PROBLEMATIKA NASLEDSTVA
DRUŽINSKEGA PODJETJA

UROŠ KAVS

Priročnik

7 stebrov

za dolgoročno uspešen
prenos družinskega podjetja

Predgovor
Verjamemo, da so mala in srednja podjetja generator razvoja
gospodarstva, pri čemer družinska še posebej slovijo po svoji
poslovni etiki in predanosti poslu.
V Inštitutu M.O.S.T. si prizadevamo popraviti statistiko, ki pravi, da pri prenosu dejavnosti na naslednike propade kar 2/3
družinskih podjetij.
Za nas je to nedopustno, zato smo osredotočeni na preprečitev
družinskih konfliktov, ki so glavni razlog za propad tako velikega števila podjetij.
Ta podjetja so zdrava v svoji osnovi. Kje je potem vzrok?
Žal se konflikti ob prenosu družinske dejavnosti velikokrat pojavijo med generacijama in tudi med brati, sestrami ter njihovimi partnerji. Vse prevečkrat se stvari obrnejo ravno v nasprotno smer od želene.
• Kaj se dogaja, ko nastopi čas prenosa odgovornosti na mlajšo generacijo?
• Kako pristopiti, da bo podjetje uspešno na dolgi rok?
Vabim vas, da si pogledate 7 stebrov Inštituta M.O.S.T. za dolgoročno uspešen prenos družinske dejavnosti.
Verjamem, da boste ob branju dobili mnogo koristnih nasvetov.
Ustanovitelj in direktor Uroš Kavs
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Zapišite 5 najpomembnejših ciljev glede prenosa vaše družinske dejavnosti:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________
5. _______________________________________________

Zapišite, kaj se bo zgodilo, če jih ne dosežete:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________
5. _______________________________________________
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Zakaj ob prenosu družinske dejavnosti
na naslednike propade kar 2/3 podjetij?
Uroš Kavs izhaja iz družinskega podjetja, ki ga je pred leti prevzel brat, s katerim sta že 3. generacija.
Že kot osnovnošolec se je prvič srečal s prenosom dejavnosti,
takrat iz strica na očeta.
Za očeta in celotno družino je bilo to stresno obdobje saj, takrat še pred osamosvojitvijo, se v Sloveniji s tem nihče ni resno
ukvarjal.
Po opravljeni diplomi na temo Prenos družinskega podjetja na
naslednike, se je še veliko bolj zavedal problematike in razlogov
za zgornji naslov.
Pravi razlog za tako porazno statistiko je nezavedanje podjetnikov, da ta problematika obstaja in se ji posledično namenja
premalo pozornosti.
Zato vam v Inštitutu M.O.S.T. želim pomagati. Vaše podjetje
je uspešno preskočilo že kar nekaj faz razvoja. Zdaj ste pred
najbolj občutljivo, ki terja veliko komunikacije in razumevanja.
Priročnik je, enako kot knjiga, nastal na osnovi pridobljenih
izkušenj ob prenosu posla na naslednike pri preko 150 slovenskih družinskih podjetij.
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Trdno verjamemo, da so mala in srednja podjetja generator razvoja gospodarstva, pri čemer družinska še posebej slovijo po
svoji poslovni etiki in predanosti poslu.

Poslanstvo Inštituta M.O.S.T. je podjetnikom pokazati pravo
pot in zagotoviti uspešno prihodnost družinskim podjetjem.
Naša velika želja je, da bi na dolgi rok prenos nasledstva preživelo vsaj 2/3 družinskih poslov.
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Zakaj je samo 9% potomcev zares zainteresiranih za
prevzem domačega posla?
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Po uspešnem prenosu dejavnosti v več kot 150 slovenskih družinskih podjetjih, ob tem hkrati pridobljenih kar nekaj slabih
izkušnjah ter spremljanju slovenske, evropske in svetovne statistike, v Inštitutu M.O.S.T. ugotavljamo tri ključne razloge:
• Ustanovitelji z odlašanjem prenosa odgovornosti vse do
upokojitve povzročijo nemotiviranost in strah naslednikov
za prevzem dejavnosti.
• Starši potomcem ne zaupajo, da so le-ti zares sposobni samostojnega vodenja. Ker jim znanja in izkušenj ne posredujejo, povzročijo konflikt med generacijama in posledično
nemalokdaj celo razdor družine.
• Zaradi slabega načrtovanja prenosa odgovornosti, se pojavijo konflikt med brati, sestrami in njihovimi partnerji. Velikokrat po že izvedenem prenosu.
Ostale razloge lahko preberete v knjigi
Kako družinskemu podjetju zagotoviti uspešno prihodnost.
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1. Steber
Kako se izogniti propadu družinske dejavnosti

