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Družinski sistem temelji na čustvih, poudarja zvestobo in skrb 
za blaginjo družinskih članov. Poslovni sistem temelji na 
nalogah, zahteva rezultate in pušča ob strani čustvene odnose. 
Ali je torej čudno, da ta dva sistema povzročata konflikte?

�  UROŠ KAVS

Podatek iz Združenih držav Amerike je zastrašujoč: prehod na drugo generacijo 
preživi le vsako tretje podjetje, vsakemu sedmemu uspe preživeti še drugi prehod. 
Skoraj do podrobnosti enaki rezultati prihajajo iz Velike Britanije. Žal v zadnjem 
času zelo podobno ugotavljamo tudi v Sloveniji. Po osamosvojitvi se je razmah 
malega podjetništva šele zares začenjal. Danes, 25 let pozneje, je veliko podjetij tik 
pred prenosom dejavnosti na naslednike. Bliža se čas upokojitve ustanoviteljev. 
Pojavljajo pa se težave.

Ta skrb zbujajoči statistični podatek sem zaupal že veliko podjetnikom na raznih 
predavanjih in seminarjih. Pričakoval bi energičen odziv na to informacijo, a ni tako. 
To je le dodaten dokaz, da se podjetniki premalo zavedajo te problematike. Kot so 
vajeni pri poslovanju, tako tudi pri prenosu dejavnosti trmasto vztrajajo na svoji poti. 
Prepričani so o svojem prav. Rezultat tega je propad podjetja in uničeni medsebojni 
družinski odnosi. Vsekakor je ne samo smiselno, ampak nujno prenos dejavnosti 
načrtovati pred upokojitvijo ustanovitelja.

Zrasel sem v družinskem podjetju, ki ga je pred leti prevzel brat, s katerim sva že 
tretja generacija. Glede na to, da sem od malega dobesedno živel družinsko 
podjetništvo, mi je kristalno jasno, kje so glavne težave in zakaj večini podjetij 
prenos ne uspe.

Jaka Vadnjal, zdaj predsednik uprave Hranilnice Lon, meni, da vključitev v 
družinsko podjetje ponuja omejene priložnosti (kariera, osebnostni razvoj), po drugi 
strani pa ne pomeni prav lahkega življenja med dvema sistemoma in v dveh 
sistemih: 14-urni delavnik na eni strani ter stresno, neposredno in nenehno 

http://www.finance.si/danes.php?date=2016-04-11
http://www.finance.si/casopis_finance?dat=2016-04-12
http://www.finance.si/avtor.php?id=URKA


finančno odgovornost na drugi. Zato avtorji knjige Your Family Business Benson, 
Crego in Drucker opisujejo družino in podjetje kot dva sistema, ki ljudi obravnavata 
bolj skozi njihove odnose z drugimi ljudmi v istem okolju in ne kot posameznike. Z 
obema tezama se v celoti strinjam, saj sem vse to doživel v našem družinskem 
podjetju in se s to vpetostjo srečeval na vsakem koraku. Posledica so bili nenehni 
in strastni konflikti, še posebej med menoj in očetom.

Družinski sistem temelji na čustvih, poudarja zvestobo in skrb za blaginjo družinskih 
članov. Poslovni sistem temelji na nalogah, zahteva rezultate in pušča ob strani 
čustvene odnose. Ali je torej čudno, da dva sistema, ki sta v svojem jedru 
nezdružljiva, pa se kljub temu mešata, povzročata konflikte?
Glavni razlogi za propad oziroma neuspešen prenos dejavnosti na naslednike so 
konflikti med družinskimi člani (še posebej med očeti in sinovi) in slaba priprava 
prevzemnikov na poslovanje.

Vzroki za konflikte:
• Starši želijo imeti vedno prav. Česarkoli se potomec loti po svoje, je kritiziran.
• Marsikateremu ustanovitelju je podjetje tako pomembno, da ga v resnici za 

nobeno ceno ne želi zapustiti. Mnogi so prepričani, da bodo živeli »večno«.
• Večina želi ostati aktivna tudi po upokojitvi in še vedno imeti glavno besedo pri 

odločanju. Otroci se starajo in postajajo nestrpni. Želijo si samostojnosti.
• Konflikti znotraj generacije, med brati, sestrami in priženjenimi.
• Vzroki za slabo pripravljenost prevzemnikov na poslovanje:
• Starši potomcem ne zaupajo, da so sposobni samostojno voditi podjetje, zato jih 

na prevzem sploh ne pripravljajo.
• Mnogi se sicer veselijo pokojnine in zasluženega »miru«, a prenosa znanja ne 

znajo izpeljati po pravi poti. »Nehote« še vedno držijo vse niti v svojih rokah.
• Večina se prenosa dejavnosti loti prepozno oziroma tik pred upokojitvijo.

Oba razloga za propad imata skupni imenovalec, ki se imenuje ustanovitelj. 
Velikokrat starši trmasto vztrajajo pri svojem prav in se ne zavedajo posledic takega 
vedenja. To še posebej velja za očete. V podjetjih, ki jih vodijo ženske, manjkrat 
opazimo konflikte. Ženske že v osnovi bolje obvladajo odnose. Materinski čut jim 
tudi narekuje, da morajo pravočasno poskrbeti za svoje potomce. To pa še ne 
pomeni, da v teh podjetjih težav ni.

Zato je slaba priprava potomcev na prevzem precej običajna. Pravega razloga pa 
niti ni mogoče najti. Je namreč nerazumljivo, da podjetniki posvečajo več 
pozornosti zavarovanju svojih jeklenih konjičkov kot pa skrbi za nadaljevanje 
poslovanja. Čeprav naslednja teza to zavrača, v praksi žal ni čisto tako.

Hudič je vedno v podrobnostih. V tem primeru sta to dve besedi: uspeh in 
načrtovanje. Uspeh je relativen. Prepričan pa sem, da se bo večina ustanoviteljev 
strinjala z menoj, če rečem, da je uspeh pri prenosu dejavnosti na naslednike to, da 



podjetje preživi in uspešno posluje še dolgo potem, ko ustanovitelj ni več aktiven v 
njem.

Zakaj običajen slovenski podjetnik več pozornosti namenja dnevnim aktivnostim? 
Ali je podjetje, ki mu je posvetil dobršen del življenja, vredno manj od običajnega 
poslovnega sestanka, ki se podrobno načrtuje? A zakaj se potem o prenosu 
dejavnosti pogovarjamo tik pred upokojitvijo ustanovitelja ali celo po njej? Začeti je 
treba vsaj pet let pred upokojitvijo staršev. Še bolje kakšno leto prej. Nikakor ne 
odlašajte do upokojitve.

Uroš Kavs, 
svetovalec za družinska podjetja


