotovil vodilni položaj, za drugo generacijo pa je treba 

sestaviti sistem, ki bo uravnaval sodelovanje med brati in sestrami, z delitvijo moči ali s 

strogo določenimi vlogami. V hierarhiji ima vsak član svoj prostor ter nekoga nad sabo ter 

pod sabo. Ravno zaradi hierarhije pogosto prihaja do nestrinjanj in konfliktov, posebej med 

otroki. Nejasnosti, odstopanja, neujemanja ali nepotrebni kompromisi, ki temeljijo na 

globokih čustvih, lahko pripeljejo do večjih problemov v prihodnosti, tako v družini ali v 

poslu ali na obeh področjih. Ključnega pomena sta profesionalen odnos ter uravnoteženje 

družinskih in podjetniških interesov. V službi oziroma na delovnem mestu naj bi se vsi 

družinski člani vedli profesionalno, zasebno pa kot pripadniki družine. Podjetje mora 

zadovoljiti vse družinske člane, ki imajo interese v podjetju, ter hkrati načrtovati prenos na 

naslednjo generacijo. Tekmovalnost družinskih članov in njihovo nestrinjanje ter povzročanje 

konfliktov slabo vplivajo na družinsko podjetje in družino. 
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Družinski člani, zaposleni v podjetju, se ločijo od nedružinskih zaradi čustvenih odnosov, ki 

se izoblikujejo zunaj podjetja. Pogosto se odnosi (konflikti), ki se oblikujejo v družini, 

prenašajo v podjetje. Tako odnosi v družini vplivajo na odnose v podjetju in nasprotno. 

Odnosi se začnejo, ko družinski člani vstopijo v podjetje, končajo pa, ko dokončno izstopijo 

in s podjetjem prekinejo vse stike (Churchill in Hatten 1997, 56–57; po Duh 2003, 18). 

2.2 Razlike med družinskim in nedružinskim podjetjem 

Družinska podjetja opredeljujemo kot posebno vrsto podjetij. Prav vključenost družine v 

sistem pa je ključna razlika med družinskim in nedružinskim podjetjem. Poleg družine pa sta 

tu še dve ključni razliki, lastništvo ter pripravljenost podjetja na prehod iz generacije v 

generacijo (Rebernik idr. 2007).  

 

Ustanovitelji družinskih podjetij si prizadevajo za samostojnost in neodvisnost podjetja, kar se 

skozi čas tudi ohranja. Za vsakega družinskega člana zaposlitev v družinskem podjetju daje 

občutek varnosti in nadzora nad lastno usodo. Pomembno je zavedanje, da družina služi 

podjetju, in ne nasprotno, podjetje družini (Duh 2003, 25). 

 

Različni avtorji so ugotovili, da obstajajo velike razlike med družinskimi in nedružinskimi 

podjetji. To je bilo potrjeno tudi z raziskavo, opravljeno za projekt Strator, kjer je bilo zajetih 

1.132 malih in srednje velikih podjetij iz osmih evropskih držav (Duh 2003, 25–26). 

Družinska podjetja so bolj zaprt sistem. Cilj ustanovitelja podjetja je ohranitev podjetja v lasti 

družine, da se ohranita družinska tradicija ter možnost nadgradnje te. Podjetniki v družinskem 

podjetju so vsestranski, splošno aktivni, prilagodljivi ter fleksibilni. Podjetje ni naklonjeno 

tveganju, posledično tudi ne inovacijam in kreativnosti, ter manj usmerjeno k rasti. Zaradi 

svoje neodvisnosti manj sodelujejo z drugimi podjetji, imajo manj dobav predvsem 

polizdelkov. Nagibajo se k boljšemu plačilu, kot to določajo kolektivne pogodbe, boljši skrbi 

za sodelavce, vendar so manj pozorni na kadrovsko-politične vidike, kot so udeležba 

sodelavcev pri odločanju, pri delitvi dobička, souveljavitev sodelavcev, informiranje o ciljih 

in strategijah. Pri družinskem podjetju gre za bolj konservativno družbo, ki je “popolna”, 

rituirana in zelo organizirana. V veliko primerih niso pripravljeni na izvoz, so manj usmerjeni 

k dobičku in rasti (Duh 2003, 25–26). 

 

Družinska podjetja oziroma njihovi lastniki dajejo pri zaposlovanju prednost družinskim 

članom, ne glede na izobrazbo, saj predstavlja družinsko vrednoto. Na poslovne odločitve 

pogostokrat vplivajo odnosi in spremembe v družini. Zaradi ohranjanja podjetja le v krogu 

družine pogosto ne dobijo zunanje finančne pomoči, saj ne odobravajo udeležbe pri kapitalu 

zunanjemu članu in tako raje reinvestirajo dobiček. 
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Iz raziskave, dostopne na spletni strani Family Business Institute (Succession Planning, 

2009), je razvidno, da le 30 % podjetij preživi prehod v drugo generacijo, le 12 % v tretjo in 

le 3 % v naslednje generacije. To nakazuje na kratko življenjsko dobo družinskih podjetij. 

Razlog za to je nepravilno načrtovanje prenosa podjetja oziroma v večini so družinska 

podjetja brez nasledstvenega načrta, čemur sledijo konflikti, ki pogosto postajajo vse 

močnejši in prevladujoči, še posebej v času reševanja nasledstva. 

2.3 Prednosti in slabosti družinskih podjetij 

Za boljše razumevanje družinskih podjetij smo v nadaljevanju povzeli bistvene značilnosti, 

prednosti in pomanjkljivosti. Poleg prednosti in slabosti pa prihaja tudi do različnih 

konfliktov, ki se razlikujejo glede na vzrok nastanka ter njihove lastnosti. Navadno se 

družinska podjetja, predvsem manjša, ne zavedajo svojih prednosti, še manj pa vidijo svoje 

pomanjkljivosti. Če bi te prednosti in pomanjkljivosti vodilni videli, bi bilo poslovanje veliko 

lažje. 

 

Za družinska podjetja so ključnega pomena dobri družinski odnosi. Če se tega vsi zavedajo, 

upoštevajo ter se usklajuje, podjetje uspešno posluje ter ima več možnosti za preživetje. 

Pomembna sta fleksibilnost podjetja ter hitro sprejemanje odločitev. Če je v podjetju prisotna 

še prva generacija, največkrat do napak prihaja zaradi zastarelih metod dela. 

 

V spodnji preglednici 1 so opredeljene prednosti in slabosti družinskih podjetij, pod 

preglednico pa so opisi, kako te prednosti in slabosti vplivajo na razvoj družinskega podjetja. 

 

Preglednica 1: Prednosti in slabosti družinskih podjetij  

 

Vir: Kavs (2012). 

 

 

 

PREDNOSTI SLABOSTI 

predanost poslu in družini togost in rigidnost  

poznavanje podjetja čustveni vpliv in težave nasledstva 

stabilna kultura in znanje modernizacija zastarelih metod 

fleksibilnost, zanesljivost in ponos favoriziranje družinskih članov 

manjša funkcija zaposlenih različni interesi družinskih članov 

hitro sprejemanje odločitev   

dolgoročno načrtovanje   
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Prednosti: 

 

− Predanost poslu, podjetju in družini 

Ustanovitelji so čustveno navezani na družinsko podjetje, saj so ga postavili in ustanovili sami 

ter jim predstavlja njihovo življenje. Družina je v veliko primerih vpeta v podjetje praktično 

24 ur, saj pogovori o poslu potekajo tudi med kosilom in v prostem času. To predstavlja 

konkurenčno prednost in povzroča dobre ter stabilne poslovne rezultate. 

− Poznavanje podjetja 

Predvsem otroci imajo prednost pred nedružinskimi člani, saj so s podjetjem povezani že od 

otroštva. Svoj prosti čas preživijo v podjetju ter si tako naberejo različne delovne izkušnje. 

Seznanijo se z delovanjem podjetja in potekom dela v njem, še preden vanj resno vstopijo. 

− Stabilna kultura in znanje 

Družina vpliva na vrednote, norme in vedenje v podjetju. Te vrednote pomagajo zaposlenim, 

da se identificirajo s podjetjem ter se počutijo sprejete. V nedružinskem podjetju se vrednote 

spreminjajo s spremembo managementa. Stabilna kultura in znanje se oblikujeta v daljšem 

obdobju, saj se potomci učijo od staršev. To v veliko primerih pripelje do zastarelega načina 

vodenja in delovanja. Odnosi, naloge, obveznosti in odgovornosti so točno določeni in se jih 

vsi dobro zavedajo. Po navadi imajo zaposleni neposreden stik z vodstvom, kar oblikuje 

pozitivnejše in motivacijsko delovno okolje. Navadno imajo družinska podjetja posebno 

tehnologijo, poseben način dela in posebno znanje, ki ga konkurenca nima. To posebno 

znanje bi v nedružinskem podjetju postalo javno, v družinskem pa se prenaša iz roda v rod in 

ostaja le v krogu družine (Leach in Bogod 1999, 6). 

− Fleksibilnost in zanesljivost  

Visoka stopnja fleksibilnosti v delu, času in denarju. Celodnevna vpletenost v delo, ne 

zahtevanje plačanih nadur, potnih stroških ali honorarja, saj vsi stremijo k temu, da se delo 

opravi kvalitetno in pravočasno. Zavedajo se, da so od tega odvisni podjetje in prihodki (Kavs 

2012). Navadno ni določenega točnega delovnega časa, saj je ta prilagodljiv in odvisen od 

situacij. Fleksibilnost je ena od ključnih prednosti družinskega podjetja, saj so pripravljeni na 

spremembe na trgu in se jim hitro ter enostavno prilagodijo (Leach in Bogod 1999, 6). 

 

Družinska podjetja so znana tudi po svoji trdnosti in zanesljivosti. Vodilni v podjetju ostajajo 

dolgo, se ne menjajo in so zvesti podjetju. Pozitiven ugled, ki se ga trudijo ustvariti in 

ohraniti, pozitivno vpliva na poslovne partnerje.  

− Manjša funkcija zaposlenih 

Nedružinski člani so zaradi družinske zagnanosti in predanosti bolj lojalni, se počutijo del 

ekipe in tako prispevajo k ciljem družinskega podjetja (Leach in Bogod 1999, 5). Zaradi 

stabilne kulture družinskega podjetja pa je odliv nedružinskih delavcev manjši kot v običajnih 

poslovnih sistemih, kar bistveno vpliva na stabilnost podjetja. 
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− Hitro sprejemanje odločitev 

V družinskih podjetjih so funkcije in naloge dobro določene, odločitve pogosto sprejema ena 

sama oseba, velikokrat ustanovitelj. Torej, dovoljenje se pridobi le od ene osebe in se 

nemudoma začne delo. V primeru več ustanoviteljev je odločanje bolj kompleksno in 

dolgotrajno, pri odločanju sodeluje več oseb, ki niso ves čas prisotne in se glede vsega ne 

strinjajo, kar vodi do pogajanj idr. 

− Dolgoročno načrtovanje 

Dolgoročno načrtovanje družinskih članov se kaže v odnosu do zaposlenih, kupcev, družbe in 

do drugih pomembnih udeležencev (Duh, 2003). Pogosto imajo družinska podjetja čisto sliko 

o ciljih, vendar je njihova slabost nediscipliniranost glede ciljev in razmišljanja. Cilji se 

pogosto ne zapisujejo, razlog za to pa je vmešavanje družine v poslovni svet (Leach in Bogod 

1999, 8).  

− Življenje s podjetjem 

Pogosto so družinski člani, ki so zaposleni v podjetju, z njim povezani 24 ur, kar je dobro za 

poslovanje, saj so predanost, stabilnost in fleksibilnost lastnosti, ki jih drugi pomembni 

udeleženci zelo cenijo. Prav tako se podjetje lažje prilagaja spremembam trga, saj jih 

zaposleni družinski člani spremljajo 24 ur na dan. 

 

Slabosti: 

 

Poleg mnogo prednosti se vsako podjetje srečuje tudi s svojimi slabostmi in 

pomanjkljivostmi, kar jih dela šibka in ranljiva, izjema niso niti družinska podjetja. Sledi opis 

nekaterih slabosti in pomanjkljivosti, s katerimi se srečujejo družinska podjetja. 