Prenos dejavnosti oz. odgovornosti, znanja in izkušenj je potrebno načrtovati najmanj 5 let pred upokojitvijo prenosnikov.
Večje kot je podjetje, prej moramo začeti o tem resno razmišljati.
Zato je za srednja in večja podjetja nujno s procesom prenosa odgovornosti začeti vsaj 7-10 let pred formalnim prenosom
družinske dejavnosti oz. upokojitvijo staršev.
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2. Steber
Kdo bo zaposlen v družinskem podjetju

Najprej je potrebno ugotoviti, če potomci zares želijo biti dejavni v družinskem poslu.
So nasledniki sposobni uspešno, samostojno, dolgoročno voditi družinsko dejavnost?
Kako to ugotovimo? Edina možnost je preizkus sposobnosti.
To pomeni, da je potrebno pravočasno prenesti del odgovornosti in spremljati rezultate.
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Če potomce prisilimo v prevzem dejavnosti, je velika verjetnost, da se bo zgodilo …
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… in posledično …

Običajno se staršem zdi samoumevno, da bo izbrani uspešno
vodil posel …
Pa bo res?
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3. Steber
Kako razdeliti odgovornosti in pristojnosti za
uspešno vodenje posla
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Kako ugotoviti (ne)motiviranost naslednikov?
Kakšne so želje tistih 9% potomcev, ki želijo nadaljevati družinsko dejavnost:
• avtonomija
• samopotrditev
• samostojno odločanje
Zelo jih moti neprestana kontrola staršev.
Želijo si zgolj možnost svetovanja po lastni želji..
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12 vprašanj za pomoč pri ugotavljanju motiviranosti potomcev za prevzem družinske dejavnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaj te v življenju najbolj motivira in kaj bi si želel(a) početi?
Kaj je ključna stvar, zaradi katere bi si želel(a) voditi ta posel?
Kaj je tisti pomislek, ki te odvrača za prevzem našega posla?
Katere stvari te pri delu v tem trenutku najbolj motivirajo?
Katere stvari pri našem poslu ti gredo najbolj na živce?
Kakšen je tvoj idealen posel, ki si ga želiš opravljati?
Kako si želiš preživeti idealen delavni dan?
Kje se vidiš v podjetju čez 10 – 20 let?
Si želiš postati lastnik podjetja?
Želiš biti zgolj zaposlen(a)?
Se vidiš v vlogi direktorja?
Bi bilo zate sprejemljivo, če bi bil(a) samo lastnik, nekdo
drug pa direktor podjetja?

Kako ravnati, če nasledniki niso motivirani ali sposobni voditi družinsko podjetje?
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Je bolje podjetje prodati ali najeti managerja za nadaljnje vodenje?
Marsikateri starš vztraja na zamišljeni situaciji. Zato je statistika tako porazna.
Izogibajmo se čustvenim odzivom in poizkusimo objektivno
oceniti situacijo.
Šele, ko rezultat na srednji rok pokaže sposobnosti naslednikov,
se odločimo za razdelitev funkcij.
Vztrajanje na zamišljeni situaciji je pogubno in povzroči razdor
družine.
2/3 družinskih podjetij propade zato, ker se starši odločajo
preveč čustveno.
Kako razdelimo poslovodske funkcije, kadar se v podjetju zaposli več potomcev?
Je res nujno, da so najstarejši najbolj primerni za direktorja?
Ključen je pošten in za vse sprejemljiv dogovor glede komunikacije potomcev z vidika vodenja – »izogibanje« konfliktom v
smislu, da otroki postanejo šefi svojim bratom – sestram in kdaj
se starši umaknejo.
Šele, ko razumemo vzajemni odnos in ga vsi sprejmejo, je harmonija možna. Harmonija in komunikacija sta ključni za preprečitev konfliktov, ki so glavni razlog za propad tako velikega
števila družinskih podjetij.
Propadli se preprosto niso znali pošteno zmeniti.
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Najpogostejše razmišljanje: »Kdor bo delal, bo dobil podjetje.«
Kaj pa ostali?

