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Nabava

PREDGOVOR
Dragi študent!
V preteklosti se nabava ni pogosto pojavljala kot samostojen predmet na srednjih in visokih
šolah in ni bila deležna velike pozornosti. Večji poudarek se je ponavadi dajal obravnavi
prodaje in trženja.
Skladno z razvojem gospodarstva in ekonomske teorije nasploh, pa se spreminja tudi odnos
do nabave in njene vloge. Poslovno okolje podjetij se neprestano spreminja. Skladno s tem se
spreminjajo klasični nabavni koncepti. Spremembe so številne in pogoste in jih je vedno težje
dohajati. Kljub današnjemu stanju recesije v svetu proces globalizacije teče. Vedno manj je
ovir v mednarodni menjavi. Svetovna konkurenca je vse ostrejša. Informacijska tehnologija se
hitro razvija. Globalizacija vključuje ekonomske, politične, pravne in kulturne sestavine, ki
tvorijo novo kakovost. Z globalizacijo se zamegljujejo ali izgubljajo meje med državami ali
regionalnimi področji, spreminjajo se razsežnosti procesa tekmovanja.
Spremembe vplivajo na vse poslovne funkcije, organizacijo in zaposlene v podjetjih. Proces
globalizacije tako vpliva tudi na delo odgovornih za nabavo. Strokovnjaki za nabavo morajo
vedno bolj utemeljevati nabavo in dodano vrednost v podjetjih, kjer delajo in dokazovati, da
so se sposobni spopadati z nenehnimi izzivi. Izid njihovega uspešnega dela je takšna nabavna
funkcija, ki pripomore k uspešnosti podjetja tako, da zmanjšuje materialne stroške, vpliva na
donosnost in nastanek globalnih mrež, ki vodijo k racionalizaciji števila dobaviteljev,
sistemizaciji nabav in prenosu razvoja posameznih sestavnih delov na dobavitelje.
Učinkovito upravljanje z materiali in storitvami ter učinkovita nabava le-teh lahko veliko
pripomorejo k uspehu v večini sodobnih podjetij. Zaradi nenehnega in hitrega spreminjanja
pogojev nabave s cikli prevelike ponudbe ali pomanjkanja, spremenljivimi cenami, zamudami
in razpoložljivostjo, upravljanje u materiali predstavlja izziv za gospodarske združbe, ki na
tem področju želijo doseči največjo korist.
V pričujočem učbeniku bomo prikazali osnovne naloge in procese, ki potekajo v nabavi. Pri
tem bo pokazan tudi vpliv delovanja nabave na poslovno uspešnost podjetja in možnosti, kako
je nabava sama pravzaprav lahko pobudnik sprememb v podjetju v smeri večje
konkurenčnosti in izbire poslovne strategije za dolgoročni obstoj in uspešnost podjetja.
Učbenik je razdeljen na enajst poglavij. V prvem kratko obravnavamo osnovne pojme, ki so
povezani z nabavo, nato nadaljujemo s podrobno obravnavo nabavnih postopkov, nabavno
pogodbo, ocenjevanjem dobaviteljev in elektronskim poslovanjem. Naslednja poglavja se
lotevajo organizacijskih tem, predvsem same organizacije nabave in določitve nabavne
strategije, vsebinsko pa temo zaokrožuje poglavje o etiki. Ker je nabavno poslovanje tesno
povezano s skladiščno funkcijo, v zadnjem poglavju obravnavamo še skladiščno poslovanje.
Kjer je smiselno in ustreza vsebini, so navedeni tudi praktični primeri iz vsakdanje poslovne
nabavne prakse. Učbenik študentu omogoča teoretično in praktično seznanitev z vsem, kar
zadeva bistvo nabave in dobi vse osnovne informacije.
Želim vam veliko uspeha pri študiju!
Alenka Bradač
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LEGENDA SLIK IN SIMBOLOV
Pomembno
Zapomni si
Koristen nasvet
Razmisli
Širši družbeni pomen
Dodatni študij in literatura
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1 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV, POVEZANIH Z NABAVO,
VLOGA, NALOGE IN CILJI NABAVE

Uvod
Za začetek naše obravnave nabave potrebujemo kratko opredelitev osnovnih pojmov, ki so
povezani z nabavo. Vsakdo od nas bi nabavo lahko pojmoval različno. Za fizične osebe
pomeni nabava nakup življenjskih dobrin, v podjetjih ima drugačen pomen. Tam se pojavljajo
pojmi nabava, oskrba, logistika in materialno poslovanje. Razlog zato je v tem, da v svetu ni
enotnega poimenovanja teh pojmov, ker obstaja več teorij, ki so obravnavale nabavno
tematiko. V učbeniku se bomo omejili na nabavo podjetij. Ker se svetovna trgovina
neprestano razvija (kljub krizam), se skladno s tem razvijata tudi znanje in tehnike s področja
nabave. Spremembe so pravzaprav korenite, saj klasičnih nabavnih prijemov ni več. Vsebino
poglavja nato smiselno nadaljujemo z ugotavljanjem pomena nabave. Temu sledi obravnava
vloge, nalog in ciljev nabave, na koncu pa navajamo še osnovno, splošno razdelitev nabavnih
dobrin, kot jo zasledimo v literaturi.

1.1 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV
Preden začnemo obravnavati vsebino in naloge nabave, je potrebno opredeliti osnovne pojme,
ki so z njo povezani. Vsakdo si različno razlaga, kaj pomeni pojem nabava. Za nekoga v
gospodinjstvu je to lahko nakup osnovnih življenjskih potrebščin v bližnji trgovini, za
podjetja pa nakup osnovnih surovin, ali širše nakup vseh potrebnih materialov in storitev za
opravljanje dejavnosti.
Spet drugače na opredelitev nabave in sorodnih pojmov gleda ekonomska znanost. Posledice
vse večjega obsega poslovanja so imele za posledico tudi razvoj različnih organizacijskih
konceptov. Zaradi tega tudi nimamo enotne uporabe izrazov, ko so: materialno poslovanje
(ang. »material management«), logistika (ang. »logistics«), nabava (ang. »purchasing«) in
preskrba (ang. »procurement«).
Da se izognemo morebitnim nesporazumom bomo zato najprej opredelili osnovne pojme, ki
so neposredno povezani z nabavo. Sklicevali se bomo na znanje domačega avtorja
Kaltnekarja. Kaj pravi?
Materialno poslovanje (Kaltnekar, 1993) opredeljuje kot dejavnost, ki odgovarja za
preskrbo vsakega delovnega mesta s pravo količino ustreznih delovnih predmetov, storitev,
orodij in drobnega inventarja, kar doseže v procesu planiranja, izvedbe in kontroliranja vsega
materialnega poslovanja, predvsem njegovih glavnih dejavnosti: nabave, zunanjega in
notranjega transporta ter skladiščenja.
Logistika (Kaltnekar, 1993) v proizvodni organizaciji predstavlja dejavnost, ki s
strateškim upravljanjem vseh materialnih in z njim povezanih informacijskih tokov v
organizaciji ter njenih povezavah z nabavnim in prodajnim trgom, zagotavlja povezanost in
optimizacijo vseh tokov in s tem plansko oskrbo vseh porabnikov.
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Nabava (Kaltnekar, 1993) je poslovna dejavnost, ki je odgovorna za preskrbo materialnih
prvin poslovnega procesa in storitev ter iskanje in posredovanje za delo drugih potrebnih
informacij v zvezi z materialnim poslovanjem, kar dosega z oblikovanjem nabavne politike,
planiranjem, analiziranjem, evidentiranjem in kontroliranjem potreb in možnosti ter z
vzpostavljanjem stikov z dobavitelji, z nakupom in organizacijo dobav, da bi dosegli
optimalen ekonomski učinek.
Preskrba (Kaltnekar, 1993) vključuje poleg nabave še skladiščenje in zunanji transport.

•
•
•
•

Več o obravnavani tematiki si lahko preberemo v literaturi:
Chase, Aquilano: Production and Operations Management,
Kaltnekar: Logistika v proizvodnem procesu,
Leenders, Fearon, England: Purchasing and Materials Management,
Schmenner: Production/Operations Management.

Zgoraj navedeni viri so našteti med literaturo na koncu učbenika.
1.2 VLOGA NABAVE
Pogosto mišljenje sicer je, da danes ni težko nabavljati, ker je na voljo dovolj blaga in storitev
in da je vloga nabave, da preskrbi to blago. V resnici pa temu ni tako.
V uvodu smo že omenili, da vloga nabave narašča in da nabava dobiva pomembnejše mesto v
organizacijskih strukturah, kot smo ga vajeni iz klasičnih organizacijskih konceptov.
Vlogo nabave pravzaprav lahko opazujemo z več vidikov. Nekatere učinke lahko neposredno
izmerimo, druge lahko le ocenimo. Nekateri pripomorejo k temu, da se podjetje izogne
težavam, drugi omogočajo doseganje ciljev podjetja.
Weele (1998) navaja, da lahko učinke nabave ugotavljamo na naslednjih področjih:
1.) Nabava neposredno prispeva k povečanju dobička: Trditev najlažje prikažemo s
primerom. Predpostavljamo, da obravnavamo podjetje, v katerem stroški nabave in
nabavnih materialov znašajo 500.000,00 €. Če nabava dobro izvede pogajanja in
zniža cene za 10%, to ob ostalih nespremenjenih pogojih (prodajne cene, proizvodni
stroški, količine) pomeni povečanje dobička za 50.000,00 €, ki je izključno po
zaslugi nabave.
2.) Nabava prispeva k povečanju stopnje dobička glede na vložena sredstva. Zaradi
boljših nabavnih pogojev (npr. nižje cene, krajši dobavni roki) potrebuje podjetje
manjši znesek sredstev vezanih v zaloge surovin. Ta sredstva se lahko namenijo v
finančne ali druge naložbe, ki kot dodatni vir dohodka povečujejo prihodke podjetja.
Lahko si zamislimo, kako je to pomembno v času zaostrenih gospodarskih pogojev,
ko ni na razpolago dovolj likvidnih sredstev in se moramo zadolževati pri bankah.
3.) Nabava je pomemben vir informacij. Osnovne informacije za ostale funkcije v
podjetju so o cenah, razpoložljivosti blaga, novih virih, novih proizvodih in novi
tehnologiji. Nove tehnike trženja in distribucijski sistem, ki ga uporabljajo
dobavitelji, lahko zanimajo naš oddelek trženja. Novice o pomembnih investicijah,
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združitvah, prevzemih, mednarodnih ekonomskih in političnih dogajanjih,
morebitnih bližnjih bankrotih, velikih predstavitvah in srečanjih, so lahko pomembne
tako za vodstvo, kot trženje, finance in razvoj.
4.) Nabava z izbiro ustreznega dobavitelja vpliva na učinkovitost podjetja. Če
nabava izbere dobavitelja, ki blaga ne dobavi v dogovorjeni kakovosti, ima to lahko
za posledico visok odstotek odpadka ali drago predelavo, kar povzroči prekomerne
stroške.
5.) Nabava izboljšuje konkurenčni položaj podjetja s tem, da pravočasno preskrbi
ustrezne materiale ali storitve. Če dobavitelj ne dobavi materiala ali izvede storitve
v dogovorjenem roku, to lahko povzroči drago spreminjanje plana proizvodnje,
splošno zmanjšanje učinkovitosti ali v najslabšem primeru celo zaustavitev
proizvodnje.
6.) Dodatno nabava prispeva h konkurenčnosti s standardizacijo izdelkov,
manjšimi zalogami, znižanjem stroškov, povezanih s kakovostjo in večjo
fleksibilnostjo.
Kaj pomeni pojem standardizacija, kadar govorimo o nabavi?
Standardizacija pomeni, da nabava z izdelavo standardov za nabavo določenih
skupin materialov, lahko zmanjša število različnih vrst materialov ali dobaviteljev.
Nabava lahko preprosto predpiše, da kupuje blago samo določene blagovne znamke.
Od določenih dobaviteljev smo zato manj odvisni in zmanjšamo število materialov
na zalogi. Standardizacija je lahko tudi zahteva nabave do tehnologije, da izdela
tehnične standarde kakovosti, s katerimi bo omogočeno iskanje alternativnih
dobaviteljev in s tem zmanjševanje odvisnosti od enega samega.
Na nižje zaloge lahko vplivamo z uvedbo stroge discipline pri dobaviteljih, pazljivo
razporeditvijo dobav ali posebnimi dogovori o zalogah (konsignacijska skladišča). Ti
prispevki so posredni in se jih neposredno ne da izmeriti.
Stroški povezani s kakovostjo se lahko zmanjšajo tako, da se izbira dobavitelje, ki so
pridobili certifikat kakovosti in imajo vzpostavljen sistem zagotavljanja in
obvladovanja kakovosti. S tem zmanjšujejo stroške vhodne kontrole, pregledovanja
ali izvajanja lastnih pregledov dobaviteljevega sistema zagotavljanja kakovosti.
Vedno večja zahteva po fleksibilnosti je posledica mednarodne konkurence, ki
zahteva boljšo odzivnost podjetja na postavljene zahteve s strani kupca ali večjo
inovativnost.
7.) Nabava vpliva na ugled podjetja, saj nabavne akcije neposredno vplivajo na
odnose z javnostjo. Če sedanji in potencialni dobavitelji menijo, da jih podjetje ne
obravnava v skladu s poslovnimi običaji in navadami, si lahko ustvarijo slabo
mnenje o celotni organizaciji in to prenesejo tudi na druga podjetja (npr. če podjetje
ne poravnava svojih zapadlih obveznosti za nabavljene surovine, se ta informacija
lahko razširi tudi na druga podjetja). To slabo vpliva na zmožnost nabave pridobiti
nove posle in najti nove in boljše dobavitelje. Javno mnenje se lahko vzpodbuja tako,
da prisluhnemo potrebam okolice kot tudi s pošteno izpeljavo posla.
8.) Nabava je način preizkušanja kadrov. Izpostavljanje pritiskom zaradi odločanja v
pogojih določene negotovosti s potencialno resnimi posledicami, pripomore k
ovrednotenju individualnih zmožnosti in pripravljenosti prevzeti tveganje in
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odgovornost. V mnogih podjetjih je delo v nabavi del rotacijskega sistema za visoke
kadre. Prednost dela v nabavi je, da spoznaš veliko ljudi na vseh nivojih.
9.) Politika nabave je tudi sredstvo za uresničevanje strategije vodstva v smislu
socialne politike: kakšni so interesi manjšine, zastopanost domačih dobaviteljev v
strukturi nabave.
10.) Uspešne inovacije v industrijskih podjetjih so pogosto posledica intenzivnega
medsebojnega sodelovanja med dobaviteljem in kupcem, pri čemer si mora nabava
prizadevati za medsebojno učinkovitost. Nabava je zato lahko pobudnik
inovacijskih procesov.
Iz napisanega lahko vidimo, da je nabavna funkcija za posamezno podjetje zelo
pomembna in prispeva k poslovnemu uspehu. Se strinjaš?

1.3 CILJI NABAVE
Vsaka združba v javnem ali zasebnem sektorju je odvisna od materialov in storitev, ki jih
dobavljajo druga podjetja ali organizacije (Potočnik, 2002). Tudi najmanjša pisarna potrebuje
prostor, ogrevanje, svetlobo, energijo, komunikacijo, opremo, pohištvo in še mnogo drugega,
kar omogoča opravljanje dejavnosti.
Nobeno podjetje ni samozadostno. Nabava je zato ena izmed osnovnih funkcij vsakega
podjetja, kako njeno vlogo izkoristiti za poslovanje podjetja pa je pravzaprav tudi izziv za
vodstvo.
»Najpogosteje se cilj nabave definira kot preskrbo pravih materialov ali storitev, v pravi
količini, ob pravem času, na pravo mesto, iz pravega vira, s pravim servisom, po pravi
ceni« (Leenders et al., 1989, 24). To pomeni, da ni zadosti, da nabavimo nekaj po najnižji
ceni, če blago ne ustreza po kakovosti ali ne bo dobavljeno v pravem času. Če blaga na primer
ne dobavimo ob pravem času, zaradi nujnega nakupa pri drugem dobavitelju plačamo zelo
visoko ceno.
Leenders (et al., 1989) cilje nabave razvrščajo v naslednje:
1.) Nabava zagotavlja nemoten tok materialov, storitev in drugih potrebščin za nemoteno
delovanje podjetja.
2.) Nabava vzdržuje minimalne zaloge in zmanjšuje izgube zaradi zalog.
3.) Nabava vzdržuje ustrezne standarde kakovosti.
4.) Nabava išče in izbira ustrezne dobavitelje.
5.) Kjer je mogoče, nabava standardizira predmet nabave.
6.) Potrebne materiale kupuje po najnižjih možnih cenah.
7.) Nabava izboljšuje konkurenčni položaj organizacije.
8.) Nabava dosega harmonične in produktivne odnose z ostalimi oddelki, ki so vključeni
v organizacijo.
Navedeni cilji so konfliktni in se v vsakdanji praksi poskušajo uravnotežiti. Konfliktnost
razložimo s primerom: kadar nabava poskuša minimizirati zaloge, ponavadi tvega oskrbo, ker
v primeru povečane porabe ne more zadosti hitro zagotoviti naslednje dobave, zaradi česar
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pride do zastoja v proizvodnji. Pa še: če izberemo dobavitelja z najnižjo ceno, lahko tvegamo,
da prejmemo blago slabe kakovosti in lahko tudi prepozno.
Večina navedenih ciljev je neposredno merljiva. Nemoteno oskrbo merimo s številom
zastojev v proizvodnji, ki so posledica nepravočasne dobave. Nivo zalog lahko primerjamo s
količino porabljenega materiala, lahko izračunamo dneve vezave zalog in vrednost vezanih
sredstev v zalogah. Za presojo o ustreznosti dobavitelja lahko spremljamo število točnih
dobav in število reklamacij v primerjavi s konkurenti. V kolikor gledamo konkurenčni položaj
organizacije, lahko naš nivo cen poskušamo primerjati z ostalimi konkurenti, da lahko
presodimo, ali so naše nabavne cene na nivoju tržnih.
1.4 NALOGE NABAVE
Do sedaj smo pogledali vlogo in cilje nabave. Da bi jih v kar največji meri uresničevala,
Leenders (et al., 1989) v okvir nabavne funkcije uvršča izvajanje naslednjih nalog:
•