 

− Togost in rigidnost  

Tradicija ima velik pomen v družinskih podjetjih, to se kaže v njihovem delu in vzorcih, ki so 

globoko zakoreninjeni v družini. Zato se je novim generacijam, ki vstopajo v podjetje, težko 

vključiti in vpeljati neke svoje nove, modernejše metode dela in poslovanja. Ne želijo užaliti 

prednikov in njihovega dela. V življenju se vse premika naprej zelo hitro, če želimo temu 

uspešno slediti, se moramo stalno spreminjati in učiti, to velja tudi za podjetja. Ovira tu je le 

tradicija, ki bi se lahko spremenila, in ta sprememba bi povzročila nepotrebne nemire in 

konflikte tako znotraj podjetja kot tudi zunaj med družinskimi člani. 

− Čustveni vpliv in težave nasledstva 

Kot smo že večkrat omenili, je družinsko podjetje sestavljeno iz dveh sistemov, družinskega, 

ki temelji na čustvih in vrednotah, ter strogo poslovnega sistema. Sistema sta med sabo 

povezana z različnimi odnosi, ki morajo biti v pravšnji meri med sabo prepleteni, če pride do 

prevelikih odstopanj, podjetju onemogoča učinkovito poslovanje. 

 

Nasledstvo je eden največjih problemov v družinskem podjetju. Zamenjava na vrhu je stres 

tako za družinske člane kot preostale udeležence podjetja. Po navadi naslednik s svojim 
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vstopom v podjetje prinese neke spremembe in novosti, ki na hitro spremenijo razpoloženje 

pri vseh sodelujočih. Za ustanovitelja je izbira naslednika velika dilema, saj ima svoje otroke 

enako rad, jih enako spoštuje, izbira med otroki in se mora odločiti za enega ali pa za 

podaritev enakovrednih deležev. Nad končno izbiro je vedno nekdo razočaran, v primeru 

enakovrednih deležev pa prihaja do nesoglasij v vodenju. To dokazuje, da sta za uspešnost 

ključnega pomena pravočasno in natančno načrtovanje nasledstva ter natančna določitev vlog.  

− Modernizacija zastarelih metod 

Veliko družinskih podjetij propade, ker se ne znajdejo z modernizacijo zastarelih metod 

vodenja in dela, upravljanjem tranzicije in pridobivanjem kapitala.  

 

Podjetja pogosto propadajo, ker se držijo svojega zastarelega načina vodenja, ne sledijo trgu 

in modernejšemu vodenju. Lep primer so podjetja s pisalnimi stroji v dobi računalnikov. Že 

res, da je podjetju uspelo s starejšim načinom vodenja, vendar se s časom vodenje spreminja, 

od mlajših generacij pa je odvisno, ali bodo to vpeljali v podjetje, saj le tako lahko preživijo 

na trgu. 

− Favoriziranje družinskih članov 

Večina podjetnikov favorizira svoje naslednike, ne glede na njihova znanja in sposobnosti. Po 

večini dobijo vodstvene položaje, ne glede na sposobnosti, saj ustanovitelji želijo, da podjetje 

vodi naslednik. Do težav prihaja, ko ti niso sposobni, to pa začutijo tudi zaposleni, saj jim 

tako zmanjka delovne motivacije. 

− Različni interesi družinskih članov 

Pogosto si lastniki zamislijo neki načrt delovanja podjetja, tega pa ne zapišejo oziroma se o 

tem ne pogovorijo z drugimi možnimi nasledniki, potomci. Tako si ti ustvarijo neko svojo 

vizijo in cilje podjetja, ki so v nasprotju z drugimi. Zato prihaja do nasprotij, konfliktov in 

razdorov družine ter možnega propada podjetja. Potomci imajo svoje interese in stvari vidijo 

iz svojega zornega kota, ki je bistveno drugačen. 

2.4 Osebe v družinskem podjetju 

Družinska podjetja se od nedružinskih ločijo ravno po osebah, ki so vključene vanj. To niso 

samo lastniki, uslužbenci, vodje ali direktorji, ki so se po naključju znašli v nekem podjetju, 

vendar so družinski člani. Na začetku sta v podjetju zaposlena le en ali dva člana, ustanovitelj 

ali ustanovitelja, oče ali mati ali partnerja. Kasneje, ko se podjetje razvije, se mu pridružijo še 

drugi člani, sprva najožji družinski člani (sinovi in hčere), po potrebi tudi širši družinski člani 

(sestrične, bratranci, strici itd.), ki prispevajo svoj delež k poslovanju. Za razumevanje 

odnosov in možnosti nasledstva je treba poznati glavne udeležence družinskih podjetij. 
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2.4.1 Družinski člani 

So člani družine (partnerji, sinovi, hčerke, strici in drugi), ki so vključeni v družinsko 

podjetje, a se od drugih zaposlenih ločijo zaradi čustvenih odnosov. To so procesi, ki izražajo 

človekov odnos do zunanjega sveta ali do sebe. Pojavljajo se ob stvareh, objektih, ki so za 

posameznika pomembni (Čigon 2012). Tako pozitivni kot negativni odnosi v družini vplivajo 

na odnose v poslu in odnosi v poslu vplivajo na družino. Prav zaradi teh povezav se družinska 

podjetja razlikujejo od drugih.  

 

Za družinska podjetja in družino je najbolje, da je čim manj družinskih članov vpletenih v 

poslovanje podjetja, saj konflikti v podjetju vplivajo na trdnost in povezanost družine. Te 

konflikte je dobro zatreti v primeru družinskih odnosov, v primeru podjetja pa ne. 

2.4.2 Ustanovitelj 

Pravimo lahko, da so vsi ustanovitelji družinskih podjetij podjetniki, niso pa vsi podjetniki 

ustanovitelji. Ustanovitelji so običajno intuitivni in čustveni. Imajo veliko željo po ustanovitvi 

velikega podjetja. Zaradi velikega spoštovanja, občudovanja in navezanosti na tisto, kar so 

ustvarili, si želijo ohraniti podjetje skozi generacije (Glas in Pšeničny 2000, 153). 

 

Glede na lastnosti lahko identificiramo tri tipe ustanoviteljev (Kavs 2012): lastniki, vodje in 

tehniki.  

 

− Lastniki so vedno v središču vseh pomembnih odločitev, imajo oblast nad vsem delom v 

podjetju, imajo malo ali sploh nič zaupanja v druge, management zaradi njih nikoli ni 

profesionaliziran. Od svojih otrok pričakujejo, da se bodo vključili v podjetje, in jih 

vseskozi nadzorujejo, posledično so otroci pasivni in uporniški.  

 

− Vodje imajo veliko oziroma ključno vlogo pri odločanju, vendar je ta centralizirana, 

nadzor se jim zdi zelo pomemben, zato je na prvem mestu. So zelo ponosni, da je podjetje 

družinsko, zato je v veliko primerih njihova pisarna polna družinskih slik. V nasprotju z 

lastniki svojih otrok ne silijo, temveč jih spodbujajo k vključitvi in jim poskušajo najti 

ustrezno delovno mesto.  

 

− Tehniki imajo poseben talent za ustvarjalno delo in sposobnost razumeti ter uporabljati 

tehnologijo, so veliki strokovnjaki na svojem področju. Podjetje je zgrajeno na podlagi 

znanja, strokovnosti in tako je rast podjetja odvisna od idej enega človeka. Po navadi 

hranijo svoje strokovno znanje zase in se ne obremenjujejo s prenosom na naslednjo 

generacijo. Administracijo prepustijo zunanjim izvajalcem ali nedružinskim članom, kar 

pa ni všeč otrokom, ki se podjetju priključijo kasneje, saj se počutijo prikrajšane. To pa 

pogosto vodi v konflikte. 
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2.4.3 Otroci (brati in/ali sestre) 

Glavni vprašanji pri otrocih sta delo v podjetju ter nasledstvo, zato navadno prihaja do 

rivalstva med njimi. Rivalstvo in želje po naklonjenosti izvirajo že iz otroštva ter se prenašajo 

tudi v podjetje.  

 

Navadno se pričakuje, da se bo sin vključil v podjetje ne glede na lastne želje. Pričakuje se 

tudi, da bo starejši sin prevzel podjetje, nasledil očeta, ker je dlje časa v stiku s starši in ga 

bolj nadzorujejo. Zato prihaja do rivalstva in konfliktnega odnosa, ki pa je lahko uničujoče za 

podjetje, saj prednosti dela družinskih članov spreminja v nevarnosti (Leach 1991; po Duh 

2003). 

 

Ker narašča trend žensk v podjetništvu, se tudi vloga hčerk v družinskem podjetju spreminja. 

Vendar kljub temu ostaja njihova vloga v družinskih podjetjih pogosto zapostavljena in 

podcenjena. Prenos vodenja družinskega podjetja na žensko naslednico predstavlja v večini 

družinskih podjetij zadnjo možnost, ko ni moškega kandidata za prevzem te funkcije (Glas in 

Pseničny 2000, 154). 

 

Občasno so otroci enakovredni lastniki, z vidika vodenja pa je vedno eden nadrejen drugemu. 

Če se dobro razumejo, je velika verjetnost, da bo podjetje uspešno. To pa je prej izjema kot 

pravilo. 

2.4.4 Nedružinski člani 

Poleg družinskih članov v družinskem podjetju delajo tudi nedružinski člani. Znajdejo se v 

zelo zahtevnem položaju, saj se od njih pričakuje toliko kot od družinskih članov, predvsem 

fleksibilnost delovnega časa. Zavedajo se svojega neenakovrednega položaja, saj nimajo 

možnosti napredka, ker je višji položaj, vodstveno mesto, že rezervirano za družino oziroma 

družinskega člana (Syms 1992, 193). Velikokrat se v podjetju zaposli družinski član, ki ni 

ustrezno usposobljen, in oblikuje delovno mesto, čeprav potrebe po njem ni. V takih primerih 

pride do nezadovoljstva med nedružinskimi člani in izgubijo motivacijo za delo. 
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3 NASLEDSTVO 

V tretjem poglavju smo opisali opredelitev nasledstva, prokurista, družinsko ustavo, 

opredelili, kakšne so nasledstvene možnosti (izbira ustreznega člana družine, začasnega 

managerja, nedružinskega managerja, zaposlitev profesionalnega managerja, likvidacija, 

prodaja podjetja), problemi nasledstva (ustanovitelja, družine, zaposlenih v podjetju in 

podjetniškega okolja) ter potek načrtovanja nasledstva (v vodenju in lastništvu). 

3.1 Opredelitev nasledstva  

Nasledstvo pomeni pridobitev določenega položaja, funkcije, premoženja, določenih pravic 

neposredno po kom drugem, po predhodniku. Upravljanje nasledstva je pomemben trenutek v 

življenju družinskega podjetja. Nasledstvo oziroma možnost urejanja nasledstva v družinskem 

podjetju je posledica vpletenosti družine v podjetje. Churchill in Hatten (1997, 54–55) 

opredeljujeta nasledstvo kot prenos moči med družinskimi člani, ki ne vključuje tržnih 

vrednosti, ampak odnose, ki obstajajo med udeleženci v podjetju in družini. Ta prenos moči, 

lastništva in kontrole je odgovor na naravne biološke sile sprememb in ni izid tržnih 

transakcij.  

 

Nasledstvo razumemo kot prenos podjetja na družinskega člana in predstavlja kritično točko 

tako za podjetje kot družino. Prenos je zelo kratkotrajen postopek, priprava na prenos pa 

zahteva veliko časa in energije in je odvisna od interesov ustanovitelja, družine in potomcev 

kot potencialnih naslednikov. Pogosto se vodstvo prenese prej kot lastništvo, saj ustanovitelji 

ostajajo v podjetju zelo dolgo, navadno kot prokuristi, svetovalci ali vodje projektov. Zelo 

težko se ločijo od podjetja, saj jim predstavlja življenje, in ker se ne znajo sprostiti in poiskati 

drugih hobijev, raje ostanejo v podjetju in sprejmejo manjšo funkcijo. 

 

Leach (1991, 13) ugotavlja, da prenos ni enostavna generacijska sprememba vodenja in 

lastništva podjetja, temveč gre za revolucijo, v kateri se preoblikuje kultura podjetja. Mladi 

ljudje v podjetje prinesejo nove in modernejše ideje – glede vodenja, razvoja, nadzora, 

zaposlitve ljudi itd. Zato nasledstvo opredeljujemo kot najpomembnejše problemsko 

področje, s katerim se srečujejo družinska podjetja, hkrati pa je osrednjega pomena za obstoj 

družinskih podjetij. 