4. Steber
Kako razdeliti deleže podjetja ter kako ostalo
družinsko premoženje
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Pomembno je, da je daritev pravična in s tem v prihodnosti
preprečimo konflikt med potomci?
Največkrat slišimo: »Kdor bo delal, bo dobil vse.« Kaj bo dobil?
Podjetje + ostalo premoženje, ostali pa nič?
Je res pravično ozko razmišljanje, da potomci, ki želijo delati
v podjetju, dobijo delež le tega, ostali pa nič oz. manj? Zakon
prvi, da so ostali upravičeni vsaj do nujnega deleža.
Kako dosežemo pravičen družinski dogovor, da se v prihodnosti konflikti ne pojavijo?
Kaj pa starši? Želijo starši imeti tudi po upokojitvi kaj zase?
Delež podjetja? Rento?
Še preden se začnemo pogovarjati o prenosu deležev podjetja,
je nujen dogovor, kdo bo kaj dobil, kdaj se daritev izvede in
kako staršem urediti starost, saj bodo pokojnine skromne…
Ker po že izvedenem prenosu dejavnosti izgubimo večino priložnosti…
Vsak član družine naj prejme pravičen kos »pogače«. Če nekdo
noče biti lastnik podjetja, mu podarimo nekaj drugega oz. se
njegov-njen delež delno izplača.
Poskrbimo, da starši prejemajo zasluženo rento.
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Tudi, če podjetje prevzema en sam naslednik, je pomembno ločiti lastniško in vodstveno funkcijo.

5. Steber
Kakšne so odgovornosti in pristojnosti (bodočih)
lastnikov

Kakšna je razlika med vodstveno in lastniško funkcijo? Zakaj
to ni smiselno enačiti?
Ključen je dogovor glede strateškega vodenja podjetja – kako
na »mehek« način potomci sprejmejo dvojno vlogo – lastnikov
in zaposlenih.
Kako to dvojno vlogo preplesti, da se izognemo konfliktom, ki
so glavni razlog, da na srednji rok prenos družinske dejavnosti
preživi samo 1/3 podjetij.
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Večina staršev si želi biti aktivnih tudi po upokojitvi. To je lahko zelo moteče.

6. Steber
Koliko naj starši pomagajo po upokojitvi

Zelo pomembno je, da starši pravočasno postopno predajo odgovornost potomcem in se po upokojitvi ne mešajo več v poslovanje. Zaželeno je, da so na voljo za svetovanje, če to potomci
želijo oz. kadar to želijo. Pomoč naj NE bo prikrita kontrola!
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Pomembno se je o vseh zadevah pravočasno pogovoriti, doseči
konsenz in ga tudi zapisati.