•

•

•

•

razumevanje materialnih potreb za proizvodnjo in/ali inženiring. To pomeni, da
razpolaga s specifikacijami materialov (opisi, tehnične karakteristike, risbe, slike,
vzorci,…) in lahko predlaga uporabo nadomestnih, ki ustrezajo in so za podjetje lahko
komercialno ugodnejši ali bolj kakovostni. Lahko pa izbere dražje materiale, če
presodi, da so za namene, za katere se nabavljajo, primernejši.
Nabava izbira in ocenjuje dobavitelje. Pri tem lahko uporablja različne kriterije, ne
samo nizke cene, tudi zanesljivost dobav, ugled, inovativnost, kakovost, rednost
dobav, zaupljivost. Pri izbiri dobaviteljev lahko na primer izvajajo politiko, da imajo
za posamezen material vsaj dva dobavitelja, s čimer naj bi med njima vzpodbujali
konkurenčnost, dosegali boljše cene in višjo raven prodajne storitve. V poslovni praksi
je poznan koncept sodelovanja s samo enim dobaviteljem, tako imenovani »Just In
Time«, od katerega so imeli kupci korist v boljši kakovosti materiala, boljši prodajni
storitvi, večji prilagodljivosti, predvsem pa zanesljivosti dobav. Zaradi tega so kupci
delali praktično brez zalog surovin oz. sestavnih delov in na ta način niso imeli
sredstev vezanih v zaloge. Kot smo že omenjali pri vlogi nabave, to vpliva na
povečanje stopnje dobička na vložena sredstva.
Nabava se pogaja za ceno, dobavne roke in kakovost. Lahko se odloča med
sklepanjem kratkoročne ali dolgoročne pogodbe. V multinacionalnih podjetjih se
nabavno osebje praviloma za večje posle pogaja centralizirano in sklepa pogodbe, ki
veljajo za več njihovih obratov oz. enot na različnih geografskih lokacijah. Prednost
takšnega načina je doseganje ugodnejših cen in pogojev dobave, zmanjšanju števila
dobaviteljev, hkrati pa pripomore k večji koordinaciji uporabe materialov med obrati.
Cena, dobavni roki in kakovost morajo biti znani, še preden se pošlje uradno naročilo
dobavitelju.
Nabava rešuje probleme z dobavitelji in spremlja naročila. V ta namen zbira
ustrezne podatke, se srečuje z dobavitelji na domači ali njihovi lokaciji, organizira
sestanek s tehničnim, prodajnim osebjem ali vodstvo. Na podlagi pridobljenih
podatkov je tudi vir informacij o morebitnem pomanjkanju materialov in problemih s
kakovostjo.
Nabava za svoje potrebe in v odvisnosti od števila materialov in storitev, ki jih
nabavlja, izdela klasifikacijo materialov. Stanje je različno od podjetja do podjetja.
Večje kot je in več materialov kot uporablja, zahtevnejša je klasifikacija. Osnovna
klasifikacija je lahko: surovine, pomožni materiali, potrošni materiali, embalaža.
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•

•

•

Osnovne klasifikacije pa potem razdelimo naprej v posamezne podskupine ali lahko še
podrobneje.
Nabava skrbi za ustrezne nabavne evidence, statistiko in izdeluje poročila o
svojem delu. Nabavne evidence služijo za spremljanje dela nabave in izdelavo
različnih analiz. Najpogostejše evidence so: evidenca naročil, evidenca dobaviteljev,
kontaktnih oseb, njihovih kontaktnih telefonskih številk, elektronskih naslovov,
evidenca sklenjenih pogodb, evidenca nabavljenih materialov, evidenca nabavnih cen,
evidenca reklamacij, evidenca odprtih naročil. Z vidika nabavne statistike ponavadi
spremljamo: število dobaviteljev, število, vrste in količino nabavljenih materialov,
vrednosti nabave v različnih valutah, nabavo iz različnih geografskih področij, gibanje
cen, gibanje valut, izračunavamo vplive spreminjanja valutnih tečajev na nabavne
kalkulacije. Podatke ponavadi prikažemo v primerjavi s preteklimi obdobji, v obliki
analiz in tabelaričnih prikazov. So osnova za bodoče načrtovanje nabave in izbire
ustrezne nabavne strategije. Najpogostejša poročila poleg osnovnih evidenc o
izvršenih naročilih in dobaviteljih v nabavi so: o gibanju cen, ki lahko vsebujejo
analizo v določenem obdobju in oceno gibanj v prihodnosti, o opravljenih obiskih pri
dobaviteljih, o obiskih sejmov, gibanju zaposlenih, organizaciji,…
Nabava je odgovorna za vzdrževanje in izboljševanje odnosov s porabniki njenih
storitev v podjetju. Nabava ni funkcija sama za sebe in samozadostna. Ni zadosti, da
nabava izvaja naloge in dosega postavljene cilje, tudi uporabniki naj bi bili zadovoljni
z njenimi storitvami.
Nabava ima pomemben vpliv na poslovno strategijo podjetja. Razmere v svetu se
zaradi procesa globalizacije spreminjajo, še posebej konkurenca. Podjetja zaradi
zagotavljanja konkurenčnosti vedno bolj opuščajo izvajanje tistih dejavnosti, ki ne
spadajo v njihovo osnovno poslovanje. Dejavnost nabave je zato tudi sklepanje
zahtevnih kooperantskih pogodb, kot posledica sprejetja odločitve po načelu »narediti
ali kupiti« v prid slednjega. Če pogledamo na primer izdelavo obutve: za slovenska
podjetja lahko zgornje dele v celoti izdelajo v državah bivše vzhodne Evrope, na
Kitajskem, v Indiji. Večina podjetij je tudi že opustila izvajanje določenih pomožnih
dejavnosti in jih prepustila specializiranim podjetjem. Tipične so: prehrana med
delom, čiščenje poslovnih prostorov, varovanje. Pri sklepanju tovrstnih pogodb je
prav, da aktivno sodeluje tudi nabava. Narašča tudi dogovarjanje o dobavi na ključ. Po
trditvah nekaterih avtorjev v takšnih primerih velja, da dosegajo nabavni stroški tudi
do 80% vseh stroškov. Povečuje se tudi nakup končnih izdelkov, namesto sestavnih
delov.

Če torej pogledamo na nabavo in njene naloge s širšega vidika, lahko opazimo, da je
razvoj organizacijske znanosti vplival tudi na razvoj vede in znanja o nabavi. Vedno več
znanja in njegova večja dostopnost je vplivalo tudi na izbiro različnih načinov produkcije in
konceptov. Zato danes v celotni družbi, kjer prevladuje kapitalizem, ni uspešen samo en
nabavi model, ampak jih je več, to pa ustvarja okoliščine za trajen in uspešen razvoj družbe na
različnih področjih in v različne smeri.

1.5 KLASIFIKACIJA NABAVNIH DOBRIN
Zadnja stvar, ki jo je potrebno opredeliti, je klasifikacija nabavnih dobrin, kot jo uporablja
večina avtorjev. Zopet ne obstaja samo en pristop k razdelitvi. To je predvsem posledica tega,
da se v mnogih podjetjih določeni izdelki ne kupujejo s posredovanjem nabave. Mednje
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sodijo: računalniki in programska oprema, zavarovanja, potovanja, licence, oglaševanje,
knjige in revije.
Nabavne dobrine lahko klasificiramo na različne načine. Na osnovi klasifikacije Weelea
(1998) in Potočnika (2000) jih lahko razdelimo v naslednje kategorije:
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

Surovine: lahko so materiali, ki niso bili predelani ali materiali, ki so bili predelani le
minimalno in se uporabljajo kot osnovni material v proizvodnem postopku. Primeri
surovin: železova ruda, naravni kavčuk, premog, surova nafta, žito, kava, voda,…
Pomožni materiali: to so materiali, ki fizično ne sestavljajo končnega izdelka,
uporabljajo ali izrabijo pa se v procesu proizvodnje. Primeri pomožnih izdelkov so
razna industrijska olja in maziva za stroje in opremo, elektrode, industrijski plini,
varilne elektrode,
Energenti: materiali, potrebni za pogon opreme, strojev za izvajanje dejavnosti:
električna energija, nafta, zemeljski plin,…
Polizdelki: ti izdelki so bili že vsaj enkrat predelani in jih kasneje še predelujemo.
Fizično sestavljajo del končnega izdelka. Primeri takšnih izdelkov so: jeklene plošče,
žica, zmesi, valjanci, plastične folije. Trg tovrstnih izdelkov je v porastu, saj se
podjetja ne ukvarjajo več s proizvodnjo od surovine do končnega izdelka, ampak
posamezne faze ali izdelke prepuščajo tistim, ki so na tem področju večji specialisti ali
strokovno učinkovitejši. V sodobnih podjetjih podjetja dejansko izdelujejo študije na
temo »narediti ali kupiti«. Praksa kaže, da so specializirani dobavitelji pri proizvodnji
določenih proizvodov cenejši in hitrejši, poleg tega lahko od njih zahtevamo večjo
kakovost kot od svojih proizvodnih oddelkov.
Sestavni deli: to so izdelki, ki se fizično ne spreminjajo več, postanejo del sistema.
Vdelani so v končni izdelek. To so lahko: žarometi, žarnice, ventili za zračnice,
elektronski deli, računalniške komponente. Te dele lahko izdeluje dobavitelj po naših
zahtevah in specifikaciji, ali kupujemo standardizirane izdelke po dobaviteljevi
specifikaciji.
Končni izdelki: to so vsi izdelki, ki jih podjetja nabavljajo zato, da jih prodajo z
zanemarljivo dodano vrednostjo, skupaj z drugimi končnimi izdelki. Lahko se
nabavljajo za namen nudenja kompletnega asortimana. Takšen primer je lahko nabava
letev, lepila in ostalega pomožnega materiala, ki ga v svoj prodajni asortiment uvrsti
proizvajalec parketa in tako izvajalcem storitve polaganja ponudi celoten asortiment.
Proizvajalec tega ne izdeluje sam, ampak to nakupi pri specializiranih dobaviteljih.
Naložbene dobrine ali osnovna sredstva: teh izdelkov ne porabimo takoj, ampak se
njihova vrednost sčasoma amortizira – svojo vrednost prenašajo na izdelke. Naložbene
dobrine so v proizvodnih podjetjih ponavadi zgradbe, stroji, oprema; v kmetijski
dejavnosti predvsem zemljišča, gozdovi, osnovna čreda; v prevozniških in
špediterskih podjetjih so to predvsem prevozna sredstva (kamioni, ladje,…).
Material za vzdrževanje, popravila in splošno porabo: ti materiali so potrebni za
splošno delovanje podjetja in njegovih pomožnih dejavnosti. Te izdelke imamo
ponavadi stalno na zalogi. Primeri takšnih materialov: pisarniški material, čistila
sredstva, zaščitna sredstva, papir za fotokopirne stroje in tiskalnike, vzdrževalni
material, nujni rezervni deli, strokovna literatura, revije,…
Embalaža: lahko je sestavni del izdelka (komercialna embalaža: potiskane škatle,
vrečke, tube,…) ali omogoča transport: palete, zabojniki, ipd.
Storitve: so dejavnosti, ki jih naročamo zunaj podjetja in jih opravljajo zunanji
izvajalci. Storitve so danes gospodarski sektor, ki dosega najvišje stopnje rasti in
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razvoja. Vrste storitev so lahko naslednje: čiščenje, vzdrževanje, transport,
zavarovalniške, bančne, finančne storitve, projektiranje, svetovanje, izobraževanje,
skladiščenje, pakiranje,…

Povzetek
Enotnega poimenovanja pojma nabava in njenih sorodnih pojmov ni. Za naše potrebe
smo opredelili pojem nabave po Kaltnekarju (1993), ki bistvo nabave razume kot
poslovno dejavnost, ki je odgovorna za preskrbo materialnih prvin poslovnega procesa
in storitev. V kolikor nabavo opazujemo skozi poslovno prakso, le-ta nenehno dokazuje,
da ima nabava velik pomen na doseganje poslovne uspešnosti. Cilji, ki jih mora doseči,
so lahko tudi merljivi in zato podlaga za ocenjevanje uspešnosti dela nabave. Samo
delovanje nabave zajema izvajanje številnih del in nalog, nabavni predmeti pa so lahko
surovine, polizdelki, sestavni deli, energenti, embalaža, itd.

Vprašanja za ponavljanje in razmišljanje:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
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Opredeli pojme: nabava, preskrba, logistika, materialno poslovanje!
Zakaj se mora vodstvo zavedati pomena nabavne funkcije?
Utemelji, zakaj nabava prispeva k povečanju poslovne uspešnosti podjetja!
Kateri so poglavitni cilji nabave?
Katere naloge, ki jih izvaja nabava, lahko zasledimo v večini podjetij?
Razmisli, ali je pomen nabave v storitvenem in proizvodnem podjetju enak!
Naštej nabavne dobrine! Ali poznaš še kakšno drugo klasifikacijo ali drugačno
razdelitev?

Nabava

2 FAZE OZ. STOPNJE NABAVNEGA PROCESA

Uvod
»Prejeli smo blago, ki ga sploh nismo naročili!«
»Tako slabe dobave pa res nismo pričakovali!«
Podobne izjave se še vedno pojavljajo v marsikaterem podjetju. Pa je to res potrebno, ali se
temu lahko izognemo?
Lahko, če imamo ustrezno nabavo. Nabava je veliko več kot samo preprosti postopek, ko naše
potrebe v pisni obliki posredujemo dobavitelju. Celoten postopek ima več faz, od nastanka
potreb do dobave blaga in aktivnosti, za katere je odgovorna nabava po dobavi in uporabi
blaga ali storitve. Za določene proizvode velja, da je nabavni postopek specifičen. V učbeniku
in za potrebe predmeta je zato opisan proces nabave v tipičnem proizvodnem podjetju, ki ga z
malo prilagoditvami lahko uporabimo tudi v trgovskih podjetjih.
Laično gledano preprost postopek nabave zahteva vrsto opravil in postopkov, v pravem času
in z veliko mero natančnosti in predvidevanja. Vse faze in postopki v procesu nabave so
bistveni za dobro izvajanje nalog vsakega nabavnika, zato so posamezni postopki podrobno
opisani. Veliko je tudi navajanja poslovne prakse.
Ena izmed faz nabave je tudi izvedba pogajanj. Čeprav tematika vsebinsko sodi tudi v
obravnavo pri predmetih kot je poslovno komuniciranje in psihologija, jo obravnavamo tudi v
okviru tega predmeta. Na drugi strani je ena izmed najbolj zahtevnih faz nabave tudi sklenitev
nabavne pogodbe. Le-ta ni obvezna faza in jo za potrebe stalnih nabav lahko nadomestimo z
nabavnimi naročili, pomembna pa je, ker natančno določa pravice in obveznosti med
pogodbenima partnerjema.

Nabavni proces izraža medsebojno povezanost različnih nabavnih opravil (Weele, 1998). Faz
oz. stopenj nabavnega procesa je več, vse pa so med seboj povezane. Ko se konča ena faza, je
ta pogoj za izvajanje naslednje faze.
Weele (1998) za nabavo večine nabavnih dobrin navaja naslednje faze oz. stopnje
nabavnega procesa:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Opredelitev specifikacije oz. potreb s tehničnega in komercialnega vidika
Iskanje ponudb
Analiza ponudb in izbira dobavitelja
Pogajanja in sklenitev pogodbe
Naročanje
Izpolnjevanje naročila
Prevzem blaga in reševanje morebitnih reklamacij
Ocena nabavnega posla
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Avtor pravzaprav navaja 6 stopenj, avtorica učbenika po svoji presoji dodaja drugo fazo –
iskanje ponudb in sedmo fazo prevzem blaga in reševanje morebitnih reklamacij. Slednja
lahko sodi tudi med skladiščno poslovanje, vendar je pretežno povezana z nabavo.
Posamezne faze si bomo podrobneje pogledali v nadaljevanju. Še pred tem pa navedimo nekaj
vidikov in pojasnil glede nabavnega procesa oz. njegovih faz.
Kakovost rezultata prejšnje stopnje določa tudi kakovost naslednjih stopenj in kakovost
končnega rezultata (Weele, 1998). To lahko pojasnimo s primerom: če smo slabo ali ne dovolj
natančno določili kakovost vhodnega materiala, bo rezultat nabave lahko nabavljeni material,
ki za proizvodnjo sploh ne bo primeren; če izberemo napačnega dobavitelja, se lahko zgodi,
da ta ne bo sposoben izdelati materiala v skladu z našimi zahtevami in pričakovanji ali ga ne
bo mogel dobaviti v zahtevanem roku, zaradi česar bomo utrpeli škodo.
Tudi rezultat vsake stopnje mora biti zato jasno določen (Weele, 1998), da kasneje lahko
obvladamo vsa nakupna opravila. Ko je na primer končana prva stopnja, imamo v nabavi
točen spisek materialov (šifra, natančen opis) in količin, zahteve glede pakiranja in
spremljajoče komercialne in tehnične dokumentacije, kar je vse skupaj osnova za nakup.
V kolikor na primer kupujemo stroj, imamo kot specifikacijo izdelan in potrjen projekt z
vsemi tehničnimi zahtevami in postavljenimi časovnimi roki. Dokler nimamo dogovorjenih
vseh komercialnih pogojev z dobavitelji, ne moremo naročati.
Nabavni proces ni omejen le na nabavni oddelek. V celotnem procesu nabave sodeluje več
oddelkov ali služb, s katerimi je potrebno dobro sporazumevanje in sodelovanje med vsemi.
Za vsakega od njih morajo biti zato točno opredeljene odgovornosti in pristojnosti, da ne
prihaja do sporov med njimi. Za izdelavo projektov tako poskrbi projektni biro, za tehnične
specifikacije surovin poskrbi tehnologija, standarde za kontrolo kakovosti lahko izdela služba
vhodne kontrole v sodelovanju s tehnologijo.
Vsaka izmed faz zahteva določene spretnosti in vrste strokovnega znanja. Določena so
tehnično komercialne narave, druga logistično administrativne. Vsa ta znanja je skoraj
nemogoče združiti v eni osebi, zato se teži k specializiranim nabavnim funkcijam ter
medfunkcijskim sodelovanjem med različnimi dejavnostmi. Tako na primer za pripravo
specifikacije materialov poskrbijo tehnologi, nabavna služba na podlagi izdelane specifikacije
poišče potencialne dobavitelje, izvede povpraševanje, izdela analizo ponudb in izbere
najboljšega dobavitelja. Ravno tako v nabavi ponavadi ne izdelujejo specifikacij s tehničnimi
karakteristikami za stroje in opremo, ampak so za to zadolžene službe inženiringa oz.
projektni biro. Pred podpisom pogodbe z dobaviteljem, vsebino pogodbe pregleda tudi pravna
služba in poda svoje mnenje o njeni ustreznosti s pravnega vidika.
V kolikor drugi oddelki kasneje določajo svoje zahteve, ko je proces nabave že stekel, to
ponavadi ne vodi le k višjim cenam, ki so posledica dodatnega dela, višjim prevoznim
stroškom in nabavi pri komercialno manj ugodnih dobaviteljih, ampak tudi k čisto
operativnim težavam kot so, da material sploh ne ustreza, pošiljke so nepopolne, dobavni roki
ne ustrezajo.
V praksi gremo skozi vse stopnje nabavnega procesa ob prvem izboru dobavitelja, kadar se
odločamo o novih materialih, kadar se odločamo »narediti ali kupiti«, ipd. Redne nabave
pri poznanih dobaviteljih surovin, polizdelkov, sestavnih delov ipd., pomenijo več ali manj
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ponavljajoče se nakupe, ki jih realiziramo na najbolj optimalen način z vidika stroškov in
porabe časa.
2.1 OPREDELITEV SPECIFIKACIJE
KOMERCIALNEGA VIDIKA

OZ.