 

Načrtovanje nasledstva je pomembno, saj se s tem zagotovi harmonija družine. Podjetje in 

družina morata načrtovati premišljeno. Odsotnost prvotnega ustanovitelja pogosto prikrajša 

podjetje za neke določene, pomembne zveze, in da se temu izognejo, ustanovitelji ostajajo v 

podjetju, vendar imajo manjše funkcije.   
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Kljub veliki pomembnosti načrtovanja nasledstva družinska podjetja tega ne storijo ter jim 

predstavlja velik problem. Povprečna življenjska doba družinskih podjetij znaša 24 let, kar je 

enako dolžini obdobja vključenosti ustanovitelja, lastnika (Handler 1994, 133).  

 

Duh, (idr. 2005, 591) navajajo, da celoten proces nasledstva poteka v treh fazah: 

− načrtovanje nasledstva (ključnega pomena, saj se v njem ugotavlja, zagotavlja kontinuiteta 

podjetju, vrednoti podjetje ter izbira tip nasledstva), 

− predaja, izročitev družinskega podjetja, 

− obdobje po izstopu. 

 

S prenosom podjetja se ne spremeni le lastnik, temveč tudi oblika vodenja. Oboje pa je velik 

problem in povzroča nepotrebne konflikte tako v podjetju med sodelavci kot v družini med 

družinskimi člani. Prenosi se večinoma izvedejo uspešno, vendar konflikti ostajajo. Ob 

ugotovi napačne izbire naslednika se odločitev lahko popravi z naknadnim učenjem in 

izobraževanjem potomca ali prenosom premoženja na preostale potomce. 

 

Pri prenosu nasledstva je treba gledati in slediti (Townes 2001, 40): 

− da je glavni cilj neprestano poslovanje podjetja. Pomembni so predhodni pogovori in 

srečanja s potencialnimi nasledniki podjetja. Pogovori o naslednikovih ciljih, željah in 

pripravljenosti na prevzem podjetja; 

− da se zbere in analizira uporaba finančnih sredstev podjetja. Treba je analizirati lastniške 

deleže, pretekle davčne izdatke, bodoče davčne obveznosti in organizacijsko strukturo; 

− da se oblikuje vsestranski načrt osnovnih sredstev; 

− da je premoženje uravnoteženo. Določiti je treba delež sredstev, ki ostane v lasti 

ustanovitelja, in delež sredstev, ki bo prenesen na vse dediče in preostale zaposlene; 

− da se določi delež lastništva, ki ga ustanovitelj prenese na otroke, določi delo in 

odgovornost naslednikov. 

 

Različni strokovnjaki s področja družinskih podjetij svetujejo lastnikom podjetij, da pripravijo 

načrt prenosa podjetja čim prej. Ko je pripravljen, ga je treba sproti spreminjati in prilagajati, 

saj se spreminjajo tako cilji in načrti potencialnega naslednika kot davki, zapuščinski in drugi 

zakoni (Townes 2001, 40). 

 

Pogosto si lastniki v času umika še vedno želijo ostati, sodelovati in pomagati v podjetju. 

Nasledniki pa si želijo njihovih nasvetov, vendar v omejeni količini in le takrat, ko jih prosijo 

za nasvet. Drugače pa si nasledniki želijo neodvisnosti in samostojnosti. Priporočljivo in 

smiselno je pomagati naslednikom z nasveti in prenosom praktičnih izkušenj. Taka oblika 

sodelovanja prenosnika, bivšega lastnika je pogodba o prokuri, ki je varovalka, če se 

prevzemniku kaj zgodi in ne more voditi podjetja dalj časa. 
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Prokurist 

 

Velika večina slovenskih lastnikov družinskih podjetij odstopi z vodilnega položaja in ga 

preda naslednikom, ne odstopijo pa in se ne umaknejo iz podjetja, vendar v njem delujejo kot 

prokuristi, pogosto zaradi strahu pred upokojitvijo, brezdeljem in finančno stisko v primeru 

odhoda iz podjetja. Lahko bi rekli, da smo država prokuristov (Vadnjal, po Pušnik 2014). 

 

Prokurist je poslovni pooblaščenec, čigar pooblastila so neomejena. Pooblastila glede 

odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin so omejena in mora zanje dobiti posebna 

pooblastila. Prokurist ni organ odločanja znotraj podjetja, niti organ vodenja družbe. Ima 

funkcijo sklepanja poslov s tretjimi osebami. Obseg njegovih pooblastil je določen že v 

Zakonu o gospodarskih družbah (Krotnik in Meden 2014).  

 

Prokurist dela na podlagi prokure, ki jo podeli direktor. Pravno in poslovno zastopa podjetje, 

družbo. Njegove funkcije, odgovornosti in zadolžitve so podobne direktorjevim. Opravlja vsa 

pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, ne more prodati in bremeniti 

nepremičnine, če zato ni dodatno pooblaščen. Prokuro lahko kadar koli prekličejo in s tem 

razrešijo prokurista njegovih dolžnosti in pooblastil. Ne sme opravljati nobene druge podobne 

dejavnosti, saj ga zavezuje prepoved konkurence. Na podlagi pooblastila upravičeno sklepa 

pogodbe in opravlja druge posle, ki so običajni pri opravljanju dejavnosti podjetja. Poleg 

naštetega tudi nadzoruje poslovanje in uresničevanje poslovnih in finančnih ciljev (Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje 2010).  

 

Lastniki, ustanovitelji se ob umiku z vodilnega položaja družinskega podjetja velikokrat 

zaposlijo kot prokuristi. Po eni strani je to dobro, saj ostanejo v stiku s podjetjem, od daleč 

opazujejo naslednikovo vodenje, mu svetujejo, povejo svoje izkušnje, predlagajo ideje itd. Še 

vedno poslovno in pravno sodelujejo s svojimi že znanimi dobavitelji, odjemalci. S tem 

počasi pletejo vezi med novim naslednikom in starimi dobavitelji, odjemalci in drugimi 

zaposlenimi. Veliko pomenijo zveze, ki so jih pridobili z dolgoletnimi delom, in z delom 

prokurista te zveze prenašajo na naslednike. Slabo pa je, če se kot prokuristi preveč vtikajo v 

naslednikovo vodenje, prihajajo na sestanke in vsiljujejo svoje mnenje, nasprotujejo 

posodobitvam, ker se njim ne zdijo potrebne itd. 

 
Družinska ustava 

 

Družinska ustava je dogovor, deklariran družinski akt med lastnikom, ustanoviteljem podjetja 

in družinskimi člani oziroma potencialnimi bodočimi nasledniki, ki ga podpišejo vsi 

polnoletni udeleženci, vpleteni v podjetje, da se zavarujejo pred možnimi konflikti. Gre za 

dogovor urejanja odnosov med družinskimi člani in družinskim podjetjem. Glavni namen 
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družinske ustave je pripraviti bodoče generacije za vstop v odnos s podjetjem, tako da bo 

podjetju v korist. Gre za razvoj, podporo in predanost družine podjetju. 

Družinska ustava je dokument, ki ni zavezujoč pravni akt. Ko se sklene, ga je treba spoštovati 

ter po potrebi spreminjati, vendar vedno ob soglasju vseh družinskih članov. Družinska ustava 

temelji na vrednotah in smernicah, ki jih ima družina, in na odnosu družine do podjetja. Njeni 

ključni cilji so vzgoja naslednikov, zgodnje vključevanje v podjetje, ustrezno šolanje in razvoj 

kulture družinskega podjetja.  

 

Področja urejanja so različna in se razlikujejo od družine do družine in narave družinskega 

podjetja. Tako lastniki in družinski člani z družinsko ustavo urejajo področja, ki zajemajo 

(Pirc 2013): 

− delovanje družinskih organov v organizaciji (družinski odbor, družinska srečanja), 

− načela investiranja in upravljanja premoženja; 

− načela izplačevanja dobičkov; 

− pomoč družinskim članom pri študiju, lastnem podjetniškem ustvarjanju; 

− pravila zaposlovanja v podjetju; 

− določitev vloge v podjetju; 

− pravila obnašanja in reševanja konfliktov med družinskimi člani; 

− področje dedovanja lastništva in vodenja. 

 

Družinskim podjetjem, ki so uvedla družinsko ustavo, je skupno, da je njihov lastnik dobro 

predvidel razvoj podjetja in bil dovolj moder, da se je o vsem pogovoril in dogovoril z 

družinskimi člani. Odkrit pogovor je ključnega pomena za uspešen razvoj in prenos 

družinskega podjetja. Družinska ustava je dobra, ko se po sprejemu še vedno spreminja in 

prilagaja potrebam družine ter družinskega podjetja (Pirc 2013). 

3.2 Nasledstvene možnosti 

Večina ustanoviteljev stremi k temu, da se mora podjetje prenesti naprej na naslednjo 

generacijo, da jo morajo podedovati otroci ali vsaj eden od otrok. To pa ni vedno pametno, saj 

večina otrok ne želi biti vpletena v družinsko podjetje, ker se želijo dokazati s svojim 

neodvisnim podjetjem, da ne bi kdo rekel, da jim je uspelo le zato, ker je že pred njim nekdo 

postavil uspešno in obetajoče podjetje, ali za družinsko podjetje enostavno niso zainteresirani. 

Vsiljevati nekomu nekaj, kar ga ne veseli, pa ni smiselno in je pogubno.  

 

Pogosto otroci, ki so v podjetju prisotni že od svoje mladosti, pričakujejo, da bodo nekega dne 

družinsko podjetje prevzeli, zato prihaja do tekmovalnosti in boja po pozornosti, da jih 

ustanovitelj opazi in jih uvrsti med potencialne kandidate za naslednika.  
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Ob spoznanju ustanovitelja, da se njegov čas v podjetju izteka in da potrebuje naslednika, 

novega vodjo, se sreča s številnimi dilemami in težkimi odločitvami (Leach 1991, 120): 

− izbrati ustreznega družinskega člana za naslednika ali podjetje enakopravno razdeliti med 

več članov (otroke), 

− določiti začasnega managerja, 

− izbrati in določiti profesionalnega managerja, 

− likvidacija podjetja,  

− prodaja podjetja ali del tega, je skrajna odločitev, ko ni ustreznega naslednika in prenos 

znotraj družine ni mogoč. 

3.2.1 Izbira ustreznega člana družine 

V primeru obstoja le enega potencialnega naslednika, ki je s podjetjem rasel, v njem sodeloval 

že v najstniških letih in bil voden, da bo nekega dne družinsko podjetje prevzel, odločitev ni 

težka. Pogosto pa se ustanovitelji znajdejo v okolju, kjer je več potencialnih kandidatov, 

otrok. V takem primeru je odločitev zelo zahtevna, zato je v nasledstveni proces najbolje 

vključiti tudi zunanje neodvisne svetovalce, ki podajo svoje mnenje na podlagi opažanj. Ne 

glede na to, ali je izbira lahka ali težka, obstaja velik strah pred propadom podjetja pod 

drugim vodstvom. 

 

Ko se ustanovitelj ne more odločiti za enega, se pogosto odloči za delitev podjetja po 

segmentih. Vsak segment se razvija naprej neodvisno od drugega, ima svojega lastnika in 

vodjo. S tem pa se ogne nepotrebnim konfliktom v družini. 

 

Pri izbiri pogosto prihaja do napak, ker je izbran otrok, ki mu ni uspelo na nobenem področju, 

in ustanovitelj meni, da bo pač delal doma. Najprimernejši kandidat pa ne kaže zanimanja, 

zato je velikokrat izbran tisti, ki je manj primeren. Ustanovitelj daje prednost določenemu 

otroku, pogosto prvorojencu ali najstarejšemu sinu, zato imajo hčerke kljub sposobnosti 

manjše možnosti za prevzem kot sinovi (Hawkey 2002, 136). 

 

Hawkey (2002, 139) opozarja, da je pomembno uvajanje potencialnega naslednika, ki pa 

mora trajati najmanj pet let. Uvajanje naj bi imelo štiri faze: 

1. učenje, 

2. delo na različnih funkcijah v podjetju, začeti na najnižji in postopoma napredovati, s tem 

bi delo v podjetju podrobno spoznal, 

3. obvladovanje in organiziranje posla in vodenje, 

4. pridobitev izkušenj v drugih podjetjih. 
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3.2.2 Določitev začasnega managerja, nedružinskega 

Za določitev začasnega managerja se odločijo, ko jim nasledstvo predstavlja začasni problem, 

ko so otroci še premajhni, da bi prevzeli podjetje in ga uspešno vodili. Ko se ta problem reši, 

je lastnik in vodja navadno član družine. Do tega dogodka potencialnim naslednikom 

(otrokom) manager predstavlja vodjo in mentorja. 