7. Steber
Zakaj je dogovore smiselno zapisati v družinski
ustavi

Zelo pomembno je, da vse dogovore zapišemo in se jih dosledno držimo. Samo tako bo dosežena dolgoročna harmonija in
se ne bo pojavil konflikt ter posledično kolaps podjetja. Če se
okoliščine po nekaj letih spremenijo, je smiselno redefinirati
dogovore.
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Trije ključni sklopi potrebnih dogovorov za dolgoročno uspešnost družinskega podjetja
1. sklop: Smiselno se je pogovoriti glede način strateškega
vodenja podjetja iz lastniškega vidika in sicer najmanj glede:
Kakšne so pristojnosti in odgovornosti lastnikov – do družine,
zaposlenih, okolja...
Srednjeročna in dolgoročna usmeritev. Kje vidimo podjetje čez
10-20 let?
Je cilj povečanje prodaje ali zmanjševanje stroškov. Nekaj tretjega?
Se dobiček izplačuje ali reinvestira? Kaj pa izguba?
Kako uskladiti želje staršev in naslednikov ter kako postaviti
skupno strategijo podjetja?
Kako postaviti pravila komunikacije, da ob nestrinjanju, ne
pride od konflikta med lastniki?
V tem kontekstu je nujen dogovor, kaj če se čez nekaj let nekdo
želi umakniti iz podjetja. Določimo pogoje izstopa v kontekstu
višine in roka izplačila.
Poleg tega je smiselno razmisliti, kaj če se komu od prevzemnikov kaj zgodi. Se podjetje deduje, ali je bolj smiseln dogovor za
izplačilo dedičev.
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2. sklop: Vodenje podjetja in komunikacija
Komunikacija je pri vseh družinskih podjetjih izziv. Smiselno
se je dogovoriti:
• Redni sestanki na lastniški ravni – vsaj nekajkrat letno skupščina in pregled kratko in srednjeročnih načrtov.
• Redni sestanki na vodstveni ravni – najmanj 2 krat mesečno
in vsaj enkrat mesečno s ključnimi kadri.
• Nekajkrat letno sestanki z zaposlenimi.
Poseben izziv je, da so lastniki in poslovodstvo običajno iste
osebe, vendar je zelo pomembno, da ločimo lastniško in poslovodno funkcijo.
Nujen je dogovor, katere pristojnosti ima posameznik kot lastnik in katere pristojnosti in odgovornosti se prepletajo s
poslovodsko funkcijo.
Še posebej je to pomembno, kadar več potomcev prevzema
družinsko podjetja. Ključen je dogovor glede komunikacije
potomcev z vidika vodenja – »izogibanje« konfliktom v smislu,
da otroki postanejo šefi svojim bratom - sestram.
Mogoče se sliši smešno, vendar je brat bratu, sestra sestri, prijatelj prijatelju, zelo težko (uspešen) šef, ker ga drugi nikakor
noče videti v tej vlogi. Zato je nujno, da se »pozabavamo« z
načinom komunikacije, s katerim se lahko vsi poistovetijo.
Izjemno pomembno!
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3. sklop: Zaposlovanje družinskih članov v podjetju
Kakšna bo plača družinskih članov? Velikokrat potomci prejemajo previsoko ali prenizko glede na odgovornosti.
Smiselno je sistematizirati delavna mesta, določiti pristojnosti
in odgovornosti na osnovi katerih se prejema tudi nagrada za
vložen trud – plača.
Kaj pa otroci in partnerji prevzemnikov? Bodo zaposleni v domačem podjetju. Se je temu bolje izogniti?
Če bodo zaposleni, je pomembno, da določimo kriterije po katerih se domače zaposluje v izogib konfliktom.
Poleg tega je smiselno določiti, kdo je pristojen za presojanje
primernosti zaposlovanja družinskih članov. To vsekakor ni
enostavno, je pa zelo pomembno.
Na dolgi rok samo poštena komunikacija prinaša rezultate.
Samo iskren dogovor in čisto nič drugega.
Mislite, da je tistih 66%, ki jim ne uspe neumnih? Ne, samo
zmenit se niso znali… Zato je dogovor, kako na »mehek« način potomci sprejmejo dvojno vlogo – lastnikov in zaposlenih,
izredno pomemben.
Nujno se je uskladiti, kako to dvojno vlogo preplesti, da se izognemo konfliktom, ki so glavni razlog, da prenos družinske dejavnosti preživi samo 1/3 podjetij.
Več o tem preberite v knjigi
Kako družinskemu podjetju zagotoviti uspešno prihodnost.
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Zgodba ustanovitelja
Inštituta M.O.S.T.
Z družinskim podjetništvom sem se srečal že v zgodnjem otroštvu. Mož mamine tete je leta 1965 ustanovil obrtno delavnico za strojno in termično obdelavo kovin. Podjetje je leta 1976
razširil in ga preselil na lokacijo, kjer so še danes proizvodni
prostori.
Tri leta pozneje se je obrti pridružil oče. Do leta 1985, ko se je
ustanovitelj upokojil, sta podjetje vodila skupaj. Dogovorjena
sta bila, da bo oče dejavnost postopno odkupil, kar je predstavljalo za ustanovitelja in teto neke vrste pokojnino.