POTREB

S

TEHNIČNEGA

IN

Weele (1998) definira več stopenj izdelave tehnične specifikacije. Najprej določimo tako
imenovano funkcionalno specifikacijo, s katero določimo funkcije, ki jih bo imel material za
uporabnika. Funkcionalnost je lahko že sam opis: rezervni del, naprava za transportiranje
sestavnih delov, mostno dvigalo, fotokopirni papir, tkanina za gumiranje, lahko se sklicujemo
na vzorec, risbo itd.
Nato določimo tako imenovano tehnično specifikacijo, s katero opredelimo tehnične
značilnosti materiala. V tej fazi na primer določimo posamezne parametre z omejitvijo
sprejemljivih vrednosti (na primer delež čiste snovi v materialu za kemikalije, pretrgalna
trdnost, pH vrednost, nosilnost). Vsak parameter naj bi vseboval tudi ustrezno metodo za
ugotavljanje vrednosti. Za nabavo opreme in strojev tehnična specifikacija pomeni izdelavo
projektov, skic z vsemi parametri, standardi, zahtevami s področja energetike, varstva pri
delu, varstva okolja, pravnih in morebitnih ostalih specifičnih zahtev. V gradbeni panogi je
tehnična specifikacija v bistvu opis del v pripravljenih in ustrezno potrjenih projektih.
Za surovine osnovna tehnična specifikacija vsebuje tudi normativ porabe za izdelek, zato na
podlagi tehnične specifikacije določimo tudi količino.
Za dokončno dopolnitev specifikacije je potrebno izdelati še specifikacijo za logistiko in
morebitno vzdrževanje. V njej običajno opredelimo:
•
•

vrsto in način pakiranja (na primer 10 kosov v kartonasti škatli določene dimenzije).
Tudi pri izdelavi te specifikacije moramo biti čim bolj natančni.
način označevanja blaga: ali naj bo blago opremljeno s črtno kodo ali na drug način,
nazivi blaga, jeziki za označevanje blaga,…

Danes se v svetu uporablja enotno označevanje blaga s črtno kodo po sistemu, kot ga je
vpeljala mednarodna organizacija GS1. To je neprofitna organizacija. Ustanovljena je bila
leta 1977. V današnjem času prevzema vodilno vlogo pri ustanavljanju globalnega
multiindustrijskega sistema za identifikacijo in komunikacijo proizvodov, storitev in lokacij,
ki temelji na mednarodno sprejetih in v poslovnem svetu vodilnih standardih. Gre za zbir
standardov, ki omogoča učinkovito upravljanje oskrbovalne verige. V vsakdanji prakse jih
najbolj srečujemo v trgovinah, kjer ima vsak prodajni artikel svojo bar kodo. Kodo sestavlja
13 mest. Prve 2 ali tri mesta pomenijo številko države (Slovenija ima kodo 383, drugih 4 ali
5 mest je številka proizvajalca, nato sledi zaporedna številka, ki jo podeljuje proizvajalec, na
koncu pa eno mesto zavzema kontrolna številka, ki se izračunava po posebnem algoritmu).
Danes GS1 deluje v 145 državah in ima preko milijon članov. Več o organizaciji GS1 in
njenih storitvah lahko preberemo na spletnih straneh http://www.gs1si.org.
•

vrsto in način transporta, transportno pakiranje (na primer: na paleti določene ali
standardne dimenzije, z ustreznim atestom za tranzite preko določene države). V
15
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kolikor kupujemo blago za prodajo ali uporabo v drugih državah, lahko zahtevamo
specifično označevanje blaga v lokalnem jeziku, ki ga zahteva zakonodaja posamezne
države. Od potencialnega dobavitelja ravno tako lahko zahtevamo, da nam dostavi vse
morebitne certifikate in ateste, ki so potrebni bodisi za uporabo ali prodajo določene
vrste blaga.
Vsako dobavo praviloma spremljajo tudi ustrezni dokumenti. Zahteve, kateri dokumenti
morajo biti priloženi z blagom, so lahko:















dobavnica, na kateri so navedeni: ime prodajalca, ime kupca, številka kupčevega
naročila, črtna koda, opis blaga, številka serije, bruto in neto količina, pakirna enota;
prevozni dokumenti (na primer CMR v cestnem transportu);
potrdilo o izvoru blaga, ki je pomembno zaradi obračuna morebitne carine, če blago
uvažamo;
atesti (CE za področje EU, za ostale države se lahko zahtevajo lokalni atesti);
navodila ADR za primer prevoza nevarnih snovi;
zdravstveno spričevalo;
fitosanitarno potrdilo, ki dokazuje, da blago ustreza fitosanitarnim predpisom v
posamezni državi;
analizni certifikat, ki dokazuje kemijsko sestavo snovi in vrednost parametrov v
skladu z dogovorom;
potrdilo o opravljeni kontroli kakovosti, ki ga izda posebna institucija, ki se ukvarja
s kontrolo kakovosti;
garancije;
priročnik za uporabo, v kolikor gre za tehnične izdelke;
tehnična dokumentacija;
navodila za vzdrževanje.

Če kupujemo trgovsko blago za namene maloprodaje ali za večje projektne posle, je
pomemben način pakiranja. Za potrebe maloprodaje ponavadi izberemo pakiranje ene ali
nekaj prodajnih enot z ustrezno embalažo, za potrebe izvedbe projekta to ni tako pomembno.
Primeri neustrezne nabave opreme zaradi napačne specifikacije so operacijske mize za
bolnišnice v Sloveniji, gradnja Onkološkega instituta in Pediatrične klinike.
Vsak uporabnik oz. tisti, ki razpolaga s finančnimi sredstvi, mora čim bolj natančno
opredeliti svoje potrebe, nabavna služba pa je v sodelovanju z ostalimi strokovnimi službami
dolžna izdelati objektivno specifikacijo, ki ne sme biti pisana v prid posameznim
dobaviteljem. Za izdelavo celotne specifikacije v nabavi ne sodelujemo samo z eno službo.
Tehnične lastnosti posreduje tehnologija ali razvoj, o primerni transportni embalaži
sodelujemo z logistiko, o zahtevanih dokumentih s službo spremne dokumentacije, o
komercialni embalaži odloča prodaja ali marketing, itd. Tudi hramba posameznih
dokumentov ponavadi ni na enem mestu. Vsaka služba hrani dokumentacijo, ki jo potrebuje.
V kasnejših fazah je za obe pogodbeni strani v primeru morebitnih sprememb v specifikaciji
pomembno, da jih obe potrjujeta v pisni obliki.
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Komercialna specifikacija pomeni določitev potrebne količine in morebitnih ostalih
pogojev, ki so nam pomembni v fazi pridobivanja ponudb.

Primer št. 1: Izdelava nabavne specifikacije za gotovi parket za potrebe maloprodaje trgovina
Predpostavljamo, da smo trgovsko podjetje z razvito maloprodajno mrežo. V našem
prodajnem programu tržimo tudi gotovi parket. Če povzamemo naše teoretično znanje
izdelave specifikacije, naše zahteve lahko strnemo v specifikacijo naslednje oblike:
 funkcionalne zahteve: tri-slojni gotovi parket, drevesne vrste hrast, bukev, javor,
jesen, merbav,
 dimenzije: dolžina 1100 mm, širina 190 mm, debelina 14 mm,
 višina gornjega sloja: 4mm,
 kakovost gornjega sloja: les brez beljave in grčic, barvno skladen, v skladu z
dostavljenim vzorcem, 6 x ultravijolično lakirano, odporno na ščetkanje,
 srednji sloj: HDF
 izdelek mora biti primeren za talno gretje,
 rok trajanja: ob normalni uporabi 20 let,
 način polaganja: brez lepljenja po dolžini in širini
 način pakiranja: kartonska škatla, ovito z UV folijo, količina v eni škatli 6 desk oz.
1,254 m2;
 minimalna dobavna količina: 1 EURO paleta, dimenzije 1.200 mm x 1.100 mm, na
vsaki paleti 50 škatel oz. 62,7m2, vsaka paleta ovita s PE folijo,
 označevanje blaga: vsaka škatla mora biti označena z EAN kodo blaga, na kateri
mora biti tudi naziv blaga v slovenskem jeziku in navodila za polaganje; za dobave
blaga na ozemlja bivših republik nekdanje Jugoslavije mora biti vsaka škatla vidno
opremljena z deklaracijo blaga v skladu z zahtevami zakonodaje v posameznih
državah,
 označevanje transportne enote: vsaka paleta mora biti vidno opremljena s številko
našega naročila,
 zahtevana spremna dokumentacija: evropsko potrdilo o izvoru blaga (EUR.1), CE
certifikat, dobavnica z navedbo številke naročila in EAN kod za vsak izdelek posebej
 okvirne letne potrebe: 100.000 m2,
 način dobave: s kamionom, iz zaloge dobavitelja,
 način plačila: na odprt račun, v roku 90 dni od izstavitve fakture.

2.2 ISKANJE PONUDB
Po opredelitvi in opisu nabavnih potreb lahko začnemo iskati potencialne dobavitelje.
Ponavadi izberemo dobavitelje, ki jih že poznamo. V kolikor želimo vključiti nove, se
lahko poslužujemo naslednjih možnosti, ki so v praksi tudi najbolj običajne:
• priporočila;
• na podlagi osebnih ali pisnih predstavitev;
• na podlagi prej vzpostavljenih kontaktih na sejmih in podobnih prireditvah;
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•
•
•

potencialni dobavitelji se lahko pojavljajo v medijih in strokovnem časopisju;
lahko izvedemo nabavno raziskavo ali
jih poiščemo preko svetovnega spleta.

Običajna praksa mednarodnih korporacij je, da dovoli nabavo strateških materialov samo pri
dobaviteljih, ki so odobreni s strani glavne centrale. V kolikor se na trgu pojavi nov
dobavitelj, se le-ta lahko uvrsti na listo odobrenih po za to posebej določenem postopku in
kriterijih.

V določenih panogah je kriterij za uvrstitev na listo potencialnih dobaviteljev tudi
pridobitev certifikatov kakovosti, najpogosteje certifikatov kakovosti iz serije standardov ISO
9000. Iz navedene serije je najpogostejši standard ISO 9001:2008. Podjetje, ki je pridobilo ta
standard, dokazuje svojo sposobnost dobavljati proizvode, ki izpolnjujejo zahteve odjemalcev
in regulative ter si prizadeva za večje zadovoljstvo odjemalcev. Obravnava teh standardov
sodi v področje zagotavljanja in upravljanja kakovosti. Več o tem si lahko preberemo na
spletnih straneh organizacije ISO (http://iso.org) in straneh podjetij, ki se ukvarjajo z
izdajanjem teh certifikatov (http://certification.bureauveritas.si, http://www.siq.si, …).
V primeru manjših poslov se obrnemo na manjše število dobaviteljev oz. izvajalcev. Običajna
praksa kaže, da zadostujejo tri ponudbe. Pri tem pa moramo paziti, da se ne obračamo na
dobavitelje, ki so med seboj na tihi način povezani, saj na ta način ne moremo pričakovati, da
bomo pridobili konkurenčno ponudbo in dobre komercialne pogoje. Že samo če pogledamo
geografski prostor Slovenije, za marsikatero nabavno področje ne obstaja zadosti konkurence
(nakup električne energije in zemeljskega plina).
V primeru večjih projektov ali količin je smiselno, da se z zahtevkom za ponudbo obrnemo na
več potencialnih dobaviteljev, če seveda obstajajo.
Ko določimo potencialne dobavitelje, jim posredujemo naš zahtevek za ponudbo, ki ga
imenujemo povpraševanje.
Načini, na kakšen način lahko posredujemo zahtevek za ponudbo dobavitelju, so različni.
Najpogostejši so:
•

•
•

•
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Zahtevo posredujemo po telefonu – takšen način je primeren za nabavo materialov
relativno majhne vrednosti, za katere želimo predvsem v kar največji meri
racionalizirati postopek nabave.
Lahko napišemo pisni zahtevek za ponudbo, ki ga lahko pošljemo po telefaksu, s
klasično pošto ali, kar je danes najobičajnejša praksa, v elektronski obliki.
Javne ustanove in zavodi so zakonsko zavezani zbirati ponudbe preko javnih razpisov
oz. javne oddaje naročil za nabave preko določene vrednosti. Razpisi se objavljajo v
uradnih listih. Za izvedbo takšnih nakupov je potrebno upoštevati zakonodajo, ki velja
za javna naročila.
Razpise za javno zbiranje ponudb lahko objavljajo tudi vsa ostala podjetja. Kar
moramo vedeti je, da za takšne razpise ne velja zakonodaja in pravila s področja
javnih naročil, ampak podjetja pogoje določajo sama.

Nabava

Preden povpraševanje odpošljemo, moramo natančno preveriti naslove, telefaks številke in
imena kontaktnih oseb, da bo zahtevek poslan na pravi naslov.
Vsebina povpraševanja je v bistvu nabavna specifikacija, v katero dodatno navedemo še
do katerega datuma in na kakšen način ga želimo prejeti (na primer: na elektronski
naslov, v nabavo). To je še posebej pomembno pri oddaji del večje vrednosti. V takšnih
primerih lahko zahtevamo, da se ponudbe oddajo v zaprtih kuvertah z ustreznimi oznakami.
Na vnaprej določeni dan nato ponudbe lahko komisijsko odpiramo in peljemo nadaljnje
postopke izbora. Drugače se za tovrstni način komunikacije največkrat uporablja elektronska
pošta.
Velikokrat v zahtevek za ponudbo navedemo tudi, do katerega roka želimo veljavnost cene in
ostalih pogojev.
V primeru št. 2 si oglejmo, kako izgleda povpraševanje in kakšna je njegova vsebina, da bo
potencialni dobavitelj razumel, kaj želimo. Sklicujemo se na nabavno specifikacijo, ki smo jo
prikazali v primeru št. 1.

Primer št. 2: Povpraševanje za gotovi parket
Zahtevek z isto vsebino pošljemo več dobaviteljem, ki smo jih predhodno določili. Naša
specifikacija, ki smo jo izdelali v prvi fazi, vsebuje že vse pomembne podatke, ki so
pomembni za izdelavo ponudbe. Dodali smo samo še rok, do kdaj pričakujemo ponudbe in na
kateri naslov morajo biti dostavljene.
Spoštovani!
Prosimo vas, da nam posredujete vašo najboljšo ponudbo za dobavo naslednjega:














funkcionalne zahteve: tri-slojni gotovi parket, drevesne vrste hrast;
dimenzije: dolžina 1100 mm, širina 190 mm, debelina 14 mm;
višina gornjega sloja: 4 mm;
kakovost gornjega sloja: les brez beljave in grčic, barvno skladen, v skladu z
dostavljenim vzorcem, 6 x ultravijolično lakirano, odporno na ščetkanje;
izdelek mora biti primeren za talno gretje;
rok trajanja ob normalni uporabi: 20 let;
način polaganja: po dolžini: klik sistem, licenca Unilin; po širini snap;
način pakiranja: kartonska škatla, ovito z UV folijo, količina v eni škatli 6 desk oz.
1,254 m2;
minimalna dobavna količina: 1 EURO paleta, dimenzije 1.200 mm x 1.100 mm, na
vsaki paleti 50 škatel oz. 62,7m2, vsaka paleta ovita s PE folijo;
označevanje blaga: vsaka škatla mora biti označena z EAN kodo blaga, na kateri
mora biti tudi naziv blaga v slovenskem jeziku in navodila za polaganje; za dobave
blaga na ozemlja bivših republik nekdanje Jugoslavije mora biti vsaka škatla vidno
opremljena z deklaracijo blaga v skladu z zahtevami zakonodaje v posameznih
državah;
označevanje transportne enote: vsaka paleta mora biti vidno opremljena s številko
našega naročila;
zahtevana spremna dokumentacija: evropsko potrdilo o izvoru blaga (EUR.1);
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 okvirne letne potrebe: 100.000 m2;
 način dobave: s kamionom, iz zaloge dobavitelja v roku 8 dni od prejema naročila;
 način plačila: na odprt račun, v roku 90 dni od izstavitve fakture.
Prosimo, da nam vašo ponudbo posedujete v roku 8 dni od prejema na elektronski naslov,
naveden v glavi dopisa.
V kolikor potrebujete dodatne informacije, nas lahko pokličete ali kontaktirate na elektronski
naslov.
O vse podrobnostih se lahko dogovorimo na sestanku na sedežu našega podjetja!
V pričakovanju vaše ponudbe!
Lepo vas pozdravljamo!
Kraj in datum: ___________
Podpis:
Petra Nabavnik

2.3 ANALIZA PONUDB IN IZBIRA DOBAVITELJA
Ko prejmemo ponudbe, je za odločitev najprimernejšega ponudnika potrebno izdelati njihovo
analizo. Weele (1998) predlaga, naj vsebuje tako imenovano tehnično analizo, s katero
ugotovimo, ali je ponudba v skladu s poslano nabavno specifikacijo in komercialno analizo,
s katero analiziramo ponujene komercialne pogoje za dobavo oz. izvedbo. V kolikor nabava
sama ne more presoditi ustreznost ponudb s tehničnega vidika, jih posreduje za to zadolženim
službam: tehnologija, inženiring, projektiva ali drugim. Le-ti izdelajo ustrezno strokovno
oceno ponudb s tehničnega vidika in jo posredujejo v nabavo. Nabava je zadolžena za
izdelavo komercialne analize.
Kriteriji, ki jih upošteva pri analizi, so običajno:
•
•
•
•
•
•
•

cena;
pogoji dobave;
dobavni rok;
plačilni pogoji;
garancija;
kakovost materiala;
drugo.