3.2.3 Zaposliti profesionalnega managerja, nedružinskega direktorja 

Do določitve profesionalnega managerja najpogosteje prihaja v tretji in četrti generaciji, ko 

lastnik ni več samo en član družine, ampak je lastnikov več. Ta rešitev predstavlja zaposlitev 

sposobnega vodilnega človeka, ki bo uspešno vodil podjetje, imel jasne cilje in vizijo za 

napredek podjetja ter bo prinašal dobiček. 

3.2.4 Likvidacija 

Likvidacija pomeni prenehanje delovanja, ko so upniki vsi poplačani, lastniki pa si razdelijo 

preostanek od prodaje. Likvidacijo izpeljejo organi podjetja, tako da upniki niso oškodovani 

ali ogroženi njihovi interesi (Petrlin in Glavina 2007, 127). Do likvidacije lahko pride zaradi 

izgube trga, krize, nestrateškega poslovanja, slabega gospodarjenja itd. V večini primerov ni 

videti drugega izhoda kot zaprtje dejavnosti. Pred zaprtjem mora podjetnik poskrbeti za 

delovna razmerja in lastnino podjetja. Zaradi možnih visokih davkov in glob je dobro 

premisliti vse možnosti, da se podjetje ne likvidira. Prava vrednost so namreč znanje in 

zaposleni, ki se ob likvidaciji porazgubijo in jih je ob ponovnem odprtju težko spet dobiti 

(Kavs, 2012). 

3.2.5 Prodaja 

Za prodajo se odločijo, ko ni oziroma se ne najde potencialni naslednik. To je najlažji izstop 

iz podjetja. Gre za delni ali celotni odkup. Odkupijo ga zunanji managerji, drugo večje 

podjetje ali delavci sami.  

 

Vsak predstavljeni možni prenos ima prednosti in slabosti, izbira pa je odvisna od (Duh 2003 

66–67; Leach 1991, 120;): 

− obstoja sposobnega potencialnega družinskega ali nedružinskega naslednika ter njegove 

pripravljenosti za vodenje podjetja, 

− potreb in želja družine,  

− možnih davčnih posledic za ustanovitelja, podjetje in naslednika, 

− stanja in velikosti podjetja, 

− stanja poslovnega okolja in časa tranzicij. 
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Ustanovitelji se številnih možnosti za prenos podjetja niti ne zavedajo ali pa jih niti ne 

poznajo. Odločajo se za tradicionalni prenos na potomca, ožjega družinskega člana. Če 

poznajo ostale možnosti, pa jim te predstavljajo le izhod v sili. 

Za ohranitev podjetja v krogu družine se odločajo predvsem zaradi naslednjih vzrokov (Ward 

1987, 16, po Duh 2003, 67): 

− dati otroku(om) priložnost, možnost svobode, nadzora usode, uveljavljenost in izražanje, 

− ohranitev dediščine, pomembna je tradicija,  

− ohranitev povezane družine, krepitev družinskih vezi, 

− ustvariti bogastvo in finančno varnost družini, 

− možnost za lastno upokojitev, 

− korist družbi. 

3.3 Problemi nasledstva 

Pri prenosu lastništva gre za zapleteno kombinacijo lastniških, finančnih, organizacijskih, 

pravnih in davčnih vidikov ter čustvene prepletenosti vpletenih družinskih članov. Proces 

nikoli ne poteka gladko in se vedno ne zaključi po prvotnih pričakovanjih, s prenosom na 

naslednjo generacijo, temveč lahko pride do prodaje, likvidacije ali podobnega. 

 

Pogosto se ustanovitelji ne zavedajo kompleksnosti in pomembnosti načrtovanja nasledstva, 

zato se tudi tega ne lotijo do zadnjega trenutka, temveč to opravijo, tik preden zapustijo 

podjetja. Postavlja se vprašanje, kako se uspešno nasledstvo odraža ter kaj vpliva na takšen ali 

drugačen izid. Handlerjeva (1994, 151) pravi, da je kot izid uspešnega nasledstva v okviru 

družine pomemben predvsem prevzem vodstva s strani člana družine, pripadnika naslednje 

generacije. 

 

Eden ključnih dejavnikov za nastanek problema pri načrtovanju je lastnik, ki se ne strinja z 

začetkom načrtovanja nasledstva, ne ve, komu bi podjetje lahko predal, saj je on najbolj 

sposoben in se mu zdi, da mu želijo vzeti, za kar je delal vse življenje; misli, da drugi 

načrtujejo njegovo smrt, boji se izgube moči in nadzora nad podjetjem. Izguba nadzora nad 

podjetjem in upokojitev pa jim predstavljata izgubo moči tudi v družini.  

 

Lansberg (1999, 74) pravi, da se lastniki srečujejo z občutki rivalstva in ljubosumja s strani 

potencialnega naslednika. Zato lastnik ne zaupa v njegove sposobnosti in zmožnosti.  

 

Na uspešen ali neuspešen prenos družinskega podjetja na naslednjo generacijo vplivajo 

številni dejavniki, vse od ustanovitelja, družine, managerjev do okolja. Eden ključnih 

dejavnikov je odnos med starši in otroci, obojestransko razumevanje, spoštovanje in dogovor 

o prenosu.  
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Načrtovana izbira časovnega trenutka za prenos mora sovpadati z novo strateško usmeritvijo 

podjetja, in če ni tako, imajo nasledniki velike probleme, lahko pride do družinskih sporov, ki 

vodijo do stagnacije podjetja. 

 

Iz raziskave o nasledstvu v malih in srednje velikih podjetjih v Sloveniji, ki so jo izvedli leta 

2004 in je prikazana na spodnji sliki 4, je razvidno, da se 51 % lastnikov podjetij ne namerava 

upokojiti v naslednjih petih letih, 22,8 % jih meni, da nasledstva ni treba načrtovati, 2,4 % jih 

pravi, da njihovih otrok ne zanima vključitev v družinsko podjetje, le 1 % pa je takih, ki so 

prenos na naslednjo generacijo izvedli pred kratkem. Največji delež srednje velikih podjetij 

predstavljajo družinska podjetja. 

 

 

 

Slika 4: Razlogi za odsotnost priprav prenosa lastništva/vodstva 

Vir: Duh, Tominc in Rebernik (2005, 597). 

 

V nadaljevanju bomo opredelili dejavnike, ki vplivajo na neuspeh načrtovanja nasledstva. 

Opredelili jih bomo z vidika udeležencev, ustanovitelja, družine in zaposlenih v podjetju. 

 

Ustanovitelj 

 

Večina ustanoviteljev se ne želi spopadati z načrtovanjem nasledstva kljub njegovi 

pomembnosti.  

− Bojijo se smrti, staranja in upokojitve (Handler, 1994, 139). Nimajo časa za hobije, ki bi 

se jim posvečali, zato ob misli na upokojitev vidijo le negativne stvari, bojijo pa se tudi 

prenosa podjetja nepravemu nasledniku. 

− Izguba identitete, saj podjetje predstavlja njega samega, odhod iz podjetja pa zanj 
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predstavlja možnost izgube smisla življenja. 

− Zmanjšanje vpliva na vodenje podjetja in načrtovanja, ker menijo, da so ključnega 

pomena za podjetje zaradi svojega znanja in dolgoletnih izkušenj.  

− Občutek ljubosumja in rivalstva do potencialnih naslednikov, ki komaj čakajo prevzetje 

oblasti. Pogosto so ta čustva podkrepljena s konflikti vsakodnevnega vodenja. 

 

Zaradi naštetega se ustanovitelji ne lotijo načrtovanja nasledstva in se v podjetju zaposlijo kot 

prokuristi ali svetovalci ter v njem ostajajo vse do svoje smrti (Demšar, 2010). Kot prokuristi 

si želijo voditi podjetje “iz ozadja” oziroma tako nadzirati postavljenega naslednika. 

Nasledniki si v večini primerov želijo le nasvetov ustanoviteljev (predhodnikov), v omejenih 

količinah, ko nasvet res potrebujejo. Ne želijo, da se ustanovitelji vtikajo v vse podrobnosti in 

imajo nadzor nad zaposlenimi. Nepotrebno vtikanje ustanoviteljev vodi v velike konflikte, ki 

se prenašajo v podjetju in na družino, hkrati pa je lahko to tudi razlog za propad podjetja. 

Nenačrtovanje strateškega načrta nasledstva vodi h konfliktom, ki vplivajo na prenos 

družinskega podjetja na naslednike ter na ustrezno odločitev o nasledniku. Prenosi podjetij se 

pogosto izvedejo uspešno, vendar konflikti ostajajo. V primeru neustrezne izbire naslednika 

se ustanovitelj lahko odloči za dodatno učenje in izobraževanje izbranega naslednika ali 

prenos premoženja na preostale potomce (Kvas 2012). 

 

Družina 

 

Poleg ustanovitelja, lastnika, pa je tudi družina dejavnik, ki zavira načrtovanje nasledstva. 

Zaviranje se zgodi zaradi: 

− Odpora zakonskega partnerja, ker je oseba imela določeno vlogo v podjetju, ki pa bi jo ob 

izstopu partnerja, lastnika, izgubila, prav tako bi se zmanjšala njena pomembnost. 

− Družinske tradicije. Gre za prenos podjetja na starejšega sina oziroma dajanje prednosti 

določenemu spolu ali vrstnemu redu rojstva otrok. Zaplete pa se, če starejši sin ni najbolj 

sposoben ali pa sploh ni zainteresiran za družinsko podjetje. Poleg tega se lastnik boji, da 

v premeru naslednice ta ne bo najbolj sprejeta. Vstop hčerke in njenega partnerja v 

podjetje ob ločitvi predstavlja veliko problemov, konfliktov, sprememba hčerkinega 

priimka pa lahko prekine simbolično vrednost podjetja (Demšar, 2010). 

 

Tako ustanovitelji kot njihovo otroci se bojijo pogovora o nasledstvu, saj otrokom vzbudi 

občutke strahu pred smrtjo staršev, ločitvijo in zapuščenostjo (Lansberg 1999, 76). Odsotnost 

načrtovanje ustvarja podlago za nastanek konfliktov. 

 

Zaposleni v podjetju  

 

Poleg družinskih članov se z velikimi čustvenimi problemi nasledstva srečujejo tudi drugi 

zaposleni v podjetju. Ti se upirajo zamenjavi vodstva, saj bi se s tem spremenil njihov odnos 
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do novega lastnika, ki bi postal bolj formalen, bojijo pa se tudi novega načina vodenja in 

dvomijo o uspešnosti naslednika. Ob nastanku konflikta med starejšo generacijo, 

ustanoviteljem in mlajšo generacijo, otroci, se zaposleni postavijo na stran starejše generacije, 

da ohranijo nespremenjeno stanje. 

3.4 Načrtovanje nasledstva 

Načrtovanje nasledstva je dolgotrajen proces, večfazni razvojni postopek, ki traja več let in bi 

se moral začeti že pred pojavom potencialnega kandidata za naslednika podjetja. Z dobrim 

strateškim načrtom prenosa se ognejo možnim konfliktom in težavam, tako v poslovanju kot 

med družinskimi odnosi. Načrtovanje pomeni vnaprej postavljati pogoje in kriterije za prenos 

vodenja in lastništva. 

 

Podjetja, ki načrtno vzgajajo mlade za vodilna mesta, so podjetniško uspešnejša in 

donosnejša. Z načrtovanjem vodstvo odločilno vpliva na razvoj in uspešnost podjetja. 

 

Proces načrtovanja nasledstva je v današnjem konkurenčnem in hitro spreminjajočem se 

podjetju ključnega pomena. Kompleksno turbulentno poslovno okolje zahteva izjemno 

sposobne vodje, ki bodo podjetjem prinesli konkurenčne prednosti in omogočili prilagajanje 

spremembam. Načrtovanje nasledstva pomaga pri določanju lastnih razvojnih potreb, potreb 

zaposlenih ter zagotavlja usklajenost zaposlovanja in izobraževanja (Žezlina 2009). 

 

Pri načrtovanju ima pomembno in ključno vlogo lastnik, ki odločilno vpliva na nadaljnji 

obstoj in razvoj, saj načrtuje: 

− strategijo za uvajanje in izobraževanje potencialnega naslednika, 

− strategijo prehoda za podjetje in družino (Hammer in Hinterhuber 1993, po Duh 2003, 

170). 