Sam sem prve delovne izkušnje z družinskim podjetjem pridobil že kot osnovnošolec med počitniško prakso. Sicer sem takrat opravljal predvsem manj zahtevna dela, a sem bil vseeno na
vsakem koraku pod drobnogledom zaposlenih, očeta in strica,
saj sem bil že takrat v njihovih očeh predvsem bodoči vodja.
Ker sem bil najstarejši otrok, se je zdel moj prevzem dejavnosti
v prihodnosti vsem v podjetju popolnoma logičen. Pričakovanja mi niso bila v breme, saj sem se tudi sam videl v podjetju.
Po zaključku šolanja sem se zaposlil.
Postopoma sem prevzemal vse več nalog. Ukvarjal sem se s trženjem, vodenjem proizvodnje in tehnologije, pa vse do organizacije logistike. Delo mi je bilo pisano na kožo. V njem sem
res užival, saj en dan ni bil enak drugemu.
Toda kaj me je motilo?
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Motilo me je, da sem se moral vedno znova dokazovati. Nenehno dokazovati, da imam prav. Tudi, ko sem že desetič dokazal,
da nekaj poznam, razumem in da delo opravim bolje kot oče,
sva se vedno znova zapletala v enake konflikte. Najhuje pri tem
je, da sva za te konflikte porabila veliko več energije, kot bi jo za
popravljanje še tako slabo opravljenega dela.
Nepotrebni konflikti so največkrat ključen problem družinskega podjetništva. Starši ne dojamejo, da morajo potomci sami
preizkusiti stvari, da jih bodo lahko izboljšali. In da se bodo
marsičesa naučili šele na lastnih napakah.
Ker sem si zelo želel v družinsko podjetje vpeljati bolj podjetniški način razmišljanja, sem se odločil za izobraževanje.
Najprej sem opravil tečaj ekonomije v okviru Obrtno-podjetniške zbornice, ki ga je v Tolminu izvajala Gea College. V večtedenskem tečaju sem pridobil veliko izjemno koristnega znanja,
a sem hkrati čutil, da potrebujem več. Odločil sem sem vpisati
na fakulteto.
Možnost študija ob delu se mi je zdela najbolj smiselna, saj sem
obenem moral razmišljati o vzgoji svojega malega sinka. Nikakor si nisem želel zanemariti svojih očetovskih dolžnosti.
Gea College je ponujal idealno rešitev. Predavanja ob petkih
popoldan in celotno soboto, ostalo na daljavo. Ker so se moji
starši zavedali, da lahko novo znanje bistveno pripomore k razvoju dejavnosti, mi je podjetje krilo stroške študija.
Visoko šolo za podjetništvo sem začel obiskovati z enim samim
namenom. Želel sem pridobiti čim več znanja ekonomije, da bi
lahko maksimalno učinkovito vodil družinsko dejavnost. Spremembe in izboljšave sem seveda želel uvesti čimprej in ne šele
po očetovi upokojitvi.
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Z očetom sva se vseeno znova in znova zapletala v konflikte.
Načeloma me je sicer spodbujal k iskanju novih rešitev v podjetju, a karkoli sem predlagal, je bila v njegovih očeh zgolj »ekonomska teorija«.
Čas je tekel. O tem, da bi spisal diplomo, glede na okoliščine,
lep čas sploh nisem več pomislil. Le čemu mi bo? Tisti papir mi
ni takrat pomenil popolnoma nič.
Ko sem pozneje o vsem skupaj premislil, sem ugotovil, da so
moji cilji v resnici drugačni. Domače okolje sem preprosto prerasel. Začel sem razmišljati, kakšna znanja imam in komu lahko s tem znanjem pomagam. Prešinilo me je, da lahko pomagam družinskim podjetjem. Izkušenj sem imel več kot dovolj,
znanja prav tako.
Poleg tega se je bližal čas očetove upokojitve. Moral sem se odločiti ali naj ostanem v družinskem podjetju ali naj vodenje v
celoti prepustim bratu. Ta odločitev v resnici ni bila niti malo
težka.
Nekoliko težje mi jo je bilo zaupati staršem, še posebej očetu.
Ampak čutil sem, da se želim ukvarjati s svetovanjem, kar sem
takrat, ko sem bil sicer še zaposlen v družinskem podjetju, tudi
že počel.
Po tej odločitvi sem kmalu diplomiral na temo Prenos družinskega podjetja na naslednike. Družinsko podjetje je prevzel brat
in ga uspešno vodi še danes. Iskreno mu želim, da ga bo še dolgo.
Na tem mestu se zahvaljujem celotni družini, da me pri odločitvi niso ovirali in so mi dali priložnost, da lahko danes uresničujem svoje poslanstvo.
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Ponosen sem, da sem ustanovil Inštitut M.O.S.T., katerega poslanstvo je pomagati družinskim podjetjem dolgoročno urediti
družinsko - poslovne odnose.

Hvaležen sem, da lahko ob tem, ko pomagam drugim, tudi sam
osebnostno rastem.
Uroš Kavs
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