Navedene kategorije bomo v učbeniku podrobneje obravnavali kasneje.
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Pomembno je, da analizo prikažemo v takšni obliki, da so ponudbe med seboj primerljive, na
tako imenovanem istem imenovalcu. Pri navedbi cene je pomembno, da pri izračunu na enoto
upoštevamo tudi dodatne popuste in rabate. Popusti so lahko:
•
•
•
•
•

na količino: npr. za nabavo nad določeno količino prejmemo dodaten rabat (1%);
»loyalty rabate« oz. rabat za zvestobo: npr. ker pri dobavitelju nabavljamo že 10 let,
nam v tem letu odobrava dodatno 0,50 % popusta na že dogovorjeni cenik;
sezonski rabat: dodatni rabat za pospeševanje prodaje v »mrtvi sezoni«;
posebni rabati za dogovorjene akcije: npr. za pospešitev prodaje na določenem trgu ali
za premagovanje konkurence lahko dobavitelj ponuja znatne rabate;
drugi: dodatno znižanje cene za prvo polnjenje trgovine.

Izmed ponudnikov se tako praviloma izbere tistega, katerega ponudba tehnično ustreza
in je komercialno najbolj ugoden. V skladu z ravnanjem dobrega gospodarja, pa pri izboru
upoštevamo morebitne pretekle izkušnje s tem dobaviteljem; še posebej za nove preverimo
tudi njihove bonitete (preverimo finančno sposobnost, morebitni stečaji in likvidacija, tožbe,
negativno publiciteto v javnosti). Tovrstno preverjanje je sicer bolj značilno za prodajno –
finančno službo, a pri pomembnih in večjih poslih je za zmanjšanje tveganja tudi to
pomemben element analize. Za oceno bonitet zaprosimo finančno službo.
V kolikor izberemo novega, nam še neznanega dobavitelja, lahko od njega zahtevamo tudi
dodatne garancije za zavarovanje pred tveganjem ne-dobave v pravem času, količini ali
kakovosti in za morebitna dana predplačila. Teh zahtev ponavadi ne pišemo v povpraševanje,
ampak jih z dobaviteljem obravnavamo kasneje.
Kdo ima končno vlogo, kateri dobavitelj bo izbran, je odvisno od pooblastil in pristojnosti v
podjetju. V nekaterih podjetjih je lahko izbor izključna pravica nabave (predvsem za surovine,
polizdelke, pomožne materiale in podobno), drugod odloča vodstvo, odvisno od velikosti
posla, vrste materiala ali storitve, vpliva sklenitve pogodbe na celotno poslovanje podjetja ali
časa, za katerega naj bi se sklenila pogodba.
O dokončnem izboru dobavitelja se nam ni potrebno odločiti na podlagi prvih prejetih
ponudb. Lahko napravimo ožji izbor in se s tistimi, ki so prišli v ožji izbor, pogajamo še
naprej. Za takšen korak se lahko odločimo, ker so lahko vse ponudbe previsoke in presegajo
naš planirani znesek finančnih sredstev, ki smo jih nameravali porabiti za to, ali pa je običajna
praksa, da se z dodatnimi pogajanji cene dodatno znižajo. Večja kot je vrednost posla, več z
dobrimi pogajanji lahko dodatno prihranimo.
Pri tem pa moramo paziti na ustrezno varovanje ponudb pred morebitnimi zlorabami in
nepooblaščenim posredovanjem informacij. Zato je prav, da se vse odgovorne osebe, ki imajo
pooblastilo za zbiranje ter analizo ponudb in izbor dobaviteljev tega tudi zavedajo in za
morebitne kršitve odgovarjajo. Urejena podjetja imajo v ta namen tudi določena pravila in
določene sankcije za primere kršitev.
V nadaljevanju navajam dva primera analiz ponudb dobaviteljev. Pri prvi (primer št. 3) je
tehnični del analize, ji je enostaven in ga lahko opravi nabava, v drugem (primer št. 4) gre za
analizo ponudb za zahteven stroj, ki zato terja tudi oceno ponudb s strani tehničnih služb.
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Primer št. 3: Analiza prejetih ponudb za dobavo gotovega parketa
Na podlagi našega povpraševanja iz primera št. 2 smo prejeli tri ponudbe in jih strnili v
naslednjo tabelo:
Tabela 1 : Komercialna analiza prejetih ponudb

Cena (v €/m2)
Pariteta1
(Incoterms
2000)
Dobavni rok
Plačilni pogoji
Rok uporabe
Ostali razpisni
pogoji

ENA d.o.o.
Avstrija
18,00
DDP lokacija
kupca

DVA d.o.o.
Hrvaška
20,00
DDU lokacija
kupca

TRI d.o.o.
Srbija
22,00
DDU lokacija
kupca

8 dni, iz zaloge
90 dni
20 let
Ponudba ustreza

8 dni, iz zaloge
90 dni
20 let
Ponudba ustreza

2 tedna
90 dni
20 let
Ponudba ustreza

Vir: Lasten
Izbrani dobavitelj: ENA d.o.o
Na podlagi podatkov, ki so navedeni v tabeli sklepamo, da je najugodnejši dobavitelj ENA
d.o.o.. Ponuja najugodnejšo ceno, po drugih komercialnih pogojih pa so njihovi pogoji
enakovredni ostalima dvema ponudnikoma, zato je ta dobavitelj izbrani dobavitelj.

Primer št. 4: Analiza prejetih ponudb za izdelavo avtomatiziranega obdelovalnega
stroja
Predpostavljamo, da smo v nabavi za izdelavo posebnega obdelovalnega stroja na podlagi
izdelanega projekta in nabavne specifikacije, prejeli pet ponudb. Naše posebne komercialne
zahteve so bile: dobavni rok največ 45 dni od dneva naročila in garancija 2 leti. V službo za
projektivo smo posredovali ponudbe in zahtevek za izdelavo tehnične ocene. Na podlagi
tehnične ocene in pojasnil, po katerih od petih ponudb ustrezajo tri, je nabava izdelala
komercialno oceno in končni izbor, kot sledi v tabeli št. 2.

Tabela 2: Komercialna analiza prejetih ponudb z izborom dobavitelja

1

Pariteto oz. klavzule Incoterms bomo spoznali v nadaljevanju.
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Cena (v €)
Pariteta2
(INCOTERMS
2000)
Transportni
stroški (v €)
SKUPAJ
CENA
Dobavni rok
Plačilni pogoji

Garancija
Tehnična
ustreznost

A d.o.o.
Slovenija

B d.o.o.
Slovenija

C d.o.o.
Italija

D d.o.o.
Nemčija

E d.o.o.
Francija

200.000
DDP
lokacija
kupca

300.000
DDP lokacija
kupca

270.000
FCA
skladišče
prodajalca

250.000
DDP
lokacija
kupca

400.000
DDP lokacija
kupca

0

0

0

0

200.000

300.000

250.000

400.000

2.000
290.000

30 dni

45 dni

2 meseca

45 dni

60 dni

20% avans
60% ob dobavi
20% po podpisu
primopredajnega
zapisnika
2 leti
NE, proizvajalec
na
zagotavlja
zahtevane
zmogljivosti
stroja

20% avans
65% ob dobavi
15% po podpisu
primopredajnega
zapisnika
2 leti
DA

20% avans
80%
po
dobavi

20% avans
60% ob dobavi
20% po podpisu
primopredajnega
zapisnika
2 leti
DA

20% avans
70% ob dobavi
10% po podpisu
primopredajnega
zapisnika
2 leti
DA

3 leta
NE,
proizvajalec
ne zagotavlja
pridobitev
vseh
potrebnih
atestov

Vir: Lasten
Izbrani dobavitelj: D d.o.o.
Pojasnilo o izboru: zaradi tehnične neustreznosti sta bila izločena dobavitelja A d.o.o. in C
d.o.o.. Od ostalih po naših zahtevah ustrezata B d.o.o. in D d.o.o., dobavitelj E d.o.o. je
izločen, ker na zagotavlja z naše strani zahtevanega dobavnega roka. Tako med preostalima
dobaviteljema izberemo dobavitelja D d.o.o., ker je cenovno najbolj ugoden.

2.4 POGAJANJA IN SKLENITEV POGODBE
Četrta faza nabavnega procesa je izvedba pogajanj in morebitna sklenitev nabavne pogodbe.
Nabavna pogodba namreč ni obvezna, svojo odločitev o izbiri in nakupu dobavitelju lahko
posredujemo v obliki naročila.

Preden podrobno obravnavamo posamezne teme, opozorimo še na širši vidik sklenitve
pogodbe. Če ni obvezna na lokalnem območju, kjer delujemo, je pogostejša v mednarodni
trgovini. Do nedavnega se njeni vsebini ni posvečalo veliko pozornosti. Pogodbeni stranki sta
jo podpisali, da sta imeli pisni dokument o sklenitvi posla ali dogovora. Danes se njeni
vsebini posveča velika pozornost, pogosto potrebujemo nasvet pravnika.

2

Pariteto oz. klavzule Incoterms bomo spoznali v nadaljevanju.

23

Nabava

Skrbno pripravljena pogodba daje večjo preglednost nad sklenjenim poslom, natančno
razmejuje pravice in obveznosti pogodbenih strank in s tem daje večjo varnost za oba
partnerja. To pozitivno vpliva na razvoj trgovine nasploh.
Vsebina pogodbe pa je v marsičem odvisna od rezultata pogajanj. V tem procesu pa ni nujno,
da imata obe strani enako pogajalsko moč in izhodišča. Če močnejša stran to izkoristi, to
negativno vpliva na drugo stran. To ima lahko negativne družbene in gospodarske posledice.
Poglejmo samo stanje v nerazvitem svetu in revščino in številne javne očitke o zlorabi moči
velikih multinacionalnih podjetij.
Najprej poglejmo, kaj sploh so pogajanja. Obravnavali bomo samo del problematike.
Več si študent lahko prebere v knjigi Poslovno komuniciranje (Tavčar et al., 1995).
2.4.1 Pogajanje
Možina (et al., 1994) pravi, da pogajanja pomenijo zbliževanje stališč glede ciljev ali glede
doseganja ciljev. V nabavi jih izvedemo, v kolikor ponudbe niso v skladu s postavljenimi
cilji, v kolikor želimo izboljšati komercialne ali druge pogoje, lahko se pogajamo o vsebini
pogodbe ali drugih podrobnosti, ki jih v zahtevek za ponudbo nismo navedli.
Možina (et al., 1994) pravi, da dobra pogajanja zahtevajo predvsem dobro pripravo. Pred
pogajanji si moramo zato postaviti cilje, kaj želimo doseči. Izkušnje kažejo, da tisti, ki gredo
v pogajanja z višjimi cilji, tudi več dosežejo. Dobro moramo poznati, kje so naše prednosti in
na kakšen način lahko še pridobimo. Nenazadnje se na globalnem nivoju sklepajo alianse
kupcev ali dobaviteljev, ki lahko prinesejo večje koristi. Večja kot je naša nabavna količina,
večja je lahko korist za dobavitelja, saj mu enakomerneje zapolnimo kapacitete.
Pozorni moramo biti na časovno postavljene roke. Večina dogovorov se doseže skoraj ob
izteku časa. To nam lahko pritrdi večina tistih, ki so jim pogajanja vsakodnevna praksa.
Zavedati se moramo, da je naša pogajalska moč tudi v naši legitimnosti, obljubah,
strokovnosti, prevzemanju tveganja, odporu in času.
Po Možini (et al., 1994) so temeljni koncepti pogajanj naslednji:
-

-

-
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Pogajanja na silo: temeljijo na premoči ene strani ali kompromisu. Pogajanja
potekajo brez pravil, odvisna so od premoči. So hitra, učinkovita in kratkoročno
uspešna. Na nasprotni strani je odziv odpor in mržnja, ki se ob težavah pri
izpolnjevanju dogovora lahko sprevrže v maščevanje.
Tekmovalna pogajanja: potekajo ob barantanju, gre za tekmovalno določanje
deležev in izidov. Pravila so čista in javna. Vse vpletene strani vedo, da so dobile
svoje deleže na pravičen način, Vplivanje je še vedno prisilno. Pogajanja so hitra
in kratkoročno uspešna, če ni sporov glede pravil. Ostaja dolgoročnejša napetost,
ki se lahko sprevrže v povračilno ravnanje.
Sodelovalna pogajanja: so najpopolnejša. Načelo teh pogajanj je »vsakemu več«,
sodelovanje daje sinergijske učinke. Tekmeci se spreminjajo v zaveznike. Temelj
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-

vplivanja je osebna moč – znanje, karizma, ugled. Ponavadi so pogajanja
dolgotrajna zaradi snovanja in uresničevanja sodelovanja. Če so uspešna, se vpliv
pobudnika stopnjuje, če nastanejo težave, je druga stran kooperativna pri urejanju
zadev.
Pritajena pogajanja: dajejo videz, kot, da jih sploh ni. Stran, ki ima pobudo,
posredno vpliva na drugo stran, da sama sprejme cilje prve strani. Če vplivanje
uspeva, se druga stran pojavi s stališčem, ki vsebuje cilje prve strani. Pri tem se
druga stran s temi stališči identificira in jih sprejme za svoje. Temelj vplivanja je
osebna moč, ki pa ostaja v ozadju. Uspešnost je težko meriti, dogovori ostajajo v
veljavi dolgo časa. Ugodne posledice sporazuma utrdijo odločitve iz pogajanj in
ustvarjajo ozračje skladnosti in zaupanja. Ob težavah je druga stran pobudnica
urejanja, saj težave ogrožajo odločitev, ki je njena.

Taktike v pogajanjih so naslednje (Možina et al., 1994):
• pogajanja so lahko statična. Udeleženci takšnih pogajanj se ne odločajo
sporazumno, ampak s postopnim popuščanjem od prvotnih zahtev. Uspešna so
le, če že vnaprej obstaja območje sporazuma, ki je med mejami stališč obeh
strank.
• Drug način so dinamična pogajanja oz. manipulacija. V tem primeru si
udeleženci prizadevajo vplivati na občutek koristnosti za posamezne
udeležence, koristnost pa skušajo spreminjati sebi v prid. Manipuliranje je
lahko pozitivno ali negativno. Pri pozitivnem ena stran prikazuje prednosti
svojega stališča, da bi ga udeleženci čim višje vrednotili, pri tem priznava
tehtnost stališča druge strani in ji prepušča možnost, da izbere zanjo ugodnejšo
možnost. Pri negativnem pušča ena stran svoja stališča pri miru, znižuje pa
stališča druge strani. Ko ta spozna, da je stališče druge strani ugodnejše zanj,
ga morebiti sprejme.
• Manipuliranje lahko poteka zlepa ali zgrda, s tršim pritiskom. Iz tega izhajajo
štiri možnosti za kombiniranje strategije:
1.) Navajanje: drugi udeleženec pridobi, če se odloči za cilje prvega
udeleženca.
2.) Prisila: drugi udeleženec v pogajanjih izgubi, če se ne odloči za cilje
prvega.
3.) Prepričevanje: drugi udeleženec naj ima občutek, da pridobi, če se
odloči za cilje prvega.
4.) Zavezovanje: prvi udeleženec zbudi v drugem občutek osebne
zavezanosti, da se odloči za njegovo stališče, za njegove predloge.
Možina (et al., 1994) navaja, da pogajalci lahko uporabljajo različne oblike zavajanja in
vplivanja na odločitev. Najbolj običajne:
• uprizarjanje časovne stiske: pogajalec navaja, da nima več časa; tako lahko izsili
odločitev ali pa prekine pogajanja;
• pogajajo se osebe z omejenimi pooblastili: pogajalec ne odstopa od stališč;
nasprotna stran lahko odstopi od pogajanj, ali popusti;
• uporabljajo se profesionalni posredniki;
• izraba pritiska javnosti;
• ustvarjanje skupnega nasprotnika;
• sklicevanje na namišljeno alternativno možnost: pogajalec izjavi, da sporazum
lahko takoj sklene z drugimi;
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•
•
•

»taktika salame« - taktika majhnih korakov v pogajanjih;
sklicevanje na »standardne pogoje«: pogajalec se sklicuje na razna pravila (interni
standardi,…);
»trdi in mehki pogajalec«: pogajalca ene strani delata v paru in si razdelita vlogi;
prvi zaostruje čez vse meje, drugi izreče milejši predlog, ki je lahko še vedno
nerazumno zahteven. Na ta način naj bi nasprotna stran začutila olajšanje in popustila.

Pogajanja so uspešna le, če sta z izidi zadovoljna tako kupec kot dobavitelj. Vedno kadar se
pogajamo, moramo zato presojati tudi koristi, ki jih bo imela nasprotna stran. Dobra pogajanja
izboljšajo položaj vseh vpletenih, če se položaj za vse strani poslabša, so pogajanja
nesmiselna. Pogajanja, kjer se izboljša položaj ene strani, druga pa izgubi, so nesprejemljiva.
Če pridobi samo ena stran, so pogajanja tvegana (Možina et al., 1994).
V vsakem primeru v pogajanjih upoštevamo (možina e tal., 1994):
• načelo dobrega gospodarja: ravnati je potrebno tako, da ne nastane škoda;
• načelo zakonitosti: dogovori so neveljavni, če ne upoštevajo predpisov;
• poslovne običaje;
• sodno prakso.
Naš pogajalski položaj lahko oslabi (Možina et al., 1994):











pomanjkanje časa;
pomanjkanje znanja o razvoju trga, dobaviteljevega tržnega položaj,
nepoznavanje dobaviteljeve strukture stroškov;
nezadovoljive informacije o dobavitelju;
naše pomanjkljivo poslušanje in pretirano govorjenje;
slabo obvladovanje tujih jezikov;
pomanjkanje razpoložljivih alternativnih virov;
šibki argumenti nabave;
pomanjkanje pooblastil za sklenitev dogovora;
pomanjkanje izkušenj z dobaviteljem.