 

Osnovni namen načrtovanja nasledstva je (Duh 2003, 171): 

− izogibanje konfliktom, ki bi negativno vplivali na družino in podjetje, 

− definiranje prihodnje vloge družine v podjetju, 

− točna določitev vlog v podjetju, 

− izdelava vodila o poslanstvu in smotrih ter strateška zasnova podjetja, s katero bodo 

zadovoljni vsi udeleženci podjetje, 

− postavitev novega vodenja. 

3.4.1 Proces načrtovanje nasledstva 

Morris, (idr. 1997, po Duh 2005, 593) so opredelili dejavnike, ki vplivajo na kvaliteten prenos 

nasledstva:  
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− pripravljenost naslednika (formalna izobrazba, usposabljanje, delovne izkušnje, delovno 

mesto ob vstopu v podjetje, število delovnih mest, motivacija),  

− narava družinskih in poslovnih odnosov (število otrok, odprtost komunikacij, zaupanje, 

zavezanost, lojalnost, rivalstvo, konflikti), 

− načrtne in kontrolne aktivnosti (davčno načrtovanje, načrtovanje nasledstva, vključevanje 

zunanjih svetovalcev). 

 

V nadaljevanju bomo predstavili pet glavnih elementov načrtovanja nasledstva kot jih navaja 

Vadnjal (2003). 

 

Zgoden začetek načrtovanja 

 

Pogosto se šele s smrtjo ustanovitelja, lastnika, družinski člani srečajo z vprašanjem 

nasledstva. Njegov nenadni odhod iz podjetja je velik šok tako za družino kot tudi podjetje. V 

takem primeru družinski člani pogosto niso sposobni trezno razmisliti in se odločiti za 

ustreznega naslednika. 

 

Najboljše za podjetje in družino bi bilo, da se lastnik umakne s položaja vodje, vendar ostane 

v podjetju kot svetovalec ali prokurist. S svojim postopnim odhodom bi podjetju zagotovil 

dober odnos med dobavitelji in bodočim naslednikom ter zagotovil in ohranil potrebne 

“zveze” za podjetje. S postopnim odhodom bi dobro pripravil naslednika, ki bi se tako 

postopoma naučil odgovornosti in vodenja podjetja. Prav tako pa bi se tudi prvotni lastnik 

postopoma sprijaznil in pripravil na svoj dokončni umik iz podjetja. Odšel bi bolj mirne vesti, 

saj bi vedel, da je naredil vse, da je pripravil svojega naslednika kar se da dobro. 

 

Petretič (2005, 21) meni, da je idealen čas za načrtovanje nasledstva do deset let pred 

upokojitvijo, prenos pa naj bi se zgodil do 65. leta starosti ustanovitelja, lastnika.  

 

Priprava nasledstvenega načrta 

 

Načrt je v pisni obliki, v njem so napisane vse podrobnosti o nasledstvu. Vsebuje točen načrt 

dogodkov in zelo pomembno hierarhijo vodstvenega tima. Z načrtom se ognemo nepotrebnim 

konfliktom, dvomom in nesporazumom. Ko je načrt končan, se predstavi družini, podjetju, 

dobaviteljem in odjemalcem. Z načrtom ustanovitelj podjetju, družini in drugim vpletenim 

dokaže, da se trudi zagotoviti dobre pogoje za predajo podjetja in njegovo nadaljnje uspešno 

delovanje. 
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Vključevanje vključenih oseb in zunanja pomoč 

 

Glavno vlogo pri načrtovanju nasledstva ima ustanovitelj, vendar morajo sodelovati tudi 

družinski člani in drugi zaposleni, saj je načrtovanje zelo zahtevno in zapleteno. Pomembno 

je, da izrazijo svoje mnenje, strahove, predlagajo ideje in ponudijo nasvete. 

Ker gre za enkratni dogodek v življenju podjetnika, zahteva vso njegovo pozornost. 

Spodbudno in priporočljivo je, da lastniki za mnenje prosijo tudi neodvisne profesionalne 

svetovalce (računovodje, pravniki, neodvisni svetovalci), ki z družino nimajo nikakršnega 

stika in so nepristranski. Poznati morajo poglede družinskih članov, si pridobiti njihovo 

zaupanje, podporo in sodelovanje. Uporaba teh mnenj je redka, saj menijo, da sami najbolje 

poznajo situacijo v družini in podjetju ter najbolj vedo, kaj je prav za nadaljnje obratovanje 

podjetja, hkrati pa neodvisnim skupinam ne zaupajo. 

 

Učenje in priprava naslednika 

 

Pogosto si ustanovitelji želijo, da bi se njihovi potomci vključili v podjetje in ga celo prevzeli. 

Zato jih že od rane mladosti usmerjajo na šole in univerze, kjer si bodo pridobili znanje, ki je 

in bo potrebno v podjetju. Pomembno je zavedanje, da lastnikovo vedenje zelo vpliva na željo 

po vključitvi v družinsko podjetje. Če se nad podjetjem stalno pritožujejo in nergajo, želje po 

vstopu v podjetje ne bo, če pa ga poveličujejo, zopet ni prav, ker realnost ni taka. Predstaviti 

jim je torej treba realno sliko, tako dobre kot slabe strani. Pogosto se otroci vključijo v 

podjetje s počitniškim delom, tako podjetje dobro spoznajo, se seznanijo z delom in 

poslovanjem. Po šolanju se pogosto za krajši čas zaposlijo v tujem podjetju, konkurentu ali 

podjetju, ki se ukvarja s podobno dejavnostjo kot družinsko podjetje, kjer si razširijo obzorja 

in dobijo občutek neodvisnosti. Na koncu pa je treba spoštovati otrokove želje in odločitve. 

Če ga prisilno vključijo v podjetje, to negativno vpliva tako nanj, ki ni zadovoljen s svojo 

kariero, kot tudi na podjetje, ker kot delavec ni produktiven in slabo voljo prenaša na druge 

delavce. 

 

Načrtovanje upokojitve 

 

Le malo ustanoviteljev načrtuje svojo upokojitev, saj si jo le redki želijo. Ne predstavljajo si 

življenja brez podjetja, saj jim to predstavlja življenje. Zato pogosto prihaja do delne 

upokojitve ali zaposlitve v podjetju kot svetovalec, prokurist, vodja projektov, predsednik 

nadzornega sveta ali kaj drugega. Velika večina lastnikov se boji, da njihovi nasledniki še 

niso dovolj sposobni, da bi vodili podjetje, zato se odločijo za polovično upokojitev, kar 

pomeni, da se umaknejo iz podjetja, vendar ga še vedno vodijo iz ozadja in imajo nadzor nad 

njegovim poslovanjem. Večina naslednikov pa ob takem delovanju izgublja potrpljenje, saj si 

želijo neodvisnosti in priložnosti za vodstvo podjetja. 
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Postopna upokojitev je dobra le v primeru, ko lastnik popolnoma zaupa svojim naslednikom 

ter se v njihov posel ne vmešava. Ob postopni upokojitvi morata soglašati obe strani, tako 

prenosnik kot naslednik.  

3.4.2 Načrtovanje nasledstva v vodenju 

Načrtovanje nasledstva v vodenju je proces, ki traja več let, pogosto okoli 10 let, njegov 

namen je pripraviti naslednika za prevzem nalog vodenja na najvišji vodstveni ravni. Ta 

sprememba vpliva na podjetje, delavce v podjetju in družino. Če je načrtna, vpliva pozitivno, 

saj se vpeljejo neke nove, sodobnejše metode vodenja in delovanja, ki so bile predstavljene, 

ko je bil načrt nasledstva zaključen, na te spremembe pa so se vsi vpleteni v podjetju 

pripravili in ne predstavljajo nobenega presenečenja. Spremembe, ki bodo prišle z novim 

vodstvom, so zahteve novega managerja, naslednika. 

 

Dycka, (idr. 2002, 145, po Duh 2005, 591) menijo, da je uspešnost procesa nasledstva v 

vodstvu odvisna od: 

− procesov in kriterijev izbire novega vodstva, življenjske faze podjetja in naslednika, 

− primernosti časa za prenos, 

− odnosa med lastnikom in naslednikom,  

− komunikacije in zaupanjem med lastnikom ter naslednikom.  

 

Slovenski podjetniki so naklonjeni prenosu podjetij na naslednike, vendar ostajajo v podjetju 

kot svetovalci in prokuristi. Z leti so si nabrali veliko izkušenj in spletli veliko tesnih vezi, ki 

jih ne želijo kar tako zavreči. Z ostajanjem v podjetju z nasveti pomagajo naslednikom in jim 

svetujejo, a je pri tem treba paziti na mejo, ko lastniki preveč vsiljujejo svoje mnenje ter tako 

ne dovolijo samostojnega vodenja podjetja nasledniku. 

 

Načrtovanje nasledstva v vodenju in upravljanju lahko razdelimo na dva samostojna, a 

povezana načrta (Kelbl, 2001): 

− krizni načrt za prenos vodenja, upravljanja in 

− dolgoročni načrt za prenos vodenja, upravljanja. 

 

Krizni načrt za prenos vodenja 

 

S prenosom podjetja na naslednika se za lastnika konča neko določeno poglavje, ki zanj 

pomeni konec “uspeha, ponosa, samospoštovanja in dohodkov”. Če načrt za prenos vodenja 

ni sestavljen, se ob nenadnem in nepričakovanem odhodu podjetnika družina in podjetje 

znajdeta v nepričakovani, zelo stresni in zahtevni situaciji. Ne morejo trezno razmisliti, kdo bi 

bil najbolj sposoben in pripravljen voditi podjetje. Zaradi možnosti pojava teh nenadnih 

sprememb in dogodkov mora biti pripravljen krizni načrt, ki ga pripravi lastnik. To ni pravni 
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dokument in ne zajema načrtovanje dedovanja, oporoke, financ in nasledstva, vendar se teh 

tem le dotika. Krizni načrt je dokument, ki bo pomagal družini in podjetju določiti novega 

vodjo podjetja, ko se bodo znašli v težavni situaciji.  

 

Krizni načrt za prenos vodenja je sestavljen iz dveh delov (Kelbl, 2002): 

− načrta za osebne zadeve podjetnika in 

− načrta za profesionalne zadeve v družinskem podjetju. 

 

Krizni načrt za osebne zadeve vsebuje (Kelbl 2002): 

− mesto shranjene oporoke in to, kdo bo urejal pravne zadeve, 

− mesto shranjenih drugih pomembnih dokumentov, pogodb, 

− seznam nepremičnin s potrebnimi podatki, 

− seznam zavarovalnih polic, 

− evidence morebitnih osebnih dolgov,  

− evidence morebitnih terjatev iz danih posojil, 

− seznam premičnin večje vrednosti, 

− seznam odprtih računov pri bankah, kreditne kartice, 

− dogovorjene obveznosti – volila, 

− stvari v postopku – nerealizirane dogovore, 

− seznam za obveščanje, 

− članstvo v klubih, društvih, ustanovah, fundacijah, 

− seznam delnic in deležev ter 

− druge posebne želje. 

 

Krizni načrt za profesionalne zadeve pa vsebuje (Kelbl 2002): 

− točno določeno osebo za prevzem podjetja, 

− mesto shranjenih ključev blagajne, 

− mesto arhiviranih pomembnih dokumentov, 

− trajne recepte, inovacije, patentne pravice, 

− dogovore z dobavitelji, upniki, 

− dogovore s kupci, dolžniki, 

− dogovore z bankami in drugimi finančnimi ustanovami, 

− nerealizirane dogovore, 

− članstva v različnih odborih in 

− sponzorstva. 

 

Krizni načrt za osebne zadeve se navezuje predvsem na družino, načrt za profesionalne 

zadeve v podjetju pa na družinsko podjetje, zaposlene družinske in nedružinske člane. Dobro 
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je, da družina sodeluje pri oblikovanju tega načrta, ga dopolnjuje in podpira ter je s končnim 

načrtom seznanjena. 

 

Če načrta nista pripravljena in se zgodi nenadni odhod podjetnika (smrt, huda, nenadna 

bolezen), lahko pride do nenadnega zastoja podjetja, ker je družina zmedena in ne ve, kako 

naprej. Zastojem podjetja pa niso naklonjeni dobavitelji in drugi poslovni partnerji, saj lahko 

povzročijo nezaupanje v nove ljudi, naslednike, kar vodi do preurejanja medsebojnih 

odnosov. Pogosto se poslabšajo odnosi med zaposlenimi, podjetje pa posluje moteno in 

neuspešno. 

 

Dolgoročni načrt za prenos vodenja 

 

Z dolgoročnim načrtom za prenos upravljanja družinskega podjetja se zagotovi dolgoročna 

kontinuiteta vodenja. Načrt vsebuje dve alternativi (Vadnjal 2000): 

− nepredvideno zamenjavo kot posledico nepričakovanega dogodka in 

− dolgoročno načrtovanje, zamenjavo in prenos. 

 

Pri dolgoročnem načrtu je treba upoštevati značilnosti podjetja (Vadnjal 2000): 

− statusno obliko in lastniško strukturo, 

− velikost podjetja in vključenost družinskih članov, 

− razvojno fazo podjetja in družine, 

− organizacijsko shemo, 

− kriterije zaposlovanja. 

 

Vsaka statusna oblika ima svoje prednosti in slabosti. Zato je pomembno, da jih podjetniki 

preučijo, še preden se odločijo za ustanovitev podjetja, dobro pa je pomisliti tudi na prenos 

podjetja in možne probleme, ki lahko nastanejo. Posamezna statusna oblika podjetja lahko 

oteži ali olajša prenos na naslednika. Pri družbah z omejeno odgovornostjo lastnik sprva 

prenese le vodenje na naslednika in sam ostane večinski lastnik, ki še naprej upravlja družbo. 

Kasneje, ko se odloči za dokončni umik, pa prenese še lastništvo. Pri osebnih družbah pa so 

upravljanje, vodenje in zastopanje nedeljiva. 

 

Pogosto za majhna podjetja, ki so bila ustanovljena z namenom samozaposlitve, ni treba 

pripraviti dolgoročnega načrta prenosa. Pri večjih družinskih podjetjih, ko je večji del družine 

povezan s tem podjetjem in od njega odvisen, pa je priprava načrta odločilnega pomena. Od 

tega namreč niso odvisni le člani družine, temveč tudi podjetje in drugi zaposleni, nedružinski 

člani podjetja. 
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3.4.3  Načrtovanje nasledstva v lastništvu 

Načrtovanje nasledstva v lastništvu je proces prenosa lastništva na naslednika, določeno 

osebo ali podjetje, ki zagotavlja uspešno nadaljevanje poslovanja podjetja. Prenos lastništva 

največkrat poteka znotraj družine, lahko pa se podjetje proda zaposlenim, nedružinskim 

članom ali drugim podjetjem, možni so tudi prevzemi in združitve. V večini družinskih 

podjetij je prenos lastništva tesno povezan s prenosom vodstva. Gre za prenos obeh funkcij na 

eno osebo oziroma na iste osebe. 

 

Pogosto imajo pri prenosu lastništva prednost družinski člani, krvno sorodstvo. Pri prenosu 

vodenja pa imajo prednost kompetence potencialnega naslednika. Proces načrtovanja prenosa 

lastništva se začne, ko se zanj odloči lastnik. Prva faza vsebuje popis in vrednotenje 

premoženja, ki je v lasti ustanovitelja, zakonskega partnerja in družinskega podjetja 

(stanovanje, hiša, zemljišča ipd.). Prenos lastništva družinskega podjetja je mogoče izpeljati 

na več načinov: z darilno pogodbo, s pogodbo o razdelitvi in izročitvi, z oporočnim 

dedovanjem, z zakonitim dedovanjem ali s prodajo (Duh 2005, 591). 

 

Shepherd in Zacharakis (2000, 29) navajata vprašanja, ki jih mora lastnik razrešiti pred 

prenosom lastništva podjetja na naslednika: 

− Kdo je upravičen do lastniškega deleža, (vsi otroci ali le vključeni v podjetje)? 

− Kakšni so kriteriji za delitev lastniških deležev (enakost ali zaposlenost v podjetju)? 

− Kdaj posameznik pridobi lastniški delež (ob vstopu v podjetje, po določeni dobi dela, po 

smrti staršev)? 

− Kolikšen lastniški delež pridobi posameznik? 

− Lahko posameznik odtuji svoj lastniški delež ali ga mora prodati družinskemu članu? 

 

S pravočasno pripravo prenosa lastništva in vodstva lastniki pozitivno vplivajo na nadaljnje 

delovanje družinskega podjetja. Za lastnike je pomembno, da imajo pred prenosom podjetja 

zagotovljeno ustrezno finančno varnost, hkrati prenos ne sme finančno škoditi podjetju in ga 

izčrpati. Poleg naštetega pa je pri prenosu lastništva treba načrtovati in preučiti določila ter 

predpise glede davčnih in finančnih vidikov prenosa. 

 

Lastniki, ustanovitelji ključno vplivajo na uspešnost prenosa lastništva na naslednika. V 

spodnji preglednici 2 so prikazani štirje tipi ustanoviteljev in način njihovega odhoda. 
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Preglednica 2: Ustanovitelji in način njihovega odhoda iz podjetja  

TIP 

USTANOVITELJEV NAČIN ODHODA IZ PODJETJA 

Monarhi 

Iz podjetja ne odidejo, dokler v to niso prisiljeni. Ves čas iščejo in 

načrtujejo svojo vrnitev. Vsak najmanjši problem izkoristijo, da 

se vrnejo in rešujejo svoje podjetje. 

Generali 

Podjetje zapustijo, ker so v to prisiljeni, vendar se ob prvi priliki 

vrnejo. 

Ambasadorji 

Postopoma zapustijo mesto vodje in se za krajši čas zaposlijo kot 

svetovalci, prokuristi. 

Guvernerji Podjetje predajo nasledniku in se vanj ne vračajo. 
Vir: Kvas (2012; Leach 1991) 

 

Lastnikom družinskih podjetij je priporočeno, da oblikujejo načrt prenosa podjetja na 

naslednika. V njem se morata opredeliti prenos vodenja in prenos lastništva. V procesu 

oblikovanja načrta prenosa morajo sodelovati vsi zainteresirani družinski člani, ker morajo 

izraziti svoje mnenje, predlagati spremembe, ponuditi ideje, izraziti pričakovanja glede 

zaposlitve, morebitne vodstvene ambicije ali pa predlagajo prodajo podjetja. Na podlagi tega 

se lastnik lažje odloči in spozna, kolikšen interes ima kdo za nadaljnji razvoj in uspešno 

vodenje. Pogosto se iz generacije v generacijo povečuje število vodij in lastnikov, kar pa 

pogosto ni dobro za podjetje, ker prihaja do nesoglasij, nestrinjanj med lastniki. 

 

Lastniki morajo pravočasno opredeliti kriterije za izbiro naslednika. Ti kriteriji morajo 

vsebovati pogoje izobrazbe, izkušenj in pripadnosti. Ali si morajo nasledniki nabrati izkušnje 

le v družinskem podjetju ali tudi zunaj njega, pri konkurentu ali podjetju z enako, podobno 

dejavnostjo. Točno morajo opredeliti čas usposabljanja ter predvideti termin dejanskega 

prenosa. Jasno morajo izraziti čas upokojitve in popolnega umika iz podjetja. Opredeliti pa 

morajo tudi načine rešitve v primeru napačne določitve naslednika. 

3.4.4 Načrt za preživetja 

Preden se lastnik umakne iz podjetja, si mora zagotoviti potrebno količino finančnih sredstev 

za lastno materialno varnost za čas pokoja, zagotoviti vire rednih prejemkov, ki mu bodo 

zagotavljali solidno življenje v času upokojitve. Zagotoviti stanje, neodvisnost od otrok, ki 

bodo prevzeli podjetje, in podjetja samega. Preučiti pričakovano inflacijo, spremembe v 

politiki davkov, nenačrtovane dogodke, boniteto zavarovalnice, različne možne investicije, ki 

bodo zagotovile finančno varnost in stabilnost (Glas 1995, 21). 

 

Način za zagotovitev rednih prejemkov je (Kelbl 2001): 

− plačevanje obveznih prispevkov iz plače za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
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− plačevanje prostovoljnih prispevkov v pokojninske vzajemne sklade, 

− rentno zavarovanje in 

− dobički iz premoženja, kapitala in dohodki od prodaj premoženja. 

 

Lastnik ima pravico zagotoviti si redne prejemke, ne glede na nasprotovanje in voljo 

naslednikov. Pomembno je, da o premoženju po umiku iz podjetja začne podjetnik razmišljati 

dovolj zgodaj, na vrhuncu svoje moči, in si z dobrim načrtom zagotovi osnove za mirno 

življenje v starosti. 

 

Podjetnik se lahko odloči tudi za nadaljnje delo v podjetju in prejema plačilo v obliki (Kelbl 

2001): 

− dela po pogodbi, 

− avtorskih honorarjev za svetovanje, 

− sejnine za članstvo v nadzornem svetu in  

− drugih oblik. 

 

Da lahko podjetnik po umiku iz podjetja živi življenje lepo, dostojno in neodvisno od otrok in 

podjetja, si mora še v času službovanja zagotoviti zadostno količino denarnih sredstev, redne 

prejemke iz pokojnine in rent, ki jih mora plačevati že v času službovanja. 
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4 PRIMER DRUŽINSKEGA PODJETJA, KOVINOPLASTIKA LOZAR, D. O. O. 

V empiričnem delu diplomske naloge smo predstavili slovensko družinsko podjetje 

Kovinoplastika Lozar, d. o. o., iz Črnomlja. Intervju v ustni obliki smo naredili izključno z 

ustanoviteljevim sinom Damjanom Lozarjem, managerjem proizvodnje v Kovinoplastiki 

Lozar, d. o. o. Intervju je potekal 13. septembra 2014 na naslovu Lokve 16 v Črnomlju, in 

sicer je trajal približno tri ure. Med pisanjem interpretacije intervjuja je bil Damjan ves čas na 

razpolago za dodatna pojasnila. Spodaj opisana interpretacija intervjuja temelji na besedah 

Damjana Lozarja. Po končani interpretaciji je to dobil v vpogled ter se z vsem napisanim 

strinjal. O intervjuju so seznanjeni vsi družinski člani ter se z objavo tega strinjajo. 

4.1 Družina in podjetje 

V preglednici 3 bomo predstavili družinske člane, ki so delali v družinskem podjetju, ki delajo 

danes, in člane, ki s podjetjem poslovno niso povezani.  

 

Preglednica 3: Družinski člani: 

DRUŽINA STAROST STATUS VKLJUČENOST V 

PODJETJE 

JANEZ  66 ustanovitelj upokojen 

SILVA 62 prokuristka upokojena 

MATJAŽ 

IRENA, žena 

Hči 1 

Hči 2 

43 

40 

18 

15 

direktor in lastnik 

prokuristka 

dijakinja 

dijakinja 

zaposlen 

zaposlena 

/ 

/ 

MOJCA 

 

Sin 1 

37 

 

16 

finančnica 

 

dijak 

zaposlena v 

nedružinskem podjetju 

/ 

DAMJAN 29 manager 

proizvodnje 

zaposlen 

 

V preglednici 3 so prikazani osnovni podatki o najožjih družinskih članih. Kot je razvidno, so 

danes v družinskem podjetju Kovinoplastika Lozar, d. o. o., zaposleni trije družinski člani, 

eden je zaposlen v nedružinskem podjetju, dva sta upokojena, najstniki pa v družinskem 

podjetju ne delujejo. 

 

Za uspeh družinskega podjetja so eden ključnih dejavnikov dobri družinski odnosi. Dobri 

odnosi se vzdržujejo z jasnim izražanjem mnenj, poslušanjem ter odpravo konfliktov z jasno 

komunikacijo. Konflikti lahko negativno in pozitivno vplivajo tako na odnose kot tudi na 

razvoj družine in podjetja, lahko pa so tudi vzvod za dobre spremembe na obeh področjih. 
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Konflikti, ki nastanejo v podjetju, se pogosto prenesejo tudi na osebno raven v družino med 

družinske člane in nasprotno. Predvsem opazno je rivalstvo med otroki, ki si želijo dokazati, 

da so boljši od drugega. 

 

Družina se zaveda težavnosti družinskega posla predvsem zaradi velike čustvene vpletenosti. 

Posel in čustva vsaka družina v družinskem podjetju izredno težko loči. Da so se izognili 

nepotrebnim družinskim sporom, konfliktom in nesoglasjem, predvsem s širšimi družinskimi 

člani, je v podjetju že od samega začetka zaposlena le peščica najožjih družinskih članov. Ko 

je oče Janez ustanovil podjetje, sta bila v njem zaposlena le on in žena. Danes pa v njem 

delajo trije družinski člani in okoli 20 nedružinskih članov. Najstarejši sin Matjaž kot direktor 

podjetja, Matjaževa žena kot prokuristka, finančnica in računovodkinja ter sin Damjan kot 

manager proizvodnje. 