2.4.2 Sklenitev pogodbe
Sklenitev pogodbe ni obvezna faza in se ponavadi ne prakticira za nabavo vseh materialov.
Pogodba je pogosta praksa v trgovskih podjetjih za dobavo trgovskega blaga, v proizvodnih
podjetjih pa za specifične surovine, energijo, telekomunikacije, dobavo opreme večje
vrednosti, nakupe in gradnjo zgradb, zavarovalne, najemne, leasinške, vzdrževalne,
svetovalne, komunalne pogodbe in podobno.
V posameznih podjetjih ponavadi prakticirajo standardne pogodbe, ki jih ustrezno
preoblikujejo, v kolikor se določeni pravni in komercialni pogoji zaradi nabavne politike,
kulture podjetja, tržnih razmer ali značilnosti materiala razlikujejo. V kolikor obstaja
določena tipska pogodba v podjetju, je to vsekakor prednost pred našim nasprotnim
partnerjem, ki se mora z nami pogajati o vseh določilih in včasih težko postavlja še svoje
pogoje.
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Vsebina pogodbe za dobavo zemeljskega plina se prav gotovo razlikuje od vsebine pogodbe
za dobavo trgovskega blaga. Vzdrževalna pogodba ima drugačno vsebino kot pogodba o
izvajanju čistilne dejavnosti. Spet drugačne so zavarovalniške, leasinške ali kreditne pogodbe.
Najpogostejša vsebina tipske nabavno/prodajne pogodbe je naslednja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

predmet pogodbe;
cene in količine;
dobavni pogoji oz. pariteta;
način naročanja;
način plačila oz. plačilni pogoji;
kakovost blaga ali storitve;
pogoji za prevzem blaga ali storitve;
način obravnave reklamacij;
pogodbena kazen;
ostalo: prenos lastniške pravice, posebni pogoji, ki zadevajo zdravje in varstvo pri
delu, zaščito poslovne skrivnosti;
višja sila;
končna določila.

Poglejmo bolj podrobno, kaj pomeni posamezna vsebina. Čeprav navajamo, da sklenitev
pogodbe ni nujna, se veliko elementov upošteva tudi pri naročilih, zato jih celovito
obravnavamo v okviru tega poglavja.
2.4.2.1 Predmet pogodbe
Predmet pogodbe je vrsta blaga ali storitve. Opredelimo jo lahko na več načinov. Ponavadi
navedemo točen naziv posameznega blaga, lahko v pogodbo navedemo, da je vrsta blaga
prodajni asortiment prodajalca, naveden v katalogu, letaku itd.
2.4.2.2 Način naročanja
Način naročanja je potrebno opredeliti, v kolikor sklepamo okvirno oz. krovno pogodbo, v
katero ne pišemo posameznih količin in posameznih rokov dobave. V njej opredelimo vse
podrobnosti medsebojnega sodelovanja, posamezne nakupe pa realiziramo v skladu s
potrebami in presojo kupca v daljšem časovnem obdobju. Takrat našemu dobavitelju
pošljemo pisno naročilo, v katerega vpišemo količine in dobavni rok, za vse ostale pogoje pa
se sklicujemo na določila iz pogodbe.
2.4.2.3 Določitev količine
Količina mora biti določena ali določljiva z merskimi enotami ali na drug primeren način.
Najprimernejša je uporaba merskih enot mednarodnega sistema. Ponavadi uporabljene so:
• meter;
• kvadratni meter;
• kubični meter;
• kilogram;
• gram;
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•
•
•
•
•

tona;
ura;
liter;
kos;
par.

Pri mednarodnem poslovanju moramo paziti tudi na razlike v merskih sistemih, ker se
po posameznih geografskih območjih razlikujejo. Francoska revolucija v 19. stoletju je
uveljavila metrski sistem, ki so ga sprejele skoraj vse države, od razvitih so izjeme ZDA in
Velika Britanija. Tako je v večini držav meter osnova dolžinskega merjenja, v Veliki Britaniji
in ZDA je dolžinska mera milja, lahko tudi jard, čevelj ali inča. Za merjenje mas je bil vpeljan
kilogram, v Veliki Britaniji in ZDA je mera za merjenje mase lahko funt ali unča. Zato je
potrebno biti previden pri pretvorbah merskih enot v prave količine, ravno tako pri
preračunavanju cen.
Današnji fizikalni merski sistem izhaja iz metrske konvencije z dodatkom nadaljnjih enot.
Količine lahko določimo tudi s pomočjo logistične ali pakirne enote.
Tako lahko naročimo en vagon, eno cisterno, 10 big bag vreč, 20 palet, 100 kartonov, 3 bale,
5 sodov, 25 pol, 500 paketov po 2 kosa, pri čemer pa moramo poznati vsaj približno količino
v eni izmed osnovnih merskih enot.
Količino lahko navedemo točno: na primer: 10 kilogramov, 2 cisterni. Lahko določimo
razpon od - do: na primer 200 do 250 ton. Lahko pa samo približno (circa): na primer: cca. 10
metrov. V tem primeru je odstopanje količine lahko +/- 5%.
V kolikor sklepamo okvirno pogodbo, v pogodbo ponavadi ne pišemo točnih količin, ampak
samo oceno dobave za določeno obdobje, na podlagi katerih se lahko izračuna vrednost
pogodbe. To je pomembno zaradi pooblastil za sklepanje poslov.
2.4.2.4 Določitev cene
Cena je v denarju izražena vrednost blaga. Najbolje je, da je v pogodbi fiksno določena
ali vsaj določljiva. Finančne obveznosti iz pogodbe morajo biti jasno opredeljene. Najbolje je,
da na dobavitelja prevalimo vse tveganje, ki se nanaša na spremembe cen, razen če tega s
pogodbo ne izključimo.
Avtorica navaja nekaj najpogostejših načinov določitve cene:
•
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Cena je točno določena. To velja za nabavo večine polizdelkov, trgovskega blaga,
marsikatere surovine in storitve. Za določitev cen uporabljamo cenike dobaviteljev ali
jih zaprosimo za ceno na podlagi povpraševanja. Nekatere cene za storitve javnega
sektorja so javno objavljene (komunalne storitve za fizične odjemalce, cene za
uporabo električnega omrežje ali omrežja za distribucijo zemeljskega plina,…).
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Primeri točno določene cene:
o 70 €/kg;
o 3 €/m;
o 100 € kotizacije za udeležbo na seminarju, ki vključuje gradivo in topel napitek v času
odmora;
o 20 €/uro za izvajanje storitve, za prihod in odhod na delo se zaračuna 1 ura;
o pavšalni znesek mesečnega vzdrževanja je 500 €;
o cena izdelave stroja po projektu z vso potrebno dokumentacijo in garancijami je
1.000.000 €;
o izgradnja objekta po sistemu »na ključ« je 500.000,00 €.
•

•

•

Cena je določljiva na podlagi primernih prvin in uporabnih podatkov v pogodbi:
S takšno situacijo se srečujemo na primer, kadar je cena odvisna od količine in jo
dobavitelj regulira s priznavanjem rabatov. Ceno lahko vežemo na dogajanja na
blagovnih borzah, z matematičnim modelom ali na drug način. Pri naročanju oz.
izvajanju storitev se včasih srečujemo s problemom določanja cene oz. vrednosti
celotne storitve, ki se nam zdi previsoka. V tem primeru se lahko dogovorimo za
obračun cene po sistemu »porabljeni čas in material«. Kako to naredimo, nam kaže
primer št. 8, na strani 31.
Lahko uporabimo eskalacijsko klavzulo: takrat cena temelji na zunanjih dejavnikih,
kot so: gibanje cen materiala, gibanje cen dela, sprememba valutnega tečaja. Ponavadi
je takšna pogodba dražja, kot če se odločimo za fiksno ceno.
Ne priporoča se naročanje blaga in storitev brez vnaprejšnjega dogovora o ceni.

V nadaljevanju poglejmo nekaj načinov določitve cen ali izračunavanja vrednosti pogodbe.

Primer št. 5: Smo trgovsko podjetje, ki se intenzivno širi na tuje trge. Delujemo na
maloprodajnem in veleprodajnem področju, veliko materiala dobavljamo direktno gradbenim
podjetjem za projekte. Za nabavne pogoje za določeni gradbeni material, se lahko za ceno
pogodimo tako, da se za posamezne nabavne količine cena določi v odvisnosti od količine.
Le-to določimo z lestvico rabatov:
Naročena količina do 10 ton …………. 5% rabata
Naročena količina od 11 do 20 ton …… 10% rabata
Naročena količina nad 21 ton …………. 20% rabata
Na ta način lahko tudi postavimo ustrezno politiko cen in delovanje trga (veletrgovcem
omogočamo doseganje njihove marže, za projekte za velike kupce zagotavljamo najboljše
cene).
Takšen način določanja cen se uporablja tudi pri nakupih surovin in izdelkov za proizvodnjo.
Z določanjem dodatnih rabatov nas dobavitelji dodatno stimulirajo, da nakupe realiziramo pri
njih, ne pa pri konkurenci, ki lahko ponuja istovrstne izdelke po enaki osnovni ceni.
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Primer št. 6: Blagovne borze in določitev nabavnih cen
Določeni nakupi blaga se lahko realizirajo preko blagovnih borz. Glavno borzno blago
so: nafta, premog, železova ruda, boksit, baker, cink, aluminij, plemenite kovine, od
kmetijskih pridelkov pa pšenica, koruza, soja, kava, sladkor, kakav, bombaž. Največje in
najbolj pomembne blagovne borze so v New Yorku (New York Mercantile Exchange),
Chicagu (Chicago Mercantile Exchange), Londonu (ICE Futures, LME – London Metal
Exchange), Amsterdamu, Tokiu in ostalih svetovnih prestolnicah. Po odprtju trga z električno
energijo, se pojavljajo tudi te vrste borz. V Sloveniji je trgovanje z električno energijo urejeno
preko Borzena. Kako je trg reguliran in kakšne storitve ponuja, si lahko preberemo na spletnih
straneh http://www.borzen.si.
Za nakupe na borzah je značilno, da lahko nabavljamo blago na promptnem trgu (kupimo
konkretne količine za takojšnje potrebe) ali na terminskem trgu. V primeru terminskega
nakupa se z blagom fizično ne trguje, pač pa le s cenami o blagu. Terminsko trgovanje se zato
tudi uporablja za zavarovanje pred cenovnim tveganjem pri določenem poslu, ki bo sklenjen v
prihodnosti. Kotacije na največjih posameznih trgih so dnevno objavljene v finančnih
časopisih in spletnih straneh in vplivajo na oblikovanje cen blaga po drugih
nabavnih/prodajnih kanalih.
Weele (1998) navaja, da so nakupi preko borz in terminskih poslov smiselni, kadar:
• je surovina, ki jo kupujemo, ključna sestavina lastne cene končnega izdelka. To je še
posebej pomembno v času gospodarske konjunkture oz. rasti, ko se v večini panog
pričakuje povečevanje proizvodnje, povpraševanja ter s tem tudi rast osnovnih cen
surovin. Lep primer za to so cene železa, ki so se v letih 2004 - 2008 močno zvišale
zaradi velikega povpraševanja s strani Kitajske po investicijskih dobrinah, predvsem
opremi in vlaganju v energetiko in ostalo infrastrukturo.
• je skoraj nemogoče prenesti zvišanje cene z nabavne strani na prodajno ceno. Če
delujemo v zelo konkurenčni panogi, kjer prevladuje cenovna konkurenca, nenadna in
visoka zvišanja cen lahko povzročijo propad podjetja.
• surovine, ki jo uporabljamo, ni mogoče nadomestiti z drugimi materiali (naravni,
sintetični kavčuk). Če obstajajo cenejši nadomestki, uporaba terminskega trga ni
potrebna.
Terminske pogodbe v času gospodarske krize niso najbolj primeren model za oblikovanje
cen. Takrat praviloma cene blaga padejo.

Poseben primer oblikovanja cen na borzi je vsekakor cena surove nafte. Glede na to, da je
glavna in strateška svetovna surovina, modela oblikovanja cene ni mogoče postaviti. Na
oblikovanje cene vpliva proizvodnja nafte članic OPEC-a, poraba nafte v ZDA, vojne
razmere, naravne nesreče, oblikovanje obveznih naftnih rezerv, obrestna mera ameriške
centralne banke, valutno razmerje EUR / USD, politična situacija in še kakšen dejavnik.
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Na spletni strani Ekonomske fakultete v Ljubljani je objavljeno zanimivo diplomsko
delo avtorice Nataše Mišigoj, z naslovom Vpliv iraške vojne na svetovni trg nafte. Delo je
dosegljivo na spletnem naslovu: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/misigoj1414.pdf.
Za naše potrebe nabave surovin in določitev cene, v pogodbo lahko napišemo, da velja cena,
ki je realizirana na določen dan na določeni borzi, z ustreznim pribitkom.

Primer št. 7: Oblikovanje cene zemeljskega plina
Cena zemeljskega plina se je do nedavnega oblikovala po posebni formuli, ki je vsebovala
cene nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih ter vrednostjo ameriškega dolarja. Čeprav se
povpraševanje po zemeljskem plinu ni spreminjalo, ravno tako ne ponudba, so se zato v času
visoke rasti cen nafte (leta 2006, 2007, 2008) cene zemeljskega plina močno povečevale in
tudi niso bile povezane s spremembo stroškov črpanja. Dobavitelji zemeljskega plina so zato
realizirali visoke dobičke.

Primer št. 8: Določitev cene po sistemu »porabljeni čas in material«
V kolikor naročimo popravilo stroja zaradi okvare pri zunanjem izvajalcu, le-ta na podlagi
podatkov, ki jih posredujemo o okvari, težko določi, kolikšen bo strošek popravila, ker se
dejanska napaka in okvara lahko odkrijeta šele, ko se stroj razstavi. Da se izognemo
morebitnim nesoglasjem ob kasnejšem obračunu opravljenega dela, se pred pričetkom del
dogovorimo, da se bo obračun izvedel po dejansko porabljenem času in porabljenem
materialu. Kot vrednost urne postave tako lahko vzamemo neke splošne cenike del za to
panogo in vrsto poklica, cene zaračunanega in porabljenega materiala pa lahko sami
preverjamo na trgu. Porabljene ure in material skupaj z izvajalcem spremljamo v dnevniku
opravljenih del tako, da tudi pri obračunu ne pride do morebitnih nesoglasij in sporov.
Če torej naročimo popravilo stroja, za katerega izvajalec porabi 50 ur, cena njegove storitve
znaša 15,00 €, zraven je porabil še 3 ležaje po 12,00 €, ter 8 tesnil po 10,00 €, znaša cena
storitve 866,00 €. Konkreten obračun sledi:
Obračun:
Delo: 50 ur x 15,00 €/h = 750,00 €
Material:
Ležaji: 3 kom x 12,00 € = 36,00 €
Tesnila: 8 kom x 10,00 € = 80,00 €
Skupaj material:
116,00 €
SKUPAJ VREDNOST POPRAVILA:
Delo:
750,00 €
Material: 116,00 €
SKUPAJ

866,00 €.
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Kadar se pogovarjamo o cenah, moramo biti pozorni, da s partnerjem točno določimo
tudi rok veljavnosti cen. V praksi so najbolj običajni načini:








rok veljavnosti cen je lahko do preklica, z določilom, da morajo biti povišanja
najavljena v določenem roku pred pričetkom veljavnosti (npr. 30 dni);
cene lahko veljajo za čas veljavnosti pogodbe;
lahko jih omejimo na točno določen dan (na primer: do 30.06.2009);
o veljavnosti cene se lahko dogovorimo tudi tako, da se o cenah ponovno pogajamo,
kadar se spremenijo določeni statistični pokazatelji (na primer: v kolikor se indeks
življenjskih stroškov v določenem obdobju spremeni za več kot 3%,…). Podobno
lahko zapišemo tudi za primer spremembe glavnih valutnih tečajev ali gibanjem rasti
plač v določenem sektorju,
cene lahko veljajo določen čas po posredovanju ponudbe (npr. 8 dni, en mesec);
za storitve javnega značaja se cene objavljajo z vladnimi uredbami (npr. cena uporabe
električnega omrežja in so objavljene v uradnih glasilih).

Iz izkušenj dobre poslovne prakse je potrebno določiti še, ali cene veljajo do npr.
določenega dne za vsa prejeta naročila ali za realizirane dobave do tega dne. Če se
dogovorimo, da cene do določenega dne veljajo za vsa prejeta naročila in dobavitelj najavlja
povišanje cen, je smiselno, da mu pred iztekom roka veljavnosti posredujemo čim več naročil.
V primeru najave znižanja cen, z naročili počakamo.
Seveda smo pri tem odvisni od konkurenčnega položaja, ki ga imamo do posameznega
dobavitelja. V primeru, da je naš dobavitelj monopolist, smo tako pri pogajanju o cenah, kot
ostalih komercialnih pogojih v relativno slabem pogajalskem položaju.

2.4.2.5 Pogoji dobave

Sama navedba cene v enoti mere ne določa vseh pogojev in obveznosti, ki jih mora
posamezna stranka v poslu izpolniti in kdo nosi posamezne stroške. Naj navedemo samo
primer: v kolikor pri dobavitelju v Hamburgu, Nemčija, naročamo 20 ton blaga po ceni 3,00
€/kg, to še ne pomeni da bomo prejeli blago in da nimamo dodatnih stroškov z dobavo.
Potrebno je poskrbeti še za določene storitve, kot so izbira prevoznika in prevoznega sredstva,
transport, morebitna zavarovanja zaradi rizika transporta, poškodbe in izgube blaga, pripravo
dokumentacije, določiti je potrebno, kje se sploh izroči blago. V kolikor bi blago prečkalo
državno mejo izven področja Evropske unije, je potrebno poskrbeti za ustrezne carinske
postopke na uvozni in izvozni strani. Pri takšni navedbi cene, kot je zgoraj, nikjer ni
navedeno, kdo mora poskrbeti za kaj in kateri od navedenih stroškov so v ceno že vključeni.
Sama cena 3,00 €/kg zato ne pove zadosti za razmejitev obveznosti, dolžnosti in pravic.
Za natančno in sistematično določitev teh pogojev dobave med kupcem in prodajalcem
se največ uporabljajo pravila oz. klavzule Mednarodne trgovinske zbornice INCOTERMS-i
(INternational COmmercial TERMS).
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Področja, ki jih urejajo, so naslednja (celotno poglavje o pogojih dobave povzeto po spletnem
viru:http://miha.ef.uni-lj.si/_dokumenti3plus2/191149/Vaje3_TOMP_UPES.ppt.,17.09.2009):
•

•

•
•
•
•

Pravice in dolžnosti pogodbenih strank glede kraja izročitve blaga: to pomeni, da
točno določajo kraj, kje mora prodajalec izročiti blago kupcu (na primer: skladišče
prodajalca na naslovu sedeža podjetja; ob ladijskem krovu ladje XXX v luki
Koper,…),
Prehod nevarnosti (tveganj) in stroškov v zvezi z blagom: to pomeni točen čas,
kdaj nevarnost izgube ali poškodbe blaga preide iz prodajalca na kupca (ko je
naloženo na kamion, ko preide ladijsko ograjo, ko je postavljeno ob bok ladje,…);
Plačila carin in davščin: je plačnik kupec ali prodajalec;
Zavarovanja zaradi izgube ali poškodovanja blaga: določajo, kdo je dolžan
zavarovati blago in ali je zavarovanje vključeno v ceno;
Pridobitve dovoljenj: Kdo preskrbi dokumente: kupec ali prodajalec;
Dolžnost obveščanja: pogoji določajo, kaj mora storiti prodajalec, ko je določeno
blago na razpolago in kaj kupec.