 

V večini družinskih podjetij lastnik in manager svoje podjetje preda ter se zaposli za krajši 

delovni čas, da podjetje še vedno lahko nadzoruje, čemur lahko rečemo tudi “vodenje iz 

ozadja”. To pa lahko predstavlja velike težave in povzroča konflikte med prejšnjo in novo 

generacijo managerjev oz. lastnikov.  

 

Ker se je Janez zavedal možnih nesoglasij in velikih konfliktov tako s sinom kot z drugo 

družino, se je z upokojitvijo popolnoma umaknil iz podjetja, kar pomeni, da podjetje od 

predaje oziroma prevzema vodi Matjaž. Na Matjaževo željo pa mu oče pove svoje mnenje in 

svoje izkušnje glede vodenja podjetja in njegovega delovanja. Tako ima Matjaž samostojno 

vlogo lastnika, vodje in upravljavca podjetja od začetka prevzema podjetja. 

4.2 Ključni podatki 

Intervju smo opravili z Damjanom Lozarjem, managerjem proizvodnje v podjetju 

Kovinoplastika Lozar, d. o. o. V podjetje je vključen že od rane mladosti, saj je najmlajši 

otrok ustanovitelja Janeza Lozarja. Že kot otrok je kazal zanimanje za očetovo delo, ga redno 

spremljal in mu pri lažjih opravilih nadvse rad pomagal. Skozi najstniška leta si je nabiral 

izkušnje na različnih področjih v podjetju in po koncu šolanja v podjetju dobil odgovornejše 

delo ter se zaposlil kot manager proizvodnje, to delo pa opravlja še danes. Njegove glavne 

funkcije so vodenje in nadziranje, organiziranje in načrtovanje proizvodnje, komuniciranje s 

strankami, pridobivanje novih strank in ostala potrebna dela v podjetju. 

 

Janez Lozar je začel opravljati samostojno dejavnost leta 1972, kot 24-letni fant, kot 

avtoprevoznik. Samostojno dejavnost je odprl zaradi želje po samostojnosti, neodvisnosti in 

uresničitve sanj. Pri uresničevanju teh in izpolnjevanju načrtov je imel pomembno podporo 

žene in staršev, ki so mu stali ob strani tako v finančnem kot psihološkem smislu. Na začetku 

svoje dejavnosti je opravljal le prevozne storitve. Po nekdanji Jugoslaviji in drugih sosednjih 
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državah je večinoma prevažal razsut tovor. S prevozništvom se je ukvarjal približno osem let. 

Prišla so leta, ki niso bila najbolj ugodna za prevoznike in zanj, zato se je odločil, da to 

dejavnost razširi. 

 

Okoli leta 1980 je zaznal novo potrebo trga, potrebo po proizvodnji in predelavi plastike, zato 

je obstoječo dejavnost razširil in preimenoval v Kovinoplastika in Izdelovanje sveč ter 

Avtoprevozništvo Janez Lozar, s. p. Sprva je izdelavo plastike opravljal v garaži svoje hiše, 

ko pa je ta postala premajhna, je v neposredni bližini hiše zgradil nove poslovne prostore. V 

podjetju Kovinoplastika in Izdelovanje sveč ter Avtoprevozništvo Janez Lozar, s. p., sta bila 

sprva zaposlena le on in žena.  

 

Z leti se je glede na potrebe trga osredotočil na izdelavo plastične embalaže za različne 

artikle. Večja prelomnica se je zgodila okoli leta 2000, ko je na trg vstopil s proizvodnjo 

elementov za izdelavo posteljnih sistemov. Zaradi tega se je kasneje začel ukvarjati tudi z 

obdelavo lesa za ležišča, kar je primarna dejavnost še danes. 

 

Leta 2008 se je podjetje Janez Lozar s. p. preneslo, preimenovalo in hkrati združilo s 

podjetjem starejšega sina Matjaža Lozarja, ki je postal lastnik in vodja podjetja 

Kovinoplastika Lozar, d. o. o. Matjaž je zaradi želje po samostojnosti, neodvisnosti, 

uresničitvi svojih sanj ter dokazovanju sposobnosti biti sam svoj gospodar že leta 1994 

ustanovil svoje podjetje Matjaž Lozar, s. p. Glavni dejavnosti Matjaževega podjetja sta bila 

izdelava in sestavljanje drobnih kovinskih predmetov, kot so pokrovčki za sveče, na strojih za 

globoki vlek pa je izdeloval različne izdelke po naročilih kupca. Z združitvijo obeh podjetij se 

je spremenilo tudi ime podjetja v Kovinoplastika Lozar, d. o. o. Istočasno pa se je spremenila 

tudi glavna dejavnost podjetja v proizvodnjo pihane in brizgane plastike.   

 

Pihano plastiko pihajo iz različnih materialov. Glavni domači proizvod je plastična embalaža 

za nagrobne sveče, ki je prikazana na sliki 5. 
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Slika 5: Prikaz pihane plastike 

Vir: Lozar (2014). 

 

Brizgana plastika pa so vsi plastični izdelki za proizvodnjo latofleks ležišč ter drugi izdelki po 

naročilu kupcev, kot so leseni elementi za ležišča, ki so prikazani na sliki 6. 

 

 

Slika 6: Prikaz brizgane plastike 

Vir: Lozar (2014). 

 

So uveljavljeno in razvijajoče se podjetje, katerega glavni dejavnosti sta proizvodnja plastične 

embalaže in proizvodnja latofleks ležišč. 
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Podjetje Kovinoplastika Lozar, d. o. o., ima zelo veliko konkurenco v proizvodnji embalaže 

za sveče, ki jih prodajajo različnim svečarjem po Sloveniji, ki naredijo končne izdelke. 

Podjetij z enako ali podobno proizvodnjo v Sloveniji je zelo veliko. Po besedah Damjana so s 

konkurenčnimi podjetji povezani in si ne konkurirajo oziroma so dogovorjeni, da ima vsak 

svoje stranke (usklajujejo višino cen, oblike proizvodov, materiale). 

 

S slike 7 je razvidno, da v Sloveniji deluje zelo veliko podjetij s proizvodnjo embalaže in 

plastičnih izdelkov. Iz tega lahko sklepamo, da jih velika večina proizvaja tudi plastične 

izdelke za sveče. Poleg podrejene kategorije vidimo tudi število podjetij, ki spada v določeno 

kategorijo, kar nakazuje na veliko konkurenco. 

 

 
Slika 7: Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas ter podrejene kategorije 

Vir: bizi.si. (2015). 

 

Po besedah Damjana na področju proizvodnje latofleks ležišč konkurence skoraj nimajo, saj 

kar 98 % izdelkov izvozijo na tuje trge, večjim distributerjem. Izvažajo predvsem v Španijo, 

Italijo, Slovaško in drugam po Evropi. 
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4.3 Razvojna vizija in politika podjetja 

Podjetje ima močno in dolgo tradicijo, deluje že od leta 1980, kar je dokaz zrelosti podjetja, ki 

odpira vrata novim priložnostim. Te pomenijo zahtevnejše tržne razmere. Le zagotavljanje 

kakovosti v vsakdanjem poslovanju lahko pozitivno vpliva na nadaljnji razvoj podjetja. 

Pomembno je, da ima podjetje jasno vizijo, zastavljene cilje, ki ustvarjajo občutek zaupanja. 

 

Poslanstvo podjetja je, da zagotavlja kupcem uresničevanje njihovih želja in 

visokokakovostno izvajanje storitev. Storitve izvajajo v skladu z zahtevami trga, sprejetimi 

standardi in normativi.  

 

Vizije podjetja so: 

− ohraniti položaj skrbnega, zanesljivega dobavitelja kupcem ter utrditi njihovo zaupanje v 

podjetje in njihove izdelke, 

− biti dinamični, fleksibilni in inovativni, 

− oblikovati procese, da sledijo standardom kakovosti in ekonomičnosti, ter ohranjati visoko 

dodano vrednost, 

− spoznavati in razumeti kupčeve želje in potrebe ter proizvajati izdelke po njihovih željah 

in potrebah, 

− zaposlenim omogočiti prijazno delovno okolje. 

 

Strategija za uresničevanje poslanstva in vizije: 

− razširiti proizvodno tehnologijo za potrebe proizvodnje novega produkta, 

− stabilna rast, 

− čista in energetsko varčna proizvodnja, 

− uporaba kakovostnih surovin, ki bodo zagotavljale ekološko neoporečnost. 

 

Vrednote so cilji oziroma mnenje o tem, kaj je dobro, za kaj si je vredno prizadevati. Pogosto 

so vrednote podjetnika enake vrednotam podjetja. Tudi v našem primeru je tako. Predstavili 

bomo nekaj vrednot, ki jim sledi podjetje:  

− kreativnost; razvijanje novih zamisli (sledenje izboljšavam na trgu svečnih izdelkov in 

ležišč), 

− znanje; pridobivanje novega znanja (udeleževanje na sejmih po Sloveniji in tujini glede 

ležišč in plastike), 

− poštenost; spoštovanje poslovnih in etičnih načel (korekten, spoštljiv odnos do delavcev, 

spoštovanje njihovega zasebnega življenja, poslušanja njihovih predlogov, redne plače, 

izplačevanje nagrad), 

− odgovornost; z odgovornim delom dosegajo dolgoročno uspešnost (na trgu prisotni že od 

leta 1980), 
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− prilagajanje; prilagajanje izdelkov potrebam kupcev (število izdelkov, dimenzije, 

primerna cena), 

− odločnost; neprestane izboljšave in nenehen razvoj (na začetku so se ukvarjali le z 

izdelavo plastičnih izdelkov, danes pa izdelujejo tudi latofleks ležišča, sledenje in 

vpeljevanje novih izboljšav – oblike in kakovost), 

− vljudnost; vljudnost, prijaznost in spoštovanje osebnega dostojanstva drugih. 

 

Eden ključnih ciljev v podjetju je skrb za zaposlene. Zadovoljstvo zaposlenih je temelj 

kvalitetne dejavnosti. Zato za zaposlene skrbijo in jih motivirajo z različnimi ugodnostmi, kot 

je dodatno izobraževanje, s posluhom za inovativne ideje zaposlenih, z rednimi in 

pravočasnimi plačili, občutkom pripadnosti in povezanosti s podjetjem, uravnoteženostjo med 

delom in zasebnim življenjem. 

4.4 Strategija podjetja 

Dobro postavljeni cilji in strategija ob ustanovitvi podjetja ter njihovo uresničevanje so 

pozitivno vplivali na uspešnost in ugled podjetja, ki ga imajo danes. Vendar to ni dovolj: 

prizadevajo si, da bodo ta ugled ohranjali še naprej ter ga dodatno podkrepili. Podjetje 

razpolaga s sodobnimi in cenovno ugodnimi materiali, znani pa so tudi po zanesljivosti in 

kvaliteti s področja plastičnih izdelkov in latofleks ležišč. 

 

Podjetje redno posodablja strojno opremo, skrbi za delavce, zaposluje izobražene kadre, 

oblikuje dolgoročne cilje in skrbi za uresničevanje potreb trga. Vodenje podjetja temelji na 

doseganju zastavljenih ciljev, kar se nadzira sproti. 

 

Pri vodenju se uporabljajo pretekla znanja oziroma izkušnje očeta in drugih starejših delavec 

ter nova znanja, ki jih v podjetje prinesejo novi izobraženi kadri ter udeležba na različnih 

seminarjih, sejmih in izobraževalnih programih. V podjetju poudarjajo sodobno računalniško 

podprt sistem poslovanja. Prizadevajo si kar najbolje zadovoljiti zahtevne kupce, kar dosegajo 

z izboljšavami, novostmi in inovativnostjo. 

4.5 Prenos podjetja na drugo generacijo 

Prenos nasledstva se lahko zgodi po smrti lastnika (nenadna smrt) ali še v času njegovega 

življenja (starost, bolezen). Običajno se lastnik odloči in najprej preda samo vodenje podjetja, 

z leti pa to preraste tudi v lastniški prenos. Ob prenosu vodenja podjetja na naslednika se 

lastnik pogosto zaposli kot prokurist, svetovalec, vodja projektov ali kaj drugega, saj se čuti 

kot lastnik še vedno odgovoren za podjetje in delo novega managerja. Vzrok zaposlitve je 

nezaupanje v sposobnosti novega vodje ter strah izgube položaja tako v podjetju kot v družini. 
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Ob dokončni predaji lastništva nad podjetjem pa se manager oziroma lastnik dokončno 

umakne iz podjetja. 

 

Prenos nasledstva v družinskem podjetju Kovinoplastika Lozar, d. o. o., na drugo generacijo 

se je zgodil leta 2008, ko je oče tako lastništvo kot vodenje podjetja popolnoma predal 

nasledniku, sinu Matjažu. in se tako v celoti umaknil iz podjetja. 

 

Kot ustanovitelj družinskega podjetja si je tudi Janez želel, da podjetje ostane v lasti družine 

in ga prevzeme eden od potomcev ter s tem ohrani družinsko tradicijo in dediščino. Vsi trije 

otroci so bili v podjetje vključeni že v najstniških letih, saj je bil sedež podjetja v neposredni 

bližini hiše. Kljub veliki zasedenosti staršev s poslovnimi obveznostmi sta si za njih vzela čas 

ter jih vzgojila v samostojne, poštene in delovne otroke. S počitniškim delom so spoznali 

potek dela v podjetju, zaposlene, potek vodenja podjetja in si tako pridobili veliko potrebnih 

delovnih izkušenj. 

 

Za naslednika je Janez predvideval mlajšega sina Damjana, saj si je ta zelo prizadeval in se 

vključeval v podjetje, rad je pomagal in pokazal je veliko zanimanje. Starejši sin ni kazal 

zainteresiranosti za družinsko podjetje in si je ustanovil svoje podjetje. Interesa za družinsko 

podjetje prav tako ni kazala hči Mojca ter se je po končanem šolanju odselila ter zaposlila kot 

finančnica v uspešnem mednarodnem podjetju.  

 

Oče za naslednika ni imel napisanega in začrtanega nasledstvenega načrta. Deloval je tako, da 

je mlajšega sina Damjana vpeljeval in učil za vodjo podjetja. Damjan ga je vseskozi z 

zanimanjem spremljal in se tako od njega učil. Vendar je Janez racionaliziral poslovanje tako, 

da je svoje podjetje prenesel in združil s podjetjem starejšega sina Matjaža.  

 

Leta 2008 se je podjetje brez večjih težav preneslo na Matjaža Lozarja, oče Janez pa se je 

upokojil in s podjetjem ni imel nobenega stika več. Na željo sina mu je le svetoval in podajal 

svoje izkušnje. Svoj prosti čas si je kot upokojenec zapolnil z različnimi hobiji 

(vinogradništvo in drugo), od podjetja ni bil nikoli finančno odvisen, saj si je skozi leta 

zagotovil dovolj prihrankov. 

 

Ko je prišel čas za upokojitev, se Janez o prenosu podjetja ni posvetoval z nikomer, odločitev 

je sprejel sam, vendar se je o tem pogovoril tako z vsemi družinskimi člani kot tudi z 

Matjažem. Prenos se je tako rekoč zgodil skoraj čez noč. 

 

Matjaž si je že kot najstnik s počitniškim delom v družinskem podjetju zagotovil veliko 

izkušenj, spoznal potek dela in zaposlene, zato so ga kasneje dobro sprejeli za novega vodjo 

podjetja in hkrati sprejeli nove, modernejše metode vodenja. Z vodenjem lastnega podjetja, ki 

ga je ustanovil že v mladosti, je pridobil izkušnje v vodenju in se veliko naučil iz lastnih 
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napak ter odločitev pri vodenju. Leta 2008 je Matjaž sprejel očetov predlog, da združita 

podjetji, in tako postal lastnik in vodja družinskega podjetja Kovinoplastika Lozar, d. o. o. 

Ker ni bilo drugega potencialnega naslednika, je bila edina možnost združitev podjetij ali 

prodaja tega zaposlenim. 

 

Kovinoplastika Lozar, d. o. o., je eno izmed redkih družinskih podjetij, ki je preživelo prenos 

na drugo generacijo, čeprav niso imeli izoblikovanega in izdelanega nasledstvenega načrta. 

Kot je razvidno v raziskavah, le peščica družinskih podjetij preživi prenos na drugo 

generacijo (Succession Planning, 2009). Življenjski cikel družine je bil v četrti fazi, ko lastnik 

izpolnjuje pogoje za upokojitev, naslednik pa je dovolj star, dovolj izkušen ter s primerno 

izobrazbo za prevzetje podjetja. Večina podjetij po umiku ustanovitelja propade zaradi 

neustreznih naslednikov. Odnosi v družini pa se pogosto spremenijo in skrhajo zaradi 

nestrinjanja med otroci o nasledniku (Kvas 2012). 

4.6 Prenos podjetja na tretjo generacijo 

Kot večina podjetnikov si tudi Matjaž želi, da podjetje Kovinoplastika Lozar, d. o. o., ostane v 

krogu družine. Ker v svojih otrocih ne vidi potenciala oziroma ti ne kažejo zanimanja za delo 

v podjetju in možni prevzem podjetja, se Matjaž še ne želi ukvarjati s načrtovanjem prenosa 

in s tem menjavo generacij v podjetju. Ne zaveda se pomembnosti kreiranja kriznega in 

dolgoročnega nasledstvenega načrta. Pomanjkanje tega lahko izzove velike konflikte v 

družini, ti pa bi negativno vplivali na podjetje. Trenutno edini možni naslednik družinskega 

podjetja je trenutno v njem zaposleni manager proizvodnje, mlajši brat Damjan. 

 

Čeprav prihaja do različnih konfliktov, nesoglasij tako v podjetju kot v družini, se trudijo, da 

ti ne vplivajo na zasebno in poslovno življenje. Rešiti jih skušajo z odprtimi in jasnimi 

pogovori, ne pustijo času, da jih oblaži, občasno pa se odločijo za svetovanje strokovnjakov 

ali drugih podjetnikov in prijateljev.  

 

Prav tako kot Janez si Matjaž želi, da podjetje nasledi družinski član in tako nadaljuje 

tradicijo, vendar za zdaj še ni našel potencialnega naslednika. Za zdaj hčerki nista 

zainteresirani za prevzem in delo v družinskem podjetju in sta še premladi za resen razgovor o 

nadaljevanju družinskega podjetja. O nasledstvu bo Matjaž začel razmišljati, ko bo kateri od 

družinskih članov pokazal posebno veliko zanimanje ali ob odločitvi za upokojitev. Prenos 

vodenja bo prenesel pred prenosom lastništva, saj se Matjažu to zdi najbolj smiselno.  

 

Dolgoročno načrtovanje nasledstva oziroma “prehitevanje dogodkov” se Matjažu ne zdi zelo 

pomembno, saj meni, da se te stvari uredijo v krajšem času. V primeru pojava 

zainteresiranega družinskega člana se bo temu posvetil, ga vpeljal v podjetje ter z njim prestal 

celosten proces učenja, ki naj bi trajal približno pet let. V tem času bi potencialni naslednik 
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lahko spoznal podjetje v celoti, od dela na strojih do dela vodilnega managerja podjetja. Če za 

vodenje podjetja ne bo zainteresiranega družinskega člana, pa se bo odločil za prenos vodenja 

na nedružinskega člana, ki bo primerno izobražen, profesionalni manager, ki bo pokazal 

veliko zanimanje in imel ustrezne cilje za nadaljnji razvoj ter uspešnost podjetja. Lastništvo 

pa bo prodal zaposlenim ali večjemu podjetju.  

 

Ob umiku iz podjetja Matjaž z njim ne bo imel nobenih stikov več. Le ob prošnji naslednika 

bo svetoval, predlagal rešitve, ponudil ideje in posredoval svoje izkušnje. Ugodno življenje pa 

si bo zagotovil s plačilom obveznih prispevkov za pokojnino, plačilom dodatnih pokojninskih 

zavarovanj in privarčevanimi sredstvi. Prosti čas pa si bo zapolnil z različnimi hobiji. 

 

Kot je iz interpretacije intervjuja z Damjanom razvidno, gre za zelo uspešno srednje veliko 

družinsko podjetje z dolgo tradicijo, ki se mu je v razmeroma kratkem času uspelo razviti in 

razširiti. Na začetku je bila v njem zaposlena le ena oseba, danes ima več deset zaposlenih, v 

prihodnje pa pričakujemo, da bo število zaposlenih še naraslo. Iz ene same dejavnosti, 

avtoprevozništva, se je podjetje razširilo v proizvodnjo in prodajo več različnih izdelkov. 

Podjetje Kovinoplastika Lozar, d. o. o., je postalo tudi eno prepoznavnejših srednje velikih 

podjetij na območju Črnomlja, na katero so krajani zelo ponosni.  
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5 SKLEP 

Družinska podjetja so zapletena organizacija, v kateri delata dva popolnoma različna sistema, 

družinski in poslovni, ki se med seboj prepletata. Do sedaj še ni znane enotne definicije, saj 

obstaja več vrst družinskih podjetij. V svetovnem gospodarstvu družinsko podjetništvo 

predstavlja dolgo in prepoznavno tradicijo. V Sloveniji pa raziskave kažejo, da družinska 

podjetja zaposlujejo kar 26 % aktivnega prebivalstva in ustvarjajo 22 % celotne dodane 

vrednosti. Večina družinskih podjetij v Sloveniji je še zelo mladih in jih uvrščamo v skupino 

mikropodjetij, saj je v njih zaposlenih le peščica delavce (eden ali dva družinska člana in nič 

nedružinskih članov) (MojeDelo.com 2012). Vodenje družinskega podjetja ima poseben čar, z 

mnogo preizkušnjami in izzivi, s katerimi se v veliko primerih srečuje celotna družina. 

Obvladovanje družinskega podjetja predstavlja dolgoročno načrtovanje ciljev, stabilni razvoj 

in dolgoročni zaslužek.  

 

Ugotovitve diplomske naloge kažejo, da prepletenost poslovnega in družinskega sistema 

pogosto pripelje do različnih konfliktov med družinskimi člani, ki se prenašajo v podjetju in 

družini. Uspešen prenos podjetja na naslednjo generacijo je pogosto mogoč le s pravočasnim 

in natančnim načrtovanjem prenosa.   

 

V podjetju Kovinoplastika Lozar, d. o. o., je načrtovanje nasledstva šibko, saj še ni znano, kdo 

bo naslednik podjetja, kdo bo prevzel vodenje tretje generacije podjetja. Lahko rečemo, da je 

podjetje eno izmed redkih, ki mu je uspelo uspešen prenos na drugo generacijo, sina Matjaža 

Lozarja, brez točno načrtovanega načrta prenosa, saj podjetje po sedmih letih od prenosa 

deluje uspešno in se širi iz leta v leto. Sklepamo, da je eden od razlogov dobra komunikacija 

med najožjimi družinskimi člani ter njihova profesionalnost, da ločijo posel in družino 

oziroma dogajanja v podjetju ne prenašajo na družinske odnose.  

 

Trenutno edini možni naslednik podjetja je brat Damjan, saj je v podjetju že od otroštva, 

pozna njegovo delovanje in je v njem zaposlen že nekaj let. Vendar bo čas pokazal, kdo bo 

pripravljen prevzeto to odgovorno funkcijo. Če se za prevzem te funkcije ne odloči noben od 

družinskih članov, bodo podjetje prodali zaposlenim. Zaradi takega razmišljanja se Matjaž ne 

ukvarja z načrtovanjem nasledstvenega načrta. 

 

Kot je razvidno iz raziskav, večina družinskih podjetij propade s prehodom na tretjo 

generacijo. V našem primeru pa menimo, da ne bo tako, saj so, kot smo že omenili, družinski 

člani zelo profesionalni in jasno ločujejo posel in družino. V primeru prodaje pa smo 

prepričani, da bodo izbrali pravega in najbolj primernega kupca z jasno začrtanimi cilji in 

načrti za nadaljnji razvoj ter širjenje podjetja. Tako načrtovanje nasledstvenega načrta kot 

izbira kupca nista lahki nalogi oziroma sta med težjimi, s katerimi se sreča lastnik v času 

svojega delovanja. 
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Skozi celotno diplomsko delo smo ugotovili, da je načrtovanje nasledstva v vodenju in 

lastništvu ena najzahtevnejših podjetnikovih problematik, s katero se srečujejo vsi 

ustanovitelji, lastniki, na takšen ali drugačen način. Za uspešen prenos so ključni razlogi jasna 

komunikacija in jasno izraženi cilji, načrti vseh družinskih članov (ali se vidijo v podjetju, v 

kakšni funkciji se vidijo, se čutijo sposobne). Zanimivo pa bo tudi v bodoče spremljati razvoj 

podjetja in njegov prenos na novega lastnika, vodjo, saj je prihodnost podjetja še zelo 

negotova in nedorečena. 
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