Zaradi sprememb v razvoju trgovinske prakse in načinov prevoza zbornica pravila nenehno
posodablja. Od prve izdaje leta 1936 so bila revidirana leta 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 in
2000.
Razlog za zadnjo revizijo, kjer sicer ni večjih vsebinskih popravkov, je pogostejša uporaba
elektronskega poslovanja in razvoj novih oblik prevoza.
Incotermsi se omejujejo na vprašanja pravic in obveznosti pogodbenih strank v
nabavno/prodajni3 pogodbi glede dobave blaga (v smislu »materialnih« dobrin in ne
»nematerialnih«). Pogosto se napačno tolmači, da se nanašajo na prevozno pogodbo, kar ni
prav. Nanašajo se na nabavno/prodajno pogodbo. Napačno se tudi domneva, da se z
Incotermsi opredelijo vse dolžnosti, ki bi jih stranke želele vključiti v pogodbo.
Uporaba teh klavzul za pogodbeni stranki ni obvezna, je pa zelo koristna, se
priporoča, saj poenostavlja določene dogovore o elementih prodajne cene in s tem
zmanjšuje nesporazume. Če se pogodbeni stranki odločita za njihovo uporabo, to v pogodbi
ali naročilu tudi navedeta. V nasprotnem primeru morata stranki posamezne elemente dobave
določiti posebej in opisno, kar lahko vodi k nejasnosti in pomanjkljivemu dogovoru.
Sestava klavzul Incoterms



imenski del: sestavlja ga okrajšava klavzule (EXW4, FAS, DEQ itd.) in ime kraja, oz.
geografskega ali topografskega poimenovanja;
vsebinski del: določa pravice in obveznosti pogodbenih strank glede časa in kraja
izročitve blaga, prehoda tveganja in stroškov, druge sestavine (plačilo davščin, carin,
zavarovanja, pridobitve dovoljenj, obveščanje).

3

Izraz nabavno/prodajna pogodba se uporablja, ker sta v pogodbenem poslu udeleženi vsaj dve stranki. Ena je
kupec, tudi nabavnik, druga prodajalec. Nobena pogodba zato ni samo nabavna ali prodajna. Temu ustrezno
uporabljamo izraz nabavno/prodajna pogodba.
4
Razlaga kratic in pomena posameznih klavzul je v nadaljevanju.
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Vsaka klavzula se deli na dva dela, A in B, vsak del ima deset točk. Točke od A1 do A 10
opredeljujejo obveznosti prodajalca, točke od B1 do B10 pa obveznosti kupca.
Poglejmo vsebinski pomen posameznih točk:
Obveznost prodajalca/kupca:











A1/B1 – priprava blaga in plačilo cene,
A2/B2 – dovoljenja, potrdila in druge formalnosti;
A3/B3 – pogodba o prevozu in zavarovanje;
A4/B4 – predaja in prevzem blaga;
A5/B5 – prehod blaga;
A6/B6 – razdelitev stroškov;
A7/B7 – obvestilo kupcu, prodajalcu;
A8/B8 – dokazilo o predaji;
A9/B9 – kontrola embalaže, oznak oz. blaga;
A10/B10 – ostale obveznosti.

Vsako klavzulo tolmačimo po navedenih točkah. Da nam bo razlaga klavzul bolj jasna,
poglejmo razlago ene izmed klavzul po posameznih točkah.
Primer opredelitve obveznosti pri klavzuli EXW:
Obveznosti prodajalca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A1: zagotoviti račun ali enakovredno elektronsko sporočilo v skladu s prodajno
pogodbo in vse druge dokaze o skladnosti, ki jih je mogoče zahtevati po pogodbi;
A2: kupcu nuditi pomoč pri pridobitvi izvoznega dovoljenja (zahteva, nevarnost in
stroški so na kupčevi strani);
A3: pogodba o prevozu in zavarovanju ni obvezna;
A4: predaja blaga na razpolago kupcu na imenovanem mestu na dogovorjen dan oz. v
roku (če ni dogovorjeno, veljata običajni kraj in čas);
A5: nevarnost izgube in poškodbe blaga nosi prodajalec do dobave;
A6: stroške v zvezi z blagom do dobave nosi prodajalec;
A7: pravočasno obvestilo kupcu, kje in kdaj bo na razpolago;
A8: dokazilo o predaji ni obvezno;
A9: vse stroške kontrole blaga, ki so potrebni zaradi dobave, nosi prodajalec;
prodajalec nosi stroške ustrezne embalaže, ki mora biti ustrezno označena;
A10: prodajalec nudi kupcu pomoč pri pridobivanju ustreznih listin in elektronskih
sporočil (zahteva, nevarnost in stroški so na kupčevi strani); na zahtevo kupca pridobi
informacije, potrebne za pridobitev zavarovanja.

Obveznosti kupca:
•
•
•
•
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B1: plačilo cene v skladu s pogodbo;
B2: kupec mora pridobiti dovoljenja in opraviti carinske formalnosti za izvoz in uvoz;
B3: pogodba o prevozu in zavarovanju ni obvezna;
B4: prevzem blaga, ko je na razpolago;
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•
•
•
•
•
•

B5: nosi nevarnost od trenutka, ko je blago dobavljeno (oz. od dogovorjenega roka
dalje);
B6: od prevzema dalje nosi vse stroške; naknadne stroške, če ne prevzame blaga
pravočasno; plačilo carinskih obveznosti; povrnitev vseh stroškov prodajalcu (pomoč);
B7: pravočasno obvestilo prodajalcu o kraju in času dobave;
B8: prodajalcu mora priskrbeti ustrezen dokaz o prevzemu dobave;
B9: kupec nosi vse stroške kakršnegakoli pregleda blaga pred odpravo, tudi pregled, ki
ga zahtevajo oblasti izvozne države;
B10: kupec nosi vse stroške pridobivanja listin ali enakovrednih elektronskih sporočil
in povrne prodajalcu morebitne stroške nudenja pomoči.

Klavzule Incoterms lahko razdelimo po dveh različnih kriterijih, in sicer:
a.) Glede na vrste prevoza:
 katerikoli način prevoza: EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP,
 pomorski/rečni prevoz: FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ.
b.) Delitev v 4 skupine glede na to, katera od strank nosi stroške/tveganja v zvezi
z izpolnitvijo pogodbe – ločimo 4 skupine:
• skupina E: Odhod (EXW);
• skupina F: Glavni prevoz ni plačan (FCA, FAS, FOB);
• skupina C: Glavni prevoz je plačan (CFR, CIF, CPT,
CIP);
• skupina D: Prihod (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).
Poglejmo vsebino posameznih klavzul po posameznih skupinah.
Skupina E: Odhod (minimalna obveznost za prodajalca)
Značilnost te skupine klavzul je, da kupec nosi stroške in tveganja od odpravnega kraja
naprej. Uporablja se za vse načine prevoza. V tej skupini je v bistvu samo ena klavzula
(EXW), vsebina pa naslednja:
EXW (Ex Works, franko tovarna + namembni kraj). Vsebina:
 Prodajalec izpolni svojo izročitveno obveznost
(dobavo), ko pripravi blago kupcu na razpolago v svojih
obratih (tovarni, skladišču, delavnici).
 Prodajalec ni odgovoren za izvozno carinjenje in
natovarjanje na kakršnokoli vozilo, na katerem bo blago
odpeljano.
 Kupec nosi vse stroške in tveganja v zvezi s prevzemom
blaga v prodajalčevih prostorih.
Te klavzule ne bi smeli uporabljati, če kupec ne more neposredno ali posredno opraviti
izvoznih formalnosti. Bolje je uporabiti klavzulo FCA, pod pogojem, če se prodajalec strinja,
da bo blago naložil na svoje stroške in nevarnost.
Primer št. 9:
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Če nadaljujemo razlago pogojev dobave s ceno 3,00 €/kg, v primeru uporabe klavzule EXW
Hamburg, moramo mi kot kupci poskrbeti za organizacijo prevoza blaga, nalaganje na
transportno sredstvo, morebitno zavarovanje pred tveganji in pripravo dokumentacije za
transport.
Kako v našem primeru ceno z navedbo pogojev napišemo v pogodbo? Čisto preprosto:
Cena: 3,00 €/kg, EXW Hamburg (Incoterms 20005).
Ostale klavzule navajamo podobno.

Skupina F: Glavni prevoz z vidika prodajalca ni plačan
Značilnost te skupine klavzul je, da prodajalec ne nosi stroškov prevoza blaga do
namembnega kraja. Nevarnost preide na kupca v odpravnem kraju. Prodajalec mora blago
izvozno ocariniti. V tej skupini so naslednje klavzule:
FCA (Free Carrier, franko prevoznik + navedeni kraj). Vsebina:
 Prodajalec dobavi blago izvozno ocarinjeno prevozniku, ki ga je določil
kupec, v navedenem kraju. Če poteka dobava v prodajalčevih prostorih,
je on odgovoren tudi za nakladanje blaga.
 Za prodajalca prevozna pogodba ni obvezna, stroške izvoznega
carinjenja nosi prodajalec, prodajalec preskrbi ustrezno potrdilo o
predaji, kupec mora obvestiti prodajalca o vrsti prevoza, kraju in času
prevzema.
 Klavzula je ustrezna za vse načine prevoza, vključno s prevozom po
zraku, železnici, cesti in v zabojnikih / multimodalni prevoz.
Če nadaljujemo s primerom št. 9, se uporaba te klavzule od prejšnje razlikuje po tem, da mora
prodajalec poskrbeti za nalaganje blaga in izvozno carinjenje.
FAS (Free Alongside Ship, franko ob ladji + navedeno odpravno pristanišče), Vsebina:
 Prodajalec opravi svojo izročitveno obveznost, ko postavi blago ob bok
ladje v navedenem odpravnem pristanišču (prehod nevarnosti in
stroškov).
 Kupec nosi vse stroške in nevarnost izgube ali poškodovanja blaga od
prehoda nevarnosti dalje.
 Ta klavzula je ustrezna le za pomorski promet in promet po notranjih
plovnih poteh.

FOB (Free On Board , franko na ladijski krov + navedeno odpravno pristanišče).
Vsebina:

5

Leto 2000 navedemo, ker je takrat izšla zadnja verzija klavzul. Od starejših izdaj se iste klavzule po vsebini
lahko razlikujejo.
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Prodajalec dobavi, ko blago preda čez ladijsko ograjo. Takrat preidejo
vse nevarnosti od kupca na prodajalca.
Kupec nosi vse stroške in nevarnost izgube ali poškodovanja blaga od
prehoda nevarnosti.
Prevoznika določi kupec in z njim sklene prevozno pogodbo.
Prodajalec je dolžan blago izvozno ocariniti.
Klavzula se uporablja le za pomorski in rečni prevoz.

Skupina C: Prodajalec plača glavni prevoz, včasih tudi zavarovanje
Značilnosti te skupine klavzul so, da nosi prodajalec stroške do namembnega kraja, nevarnost
pa preide na kupca že v odpravnem kraju. Prodajalec mora blago izvozno ocariniti. V tej
skupini so naslednje klavzule:
CFR (Cost and Freight ; stroški in prevoznina + navedeno namembno pristanišče).
Vsebina:
 Prodajalec dobavi, ko preide blago ladijsko ograjo v odpravnem
pristanišču.
 Prodajalec mora plačati stroške in prevoznino do navedenega
namembnega pristanišča, vendar nevarnost izgube ali poškodovanja
blaga, pa tudi vsi stroški, nastali zaradi dogodkov, ki se zgodijo po času
dobave (ko blago preide ograjo v odpravnem pristanišču), preidejo iz
prodajalca na kupca.
 Prodajalec je dolžan blago izvozno ocariniti.
 Kupec nosi vse stroške in tveganje izgube in poškodovanja blaga, ki
nastanejo v času dobave od prehoda nevarnosti (prehod blaga čez
ladijsko ograjo) dalje.
 Klavzula se uporablja samo za pomorski in rečni prevoz.
CIF (Cost, Insurance and Freight; Cena, zavarovanje in prevoznina + navedeno
namembno pristanišče). Vsebina:
 Prodajalec opravi izročitveno obveznost, ko blago preide ladijsko
ograjo v odpravnem pristanišču.
 Prodajalec je odgovoren za plačilo stroškov in prevoznine do
namembnega pristanišča, prav tako tudi pomorsko zavarovanje blaga.
 Prodajalec sklene zavarovalno pogodbo in plača zavarovalno premijo
(zavarovanje z minimalnim kritjem).
 Kupec nosi tveganje od trenutka, ko je blago prispelo na ladijski krov.
 Klavzula se uporablja samo za pomorski in rečni prevoz.
CPT (Carriage Paid To; prevoz plačan do + navedeni namembni kraj). Vsebina:
 Prodajalec plača prevoz do navedenega namembnega kraja.
 Prodajalec je dolžan blago izvozno ocariniti.
 Kupec nosi vse stroške in nevarnosti izgube in poškodovanja blaga, ki
nastanejo od izročitve blaga prvemu prevozniku.
 Klavzula se uporablja za vse načine prevoza.
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Za naš primer bi uporaba klavzule CPT Ljubljana pomenila, da naš prodajalec v Hamburgu
nosi tudi stroške prevoza iz Hamburga do Ljubljane, riziko neizdobave blaga nosi prodajalec
do izročitve prvemu prevozniku (v našem primeru bo verjetno samo eden). V kolikor se mi
kot kupec želimo zavarovati pred tveganjem npr. izgube ali poškodbe blaga, moramo za
tovrstno zavarovanje poskrbeti sami.
CIP (Carriage and Insurance Paid To; prevoz in zavarovanje plačana do + navedeni
namembni kraj). Vsebina:







Prodajalec plača prevoz in zavarovanje do namembnega kraja.
Prodajalec sklene zavarovalno pogodbo in plača zavarovalno premijo
(zavarovanje z minimalnim kritjem) kot je dogovorjeno s pogodbo,
tako da je kupec ali druga oseba, ki ima zavarovalni interes, upravičena
zahtevati izplačilo zavarovalnine neposredno od zavarovalnice.
Zavarovanje je treba skleniti z ugledno zavarovalnico in mora biti, če ni
izrecno dogovorjeno, v skladu z minimalnim kritjem po klavzulah
Združenja zavarovalnic za pomorsko zavarovanje ali v skladu s
podobno zbirko klavzul. Minimalno zavarovanje mora pokriti
pogodbeno ceno, povečano za 10% (skupaj 110%), in mora biti
izkazano v valuti pogodbe.
Prodajalec je dolžan blago izvozno ocariniti.
Kupec nosi nevarnost izgube in poškodovanja blaga, ki nastane od
izročitve blaga prvemu prevozniku.
Klavzula se uporablja za vse načine prevoza.

Skupina D: Prihod
Značilnost te skupine klavzul je, da nosi prodajalec stroške prevoza in nevarnost do
namembnega kraja. V to skupino spadajo naslednje klavzule:
DAF (Delivered At Frontier; dobavljeno na meji + naveden kraj). Vsebina:
 Prodajalec dobavi, ko da blago kupcu na razpolago na prevoznem
sredstvu, s katerim je bilo pripeljano, nerazloženo, izvozno ocarinjeno
na navedenem kraju na meji (pred carinsko mejo sosednje države).
 Kupec nosi nevarnost od trenutka, ko je bilo blago dobavljeno.
 Kupec nosi vse stroške od prevzema dalje.
 Klavzula se uporablja za vse načine prevoza, kadar se blago dobavi na
kopenski meji. Predvsem je smiselna uporaba v mednarodni trgovini,
za dobave z železnico ali zbirnimi kamioni.
DES (Delivered Ex Ship; dobavljeno na ladji + navedeno namembno pristanišče).
Vsebina:
 Prodajalec dobavi, ko da kupcu blago na razpolago na krovu ladje,
uvozno neocarinjeno, v namembnem pristanišču.
 Prodajalec nosi vse stroške in nevarnost v zvezi z dostavo blaga v
dogovorjeno namembno pristanišče do razkladanja.
 Kupec nosi stroške in tveganje od prehoda nevarnosti.
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Klavzula se uporablja, kadar se blago dobavi z ladjo po morju, rekah ali
z multimodalnim prometom (za določeno dobavo blaga se uporablja se
več vrst transporta).

DEQ (Delivered Ex Quay; dobavljeno na obali + navedeno namembno pristanišče).
Vsebina:
 Prodajalec dobavi, ko da kupcu blago na razpolago, uvozno
neocarinjeno, na obali v navedenem namembnem pristanišču.
 Prodajalec nosi vse stroške in nevarnost v zvezi z dostavo blaga v
dogovorjeno namembno pristanišče in raztovarjanje blaga na pomolu.
 Kupec mora blago uvozno ocariniti in plačati vse formalnosti, carine,
davke in druge dajatve ob uvozu.
 Klavzula se uporablja, kadar se blago dobavi z ladjo po morju, rekah ali
z multimodalnim prometom.
DDU (Delivered Duty Unpaid; dobavljeno, neocarinjeno + naveden namembni kraj).
Vsebina:
 Prodajalec dobavi, ko da blago na
razpolago kupcu, uvozno
neocarinjeno, nerazloženo s prevoznega sredstva, s katerim je bilo
pripeljano, v navedenem namembnem kraju.
 Prodajalec nosi vse stroške in nevarnost v zvezi z dostavo blaga do
namembnega kraja.
 Kupec mora na svoje stroške in nevarnost pridobiti vsa uvozna
dovoljenja in druga potrdila ali listine in opraviti, kjer je potrebno, vse
carinske formalnosti, ki so potrebne za uvoz blaga.
 Klavzula se uporablja za vse načine prevoza.
Za naš primer uporaba klavzule DDU Ljubljana pomeni, da mora prodajalec kupcu v
namembnem kraju – Ljubljani - izročiti blago, sam nosi vse stroške in nevarnosti v zvezi z
dostavo blaga. Ker v postopku fizične dobave ni carinskega postopka, teh stroškov za kupca
ni.
DDP (Delivered Duty Paid; dobavljeno, ocarinjeno + naveden namembni kraj). Vsebina:




Prodajalec izpolni dobavo, ko da blago na razpolago kupcu, uvozno
ocarinjeno, nerazloženo s prevoznega sredstva, s katerim je bilo
pripeljano, v navedenem namembnem kraju.
Prodajalec nosi vse stroške in nevarnost v zvezi z dostavo blaga do
namembnega kraja.
Klavzula se uporablja za vse načine prevoza.

V našem primeru, ko v procesu fizične dobave ni carinskega postopka, je uporaba klavzule
DDP Ljubljana ista kot v prejšnjem primeru.
V kolikor študent želi več informacij o klavzulah, si lahko prebere knjigo avtorice
Barbare Rudman, Incoterms 2000, ki je navedena v literaturi.
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Poglejmo še praktično uporabo zgornjih klavzul v primeru pomorskega transporta.

Primer št. 10: Uporaba klavzul v pomorskem transportu za primer prodaje blaga iz Slovenije
v državo izven območja Evropske unije.
Proizvajalec s sedežem v Kranju kupcu v Južnoafriški republiki proda 1.000 kosov izdelkov
po ceni 10,00 €/kos. Stroški pakiranja in priprave izdelkov za čezmorski transport znašajo
1.000,00 €.
1.) Kakšna je vrednost blaga na pariteti FCA Kranj? Katere so bistvene naloge, ki jih
mora opraviti prodajalec?

Vrednost blaga
Stroški pakiranja
SKUPAJ (FCA Kranj)

Izračun
1.000 kos x 10,00 €
1.000,00 €

Vrednost
10.000,00 €
1.000,00 €
11.000,00 €

Prodajalec mora pripraviti blago v določenem času, ga primerno embalirati in
pripraviti za prevoz, označiti in jo predati izvozno ocarinjeno prevozniku ali
špediterju v skladišču v Kranju.
2.) Prodajalec in kupec dosežeta dogovor o prodaji na pariteti FAS Koper. Stroški
prevoza in manipulacije od Kranja do Kopra znašajo 200,00 €. Koliko stane prodajni
posel prodajalca in katere so njegove bistvene dolžnosti?

Vrednost blaga FCA Kranj
Prevoz Kranj - Koper
SKUPAJ (FAS Koper)

Izračun
11.000,00 €
200,00 €
11.200,00 €

Poleg obveznosti pod 1.) je prodajalec dolžan poskrbeti za sklenitev pogodbe s
prevoznikom, razkladanje in naklad v luki do boka ladje (lahko v skladišče).
Nevarnost izgube ali poškodbe blaga nosi prodajalec.

3.) Prodajalec in kupec skleneta pogodbo na pariteti FOB Koper. Stroški pristaniških
pristojbin, zavarovanja in dokumentov znašajo 100,00 €. Koliko stane posel
prodajalca in katere so bistvene dolžnosti?

Vrednost blaga FAS Koper
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Pristaniški stroški
SKUPAJ (FOB Koper)

100,00 €
11.300,00 €

Poleg obveznosti pod 2.) je prodajalec dolžan plačati pristaniške pristojbine ter
špediterske storitve in zavarovanja.
Poznavanje teh pravil nam v bistvu omogoča izdelavo pravih komercialnih analiz in presojo
ponudb z vidika osnovnih komercialnih pogojev. Najnižje cene, brez dodatnega opisa kdo
nosi pripadajoče stroške in brez navedbe obveznosti, so zavajajoče. Primer analize ponudb je
že naveden v primeru št. 1, kjer transportnih klavzul nismo razlagali, zato na tem mestu kot
primer št. 11 navajamo še en preprost izračun.

Primer št. 11: Katera cena je v resnici ugodnejša za kupca?
Izbira katere paritete je ugodnejša za kupca: nakup blaga na pariteti FCA skladišče prodajalca,
po ceni 10,00 €/kos, ali 10,70 €/kos CIP naše skladišče, količina 1.000 kosov, prevozni stroški
našega prevoznika znašajo 500,00 €, stroški zavarovanja pa 1% fakturne vrednosti blaga?

Za izračun naše cene na enoto mere, moramo izračunati celotne stroške posla, kot sledi:
Naša skupna cena = količina x cena FCA = 1.000 x 10,00 €
Prevoz:
Zavarovanje:
SKUPAJ STROŠKI

= 10.000,00 €
= 500,00 €
= 100,00 €
= 10.600,00 €

Cena na kos = SKUPAJ STROŠKI / KOLIČINA =
= 10.600,00 € / 1.000 kos = 10,60 € / kos
Odgovor: V kolikor se odločimo za nakup na pariteti FCA skladišče prodajalca, je ta cena za
nas ugodnejša. Strošek nabave na enoto mere je nižji, kot če se odločimo za nakup v pogojih
dobave CIP naše skladišče.

2.4.2.6 Določitev plačilnih pogojev
Obvezni del pogodbe je tudi dogovor o načinu in roku plačila. Za vsak posel naj bi veljalo, da
je zaključen, ko se poravnajo obveznosti plačil.
Glede določitve roka in načina plačila lahko izbiramo med več možnostmi, ki pa so odvisne
od običajne prakse za panogo, vrednosti posla ali tveganj povezanimi s plačili, konkurence in
naših pogajalskih spretnosti.
Naj naštejemo nekatere, ki se v vsakdanji poslovni praksi najbolj pogosto uporabljajo:
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•

•

•

•

•

plačilo na odprt račun. To pomeni plačilo obveznosti v določenem roku po izstavitvi
računa. Dobavitelji surovin in večja podjetja nudijo plačilne roke od 30 - 120 dni, za
naročila manjše vrednost tudi krajše. Dejansko je takšen plačilni rok v glavnem
odvisen od plačilnega tveganja, kot ga oceni dobavitelj, doseženega kreditnega limita
in preteklega sodelovanja. Na določitev teh rokov lahko vplivajo tudi politična
dogajanja v posamezni državi. Uporabljajo ga predvsem partnerji, ki med seboj
dolgoletno sodelujejo. Lahko pa se kupec in prodajalec dogovorita za plačilo na odprt
račun, z določenimi jamstvi (bančna garancija, menica, poroštvo,…) in omejitvijo
višine zneska odprtih terjatev.
Avansno plačilo: to pomeni, da moramo blago ali storitev plačati prej, preden ga
dobavitelj dobavi oz. izvede storitev. Takšen način plačila je za kupca neugoden, ker v
nabavo veže finančna sredstva, preden je blago sploh dobavljeno, hkrati pa tudi tvega
morebitni stečaj dobavitelja in izgubo sredstev. Včasih se temu načinu plačila ni
mogoče izogniti. Avans lahko plačujemo v celoti ali delno. Delno plačilo avansa
običajno pri izvedbi projektov velikih vrednosti (do 20% vrednosti pogodbe). Izvajalci
ga potrebujejo za nabavo materiala za začetek izvajanja pogodbenih del. Preden
dejansko izvedemo avansno plačilo, je potrebno preveriti bonitetne podatke
dobavitelja. V primeru slabe ocene je smiselno zahtevati garancijo za vračilo sredstev,
ali pa se poslu odpovedati.
Plačilo s čekom: v določenih primerih dobavitelj odpremo blaga pogojuje z dostavo
čeka kot načina plačila. Ko prodajalec ček sprejme, ga da na vnovčenje v svojo banko.
V kolikor je ta postopek uspešen, nam odpremi blago. Ček se na področju
kontinentalne Evrope malo uporablja, pogost je na teritoriju ZDA in Velike Britanije.
Lahko uporabimo dokumentarni akreditiv. Njegova uporaba v mednarodni trgovini
pomeni najvarnejšo in najpogostejšo obliko plačila v sodobni trgovini. V primeru, da
se odločimo za takšen način plačila, je v posel vključena tudi banka. Dokumentarni
akreditiv je preklicna ali nepreklicna obveznost fizične ali pravne osebe, običajno
banke, da na račun dajalca opravi plačilo tretji osebi, ob določenih pogojih. Banka
mora uporabniku izplačati določen znesek, ko ta predloži dokumente, ki so navedeni
kot pogoj za izvedbo plačila v nalogu za odprtje akreditiva.
Dokumentarni inkaso: pomeni izročitev blagovnih dokumentov kupcu proti
takojšnjem plačilu ali obljubo plačila v kasnejšem roku. Dokler kupec ne izpolni svoje
obveznosti, ostanejo blagovni dokumenti v posesti pooblaščene banke.

2.4.2.7 Določitev kakovosti blaga ali storitve
Glede kakovosti blaga ali storitve, jo v glavnem opredelimo že v nabavni specifikaciji.
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Kakovost lahko določimo na več načinov. Ponavadi:
- z opisom (glej primer št. 1),
- po tehničnih parametrih (kemijska sestava),
- z blagovno znamko (na primer: športni copati Nike),
- s tipom (pšenična moka tip 900),
- s standardom, namenom uporabe (npr. za normalno uporabo, za uporabo v posebnih
pogojih, mora ustrezati CE standardu za to skupino blaga,…),
- z vzorcem,
- lahko navedemo tržno kakovost, ki je običajna v kraju prodajalca,
- lahko z oznako takšna-kakršna (telle-quelle) idr.
2.4.2.8 Pogoji za prevzem blaga
Pogoji za prevzem blaga ali storitve ponavadi določajo, na kakšen način se ob dobavi blaga
ugotavlja kakovost in količina (s štetjem, merjenjem, kemijsko analizo, na podlagi vnaprej
določenih spremnih dokumentov, na podlagi potrdila neodvisne institucije ipd.). V teh
pogojih lahko navedemo tudi razpoložljivi delovni čas za dobavo blaga ali izvedbo storitve,
morebitne zahteve glede najave dobav blaga in podobno. Več o prevzemu blaga obravnavamo
v poglavju o skladiščnem poslovanju.
2.4.2.9 Način reševanja reklamacij
Glede načina reševanja reklamacij je potrebno določiti pogoje za reševanje količinskih
in kakovostnih. Količinske reklamacije se ponavadi rešujejo ob dobavi, če se izvaja
ugotavljanje dobavljene količine. V primeru ugotovljenih odstopanj se zaznamki zabeležijo v
tovorni dokument. Zaznamek je osnova za uveljavljanje naknadnih dobav ali vračil ter
dobropisov oz. bremepisov, če se dejansko ugotovljene količine in količine na računih ne
ujemajo. Reklamacije kakovosti se ravno tako ugotavljajo ob dobavi ali s kasnejšimi
analizami. Ponavadi je rok za ugotavljanje reklamacij 8 dni od dneva dobave, za skrite napake
pa je najdaljši rok tako za količinske kot kakovostne reklamacije 2 leti od dneva dobave.
2.4.2.10 Pogodbena kazen
Pogodbena kazen je za nabavo pomemben člen pogodbe. Na podlagi določitve kazni od
dobavitelja lahko zahtevamo odškodnino, v kolikor ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti.
Najpogostejše kršitve so glede izpolnjevanja dobavnih rokov in dokumentacije. S pogodbeno
kaznijo se tako zavarujemo pred izgubo dohodka zaradi neizpolnitve obveznosti ali pa
preprosto želimo doseči spremembo njegovega vedenja.
2.4.2.11 Prenos lastniške pravice
Prenos lastniške pravice je pomemben z vidika odgovornosti in pravice razpolaganja z
blagom. Čeprav je to tema, ki v bistvu posega na področje prava je koristno, da vsak nabavnik
pozna tudi to tematiko. Lastninska pravica lahko preide od prodajalca na kupca ob
dobavi blaga ali šele, ko je blago v celoti plačano. Pri nabavi opreme je to lahko zelo
pomembno. Če se dogovorimo, da lastninska pravica preide ob dokončnem plačilu opreme,
kar je ponavadi izvedeno, ko dejansko napravimo primopredajni zapisnik, iz katerega je
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razvidno, da je bila oprema v celoti dobavljena, da razpolagamo z vso zahtevano
dokumentacijo, da je oprema uspešno prestala celotno testno obdobje in da izpolnjuje vse
zahteve glede zmogljivosti, lahko za morebitne nesreče pri delu, do katerih lahko pride,
odškodninsko odgovarja prodajalec. Prenos lastninske pravice je pomemben tudi zaradi
morebitnega stečaja kupca in s tem povezanim postopkom poplačila upnikov iz stečajne
mase.
2.4.2.12 Ostalo
Posebni pogoji, ki zadevajo zdravje in varstvo pri delu so v določenih podjetjih ostrejši,
kot zahteva zakonodaja. V ta namen se ti posebni pogoji vključijo v samo pogodbo in dodatno
zavezujejo dobavitelje oz. izvajalca. Podobno velja za potrebe zaščite poslovne skrivnosti.
Višja sila je standardna klavzula v pogodbah in se nanaša na izpolnjevanje obveznosti v
primeru nastopa višje sile, kot so na primer naravne katastrofe.
V končnih določilih določimo čas veljavnosti pogodbe, pogoje, kdaj začne veljati, pogoje
odpovedi, način veljavnosti sprememb in število kopij.
Po potrebi ima pogodba lahko tudi priloge.
2.5 NABAVNO NAROČILO
Za realizacijo posameznega posla, za redne dobave, naročila manjših vrednost, ipd. se ne
prakticira nabavna pogodba, ampak nabavno naročilo oz. naročilnica, ki vsebuje vse bistvene
elemente za dobavo blaga:
•
•
•
•
•
•
•
•

ime kupca;
ime prodajalca;
številko naročila;
naziv blaga z opisom;
količino in ceno;
dobavni rok;
način plačila;
posebne zahteve.

V kolikor ni naša praksa sklepanje pogodb, lahko izdelamo tudi splošne pogoje nabave,
ki sestavljajo naročilo. V kolikor še uporabljamo pisno izstavljanje naročil, jih je smiselno
natisniti na hrbtno stran naročila. V nasprotnem primeru splošne pogoje nabave lahko
pošljemo dobavitelju v potrditev saj vsebujejo ostale elemente pogodbe, kot smo jih že
omenjali. Težava, na katero pri tem lahko naletimo je, da ima naš dobavitelj na nasprotni
strani na isti način pripravljene splošne pogoje dobave, ki so v nasprotju z našimi pogoji. To
pa terja usklajevanje.
Kako v praksi izgledajo splošni nabavni pogoji, si študent lahko ogleda na spletni strani
podjetja OPL. Naslov je naslednji: http://www.opl.si/uploads/opl-nabavni%20pogoji20041.pdf.
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Takšne prakse se poslužuje veliko podjetij in jih je preko spletnega brskalnika tudi lahko
najti.
Za naročanje blaga lahko uporabljamo tudi naročilnice na predtiskanih obrazcih.

Primer št. 12: Primer naročila
Kako lahko napišemo naročilo?
Poglejmo!
Zadeva: Naročilo št. NAB 001/2009
Na podlagi vaše ponudbe št. CJ123 / 2009 in v skladu z našim povpraševanjem naročamo
naslednje blago:
Šifra: 123456
Artikel: Gotovi parket hrast standard, dimenzije 2.200 x 204 x 14 mm, standardno pakiranje,
dostava s kamionom na euro paletah,
Količina: 1.000 m2
Cena: 20,05 €/m2
Pogoji dobave: CIP skladišče kupca v Novi Gorici
Rok dobave: 25.09.2009
Način plačila: 60 dni od dneva dobave
Ostali pogoji dobave:
 dobavljenemu blagu mora biti priložen pakirni list in dobavnica;
 na račun in dobavnico obvezno navesti šifro blaga in številko naročila;
 najavo pošiljke z registrsko številko prevoznega sredstva poslati 24 ur pred dostavo v
nabavo;
 delovni čas skladišča je od 7.00 – 15.00 ure;
 ostali pogoji v skladu s Splošnimi pogoji nabave, navedenimi na hrbtni strani naročila.
Prosimo za vašo potrditev!

Lepo vas pozdravljamo!

Špela Naročnica

2.6 IZPOLNJEVANJE NAROČILA
Ko odpošljemo naročilo, spremljamo tudi, kako ga dobavitelj dejansko tudi izpolnjuje. Dobro
je, če za vse pomembne dobave zahtevamo kupčevo potrditev naročila, s katerim potrdi vse
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bistvene navedbe iz naročila. Nato pa spremljamo izpolnitev naročila glede roka dobave,
količine, kakovosti in ostalih zahtev iz nabavne specifikacije ali pogodbe.
V določenih primerih se lahko odločimo za vmesno preverjanje stanja našega
naročila na lokaciji dobavitelja. Tega se poslužujemo za kritične nabavne dele, zahtevne
projekte, kjer lahko izdelavo razdelimo na posamezne faze in določimo njihovo izdelavo s
časovnimi roki. V kolikor so naše ugotovitve izvajanja projekta pri dobavitelju slabe, lahko
storniramo naročilo, kar ima lahko hude posledice (projekt ni realiziran, stroški, slaba
publiciteta,…).
V primeru nastopa količinskih ali kakovostnih reklamacij, se nabava aktivno vključi v njihovo
reševanje.
V tej fazi nabava tudi uveljavlja morebitne pogodbene kazni v primeru, da dobavitelj naročila
ni izpolnil v skladu z dogovorom.

2.7 PREVZEM BLAGA IN REŠEVANJE REKLAMACIJ
Vsak material, ki je predmet nabave, se ob prihodu formalno prevzema. S prevzemom in
potrditvijo dokumentov, ki spremljajo dobavo, potrdimo prevzem blaga. Osnova za izvedbo
prevzema je dokumentacija, ki spremlja blago ob dobavi: dobavnica, tovorni list, pakirni list,
lahko tudi račun in druga specifična dokumentacija (za nevarne snovi so priložena tudi
navodila v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju).
Dobavnico izstavi dobavitelj in vsebuje vse informacije o blagu in dobavljeni količini: vrsta
blaga, bruto, neto teža, število embalažnih enot in druge podrobnosti.
Tovorni list vsebuje podatke o pošiljatelju, prevozniku in dobavljeni količini. Ko blago prispe
na našo lokacijo, podpišemo tovorni list in s tem prevozniku potrdimo opravljeno prevozno
storitev. Ta ja osnova za izstavitev računa za opravljeno prevozno storitev. Komu se račun
izstavi, je odvisno od pogojev dobave. Le-te smo že obravnavali v poglavju o Incotermsih.
Ločimo:
1. količinski in
2. kakovostni prevzem.

Količinski prevzem blaga
Količinski prevzem pomeni ugotavljanje skladnosti dejansko dobavljene količine v
primerjavi z navedenim stanjem na dobavnici. Kontrola količine se lahko ugotavlja s štetjem,
merjenjem, tehtanjem, lahko pa se količina ne ugotavlja, ampak se količinski prevzem izvrši
na podlagi dokumentacije. Način ugotavljanja količine določita nabava in služba prevzema že
pred prvo dobavo.
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Prevzemnik ob prevzemu ne kontrolira samo količine, ampak primerja tudi vrsto blaga v
naročilu in naročeno količino. Dobavljena količina namreč lahko močno odstopa od naročene,
ali pa dobavitelj dobavi napačno blago. V tem primeru zavrne pošiljko.
Če se dejansko ugotovljena količina in količina na dobaviteljevih dokumentih ujemata,
prevzemnik količinsko prevzame blago in tvori dokument, imenovan prevzemnica. Danes se
to v večini podjetij izvaja računalniško. Prevzemnica je pomembna, ker je kasneje osnova za
kasnejšo likvidacijo fakture, plačilo obveznosti dobavitelju in zvišanju vrednosti zalog. V
procesu likvidacije fakture se z vidika količine primerja prevzeta in zaračunana količina.
Količina na fakturi in prevzeta količina se morata ujemati.
Praviloma je v postopku ugotavljanja količine, pri prevzemu navzoč tudi šofer. To je seveda
možno samo v primeru, ko je blago dostavljeno s kamionsko pošiljko, če ga prejmemo po
pošti, smo pri količinskem prevzemu prisotni samo mi.
V primeru, da se dejanska količina in količina na dokumentih ne ujemata, se ob prihodu blaga
napravi ustrezen reklamacijski ali pa komisijski zapisnik (v praksi srečamo različna
poimenovanja). Le-tega mora podpisati prevoznik (šofer) in odgovorna oseba službe
prevzema. V mednarodnem transportu je praksa, da se napravi opomba tudi na tovorni list,
ker je za razliko v količini lahko kriv tudi prevoznik. Reklamacijski oz. komisijski zapisnik je
osnova za zahtevek do dobavitelja. V primeru ugotovljenega manjka blaga zahtevamo, da
dobavitelj izstavi dobropis za razliko v količini oz. nemudoma dobavi manjkajočo količino.
Reklamacije količine pri dobavitelju praviloma uveljavlja nabava.
Običajna praksa in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji je, da nam dobavitelj očitne manke
v količini prizna, če jih javimo takoj ob prihodu blaga, kasnejših zahtevkov ne priznavajo,
razen, če z njim nismo drugače dogovorjeni. Preden pa nam količinsko reklamacijo prizna,
poteka tudi morebitno preverjanje odgovornosti prevoznika.
Kakovostni prevzem blaga
Za kakovostni prevzem ponavadi ni odgovorna skladiščna služba. Skladišče praviloma
lahko ugotavlja očitne napake kakovosti in poškodbe, kar ponavadi zadostuje v trgovskih
podjetjih, drugače pa imamo za kakovostni prevzem organizirane posebne službe, ki določajo
postopek ugotavljanja kakovosti glede na pomembnost dobavljenega blaga za nadaljnjo
predelavo. Običajna praksa v večini podjetij je, da se za vsak nabavljen material že pred
prvim prihodom določi, kakšna bo vhodna kontrola kakovosti. Ta je lahko laboratorijska
analiza po vnaprej določenih parametrih in metodah, testiranje, preizkušanje, ipd. Za kontrolo
kakovosti lahko sklenemo pogodbo s podjetjem, ki se neodvisno ukvarja s kontrolo kakovosti
in za to daje ustrezna potrdila, ali pa takšen dokument zahtevamo od dobavitelja. Lahko pa
prevzem izvedemo samo na podlagi spremnih dokumentov dobavitelja (analizni certifikati –
če vrednosti parametrov ustrezajo našim zahtevam, je pošiljka za nas kakovostno
sprejemljiva).
Lahko se odločimo, da izvajamo analizo za vsako pošiljko. To je še posebej pomembno,
kadar prejmemo blago v razsutem stanju in ga uskladiščimo v isti skladiščni prostor tako, da
se pomeša skupaj z že prej uskladiščenim istovrstnim blagom (na primer: v cisterni, silosu).
Lahko se odločimo samo za vzorčne kontrole za določene prevzeme in to izvajamo naključno.
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Stroški ugotavljanja kakovosti vhodnih surovin so v primeru izvajanja laboratorijskih analiz
praviloma visoki. Le-te se da zmanjšati, v kolikor izbiramo dobavitelje, ki imajo pridobljen
certifikat kakovosti iz serije ISO 9001:2008. Le-ta dokazuje, da ima dobavitelj vzpostavljen
sistem obvladovanja kakovosti, ki zagotavlja doseganje kakovosti v skladu z dogovorom.
Zato se kakovostni prevzemi lahko izvajajo na podlagi spremnih dokumentov (že omenjeni
analizni certifikat), brez dejanske analize.
Ko izvedemo postopek ugotavljanja kakovosti dobavljenega blaga, izvedemo kakovostni
prevzem blaga. Tudi tvorjenje tega dokumenta prevzema je danes že računalniško. Blago v
skladišču pa z nalepkami označimo, da je kakovostno prevzeto. S tem je postopek
kakovostnega in količinskega prevzemanja blaga končan, na nas pa preidejo pravice in
tveganja, ki izhajajo iz tega naslova (tveganje in odgovornost glede uporabe, lastninska
pravica,…).
V primeru ugotavljanja odstopanja kakovosti od dogovorjene, imamo na voljo različne
možnosti:
 če je kakovost še sprejemljiva, blago pogojno sprejmemo, a ga v
procesu porabe dodatno spremljamo;
 pošiljko zavrnemo.
V obeh primerih ravno tako izdelamo reklamacijski zapisnik, ki je osnova za uveljavljanje
zahtevkov do dobavitelja. Reklamacijske zahtevke praviloma rešuje nabava. Postopek je bolj
zahteven kot v primeru uveljavljanja količinskih reklamacij. Dobavitelj zahteva morebitno
dostavo vzorcev, fotografije, lahko nas obišče na naši lokaciji in sam preveri stanje.
Kadar uveljavljamo reklamacije, imamo vedno pravico do povračila celotne škode. V
primeru, da smo neustrezno kakovost ugotovili, ko je bilo blago že v proizvodnji, nam mora
dobavitelj povrniti tudi stroške izmeta slabih izdelkov in njihovo deponijo na smetišče.
Običajni roki za reklamacijo kakovosti so 8 dni od datuma prejema blaga, za skrite napake pa
do dve leti.
Ko napravimo količinski in kakovostni prevzem blaga, povečamo količino blaga na zalogi.
Sodobni računalniški sistemi se glede prikazovanja stanja zalog prilagajajo potrebam in
procesom posameznih podjetij. Praviloma pa omogočajo vpogled v:
1. količino in vrsto blaga »v« prihodu (blago še ni prevzeto niti količinsko, niti
kakovostno);
2. količinsko prevzeto blago (še čaka na kakovostni prevzem);
3. zaloga količinsko in kakovostno prevzetega blaga.
Določenih vrst blaga ne moremo prevzemati po zgoraj navedenem postopku. Takšne narave
so storitve v celoti, opremo in objekte prevzemamo s podpisom primopredajnega zapisnika,
dobavljene količine električne energije in plina plačamo po porabi po števcu.
Pri ocenjevanju dela nabave je reševanje reklamacij z dobavitelji eden izmed pomembnih
kriterijev ocenjevanja. Dobra nabavna služba razpolaga z ažurno evidenco vseh ugotovljenih
reklamacij in načina njihove rešitve. Predvsem nabava z vršenjem pritiskov na dobavitelje
poskrbi za hitro in ažurno reševanje reklamacij.
48

Nabava

Pa še nasvet: vse bolj pogosta praksa je, da se dobaviteljem v primeru nastanka
reklamacije zaračuna tudi določen administrativni strošek reševanja reklamacije, ki je
upravičena. Tudi na ta način vplivamo na izboljšanje dobav. Četudi je ta strošek zanemarljiv z
vidika celotnega poslovanja, ga dobavitelj verjetno obravnava kot nepotrebno zmanjšanje
dohodka.
2.8 OCENITEV NABAVNEGA POSLA
Po končanem nabavnem poslu tudi ocenimo dobavitelja. Kriteriji, s katerimi ponavadi
ocenjujemo nabavni posel in dobavitelja, so predvsem:
•
•
•
•
•

izpolnjevanje dobavnih rokov;
reševanje garancijskih zahtevkov;
reševanje količinskih in kakovostnih reklamacij;
zadovoljstvo uporabnikov;
kakovost prodajne storitve.

V kolikor ocenjujemo novega, ga na podlagi ocene razvrstimo med uvrščene oz. potrjene, ali
neuvrščene oz. nepotrjene.
Za določeno obdobje, ponavadi eno leto, pa izdelujemo oceno vseh dobaviteljev in jih tudi
razvrščamo. Takšen način ocenjevanja je stalna praksa tistih dobaviteljev, ki imajo certifikate
obvladovanja kakovosti (ISO 9001:2008), kar je ena izmed zahtev tega standarda.
Z vidika razvijanja dobaviteljev je dobro, da vse naše pripombe in zahteve odprto
obravnavamo tudi z dobaviteljem. Na ta način prispevamo k večji kakovosti in boljši izvedbi
novih projektov.

Povzetek
Faz samega nabavnega procesa je veliko. Začne se s preprosto izdelavo nabavnih
specifikacij, v katerih točno opredelimo, kaj sploh želimo nabaviti. Na podlagi tega
poiščemo potencialne dobavitelje, ki jim naše zahteve posredujemo v obliki
povpraševanja. Prejete ponudbe analiziramo in se odločamo o nadaljnji izbiri
dobavitelja ali se še naprej pogajamo. Ko izberemo dobavitelja, lahko uberemo
zahtevno pot sklenitve pogodbe oz. se odločimo za posredovanje naročila. S tem nabavni
postopek še ni končan. Ravno tako je pomembno spremljanje naročila do dobave in
prevzema blaga v skladišče. Po tem spremljamo še pojav morebitnih reklamacij. Naše
zadovoljstvo z izbiro dobavitelja in njegovo prodajno storitvijo strnemo v oceni
nabavnega posla.
Vprašanja za ponavljanje in razmišljanje:
1.) Naštej in opiši faze nabavnega procesa?
2.) Poskušaj izdelati nabavno specifikacijo za nabavo papirja za tiskalnike za srednje veliko
podjetje, ki se ukvarja z grafično dejavnostjo!
3.) Zakaj je pomembna pravilna izbira potencialnih dobaviteljev?
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4.) Kako lahko ugotovimo, ali je dobavitelj ustrezen, če se obračamo na novega?
5.) Kaj bi storili v primeru, če bi se želeli natančno prepričati, ali je dobavitelj ustrezen?
6.) Napiši dopis – povpraševanje za nabavo za papir za tiskalnike!
7.) Katere parametre upoštevamo pri analizi ponudb za papir za tiskalnike?
8.) Kako se odločamo o sprejemljivosti cen v primeru nakupov manjše vrednosti, kako v
primeru večjih poslov?
9.) Kateri so pomembni elementi pogajanj?
10.) Kako lahko določimo ceno?
11.) Kako lahko določimo količino?
12.) Kaj je eskalacijska klavzula?
13.) Ali je v razmerah gospodarske negotovosti varno vezati ceno na gibanje ameriškega
dolarja? Odgovor utemeljite!
14.) Kaj so INCOTERMS-i? Zakaj so pomembni?
15.) Kaj vse bi posebej morali napisati v pogodbo med svoje obveznosti in med obveznosti
dobavitelja, če se ne bi odločili za uprabo klavzul INCOTERMS? Pojasnite na primeru ene
izmed klavzul!
16.) V katerih primerih bi pristali na avansno plačilo ali zavarovanje svojih obveznosti z
bančno garancijo?
17.) Kateri so bistveni elementi naročila?
18.) Kdaj sklenemo pogodbo, kdaj pošljemo naročilo?
19.) Utemeljite, zakaj bi se v vašem podjetju odločili za pridobitev certifikata kakovosti, če bi
bili dobavitelj velikemu proizvodnemu podjetju!
20.) Zakaj je pomemben prevzem blaga?
21.) Kaj je pomembno za kakovostni prevzem blaga?
22.) Kakšne akcije bi sprožil v primer, da dobavitelj redno zamuja z dobavami?
23.) Zakaj je pravilno, da reklamacijske zahtevke rešuje nabava?
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3 IZBIRANJE IN VREDNOTENJE DOBAVITELJEV

Uvod
»Za naše ključne dobavitelje želimo biti pomemben kupec, da bi oboji imeli korist od tesnega
sodelovanja!«
(Neil Deverill, DTI 1988, str. 10)
V današnjem času ne zadostuje, da je dobavitelj trenutno sposoben izpolniti zahteve po
materialu ali storitvah. Zato moramo poznati njegove prednosti in pomanjkljivosti. Potrebno
je sistematično zbiranje podatkov, da lahko v primeru njegove slabe prodajne storitve ali
kakovosti blaga izvajamo ustrezne akcije. V poglavju bomo pokazali, katere parametre je
smiselno ocenjevati, omenili metode in praktični primer ocene, ki daje objektivno oceno
dobavitelja.

Sistematično zbiranje podatkov o dobaviteljevem poslovanju omogoča kupcu, da doseže
natančen dogovor o zmanjšanju števila zavrnitev prevzema, skrajšanju dobavnega časa in
znižanju stroškov.
Weele (1998) ocenjevanje dobaviteljev deli na štiri ravni:
• Raven izdelka, kjer se osredotočamo na izboljšanje kakovosti materiala in oblikovanje
izdelka. Trenutno raven nam ponavadi pokaže vhodna kontrola.
• Procesna raven. V tem primeru preučimo proizvodni proces izdelka. Osredotočamo se
na kakovost vhodnih materialov, analizo proizvodnega procesa in njegov nadzor,
tehnološko dokumentacijo v zvezi s postopkom procesa, obvladovanje posameznih faz
proizvodnje, vmesne kontrole kakovosti izdelave, stanje dobaviteljeve opreme,
obvladovanje procesa vzdrževanja (preventiva).
• Raven sistema zagotavljanja kakovosti, ki zajema izdelavo in uporabljanje postopkov
za kontrolo kakovosti v vseh fazah procesa, od nabave materiala, do odpreme izdelka
do kupca.
• Raven podjetja, kjer pri oceni upoštevamo tudi finančne vidike in usposobljenost
vodstva.
Metode ocenjevanja dobaviteljev so lahko subjektivne ali objektivne. Subjektivne so tiste, ki
temeljijo na osebni presoji, objektivne pa uporabljajo določene kriterije in poslovanje lahko
ocenimo količinsko.
Weele (1998, 319-320) navaja naslednje metode:
• izdelava preglednic, ki jih uporabljamo za primerjanje ponudb. V preglednico
vnašamo posamezne kriterije za ocenjevanje in stanje oz. vrednosti pri posameznem
dobavitelju. Tako izdelamo preglednico, na podlagi katere lahko ocenimo ponudnike.
Takšen je naš primer št. 1.
• osebno ocenjevanje, ki ga uporabljamo za tiste dobavitelje, s katerimi tesno
sodelujemo. Vrednotijo jih vsi oddelki, ki so na kakršen koli način vključeni v nabavni
proces. Na primer: vhodna kontrola spremlja rezultate vhodnih analiz in po določenih
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•
•

metodah ocenjuje pravilnost dobav, sama nabava oceni dobavitelja s komercialnega
vidika, prevzemna služba z vidika ustreznosti dokumentacije ob dobavi in
količinskimi reklamacijami, služba za kakovost pa z vidika reklamacij kakovosti.
Dobavitelj se praviloma ocenjuje po vnaprej pripravljenih vprašalnikih.
razvrščanje dobavitelja, pri čemer se omejimo na količinske podatke. Vrednotimo nivo
cen v primerjavi s konkurenco, kakovost in zanesljivost dobave.
avditiranje dobaviteljev, kar pomeni obisk kupčevih strokovnjakov, ki preverijo
njegov proizvodni proces in zagotavljanje kakovosti. Avdit ponavadi izvajajo na
podlagi vnaprej pripravljenega vprašalnika in preverjanja dejanskega stanja.

Kot že omenjeno, je veliko podjetij že pridobilo certifikat kakovosti iz serije ISO 9001:2008.
V skladu s predpisi standarda, morajo podjetja izvajati periodična ocenjevanja in izbore
dobaviteljev (predvidoma enkrat letno). Predpisi tudi natančno določajo pogoje za izbor novih
dobaviteljev in redne dobavitelje. Ocenjevanje se nanaša na dobavitelje, s katerimi že
sodelujemo.
Čim bolj objektivna je naša metoda in čim več merljivih parametrov upoštevamo v
oceni, tem bolj bo naša ocena verodostojna, naši odnosi z dobavitelji pa bodo dosegli
profesionalno raven. Objektivno vrednotenje daje vsem dobaviteljem enake možnosti, da
postanejo oz. ostanejo naši dobavitelji. Dejansko posel potem dobijo tisti, ki so dobri, pri
ostalih so potrebne izboljšave. Če delujemo na takšen način, si pridobimo ugled kot pošten
kupec. Odnosi med partnerji so zato pozitivni, manj je korupcije, pot je odprta napredku in
enakomernejši razporeditvi blaginje v družbi nasploh. Žal se danes v medijih pojavlja vedno
več novic o raznih podkupovalnih aferah, razlike v družbi pa se vedno bolj večajo.

Nekatera podjetja na spletnih straneh objavljajo svoje celotne pogoje, da lahko neko
podjetje postane njihov dobavitelj. Takšen primer je podjetje Talum. Na njihovi spletni strani
je objavljen Priročnik za dobavitelje. Ogledamo si ga lahko na naslovu:
http://www.talum.si/pdf/home/prirocnk_za_dobavitelje.pdf.
Primer št. 13: Primer periodičnega ocenjevanja dobaviteljev:
Za ocenjevanje lahko uporabimo naslednjo metodo ocenjevanja z naslednjimi parametri:
A.) SISTEM KAKOVOSTI (SK): predstavlja 20% celotne ocene
Kriteriji ocenjevanja:
100 točk - dobavitelj je certificiran s strani neodvisne institucije;
50 točk - dobaviteljev sistem zagotavljanja kakovosti ustreza na podlagi naše presoje;
0 točk - dobavitelj ni certificiran in njegov sistem zagotavljanja kakovosti ne
ustreza.
B.) KOMERCIALNI POGOJI (KOM): predstavlja 60% celotne ocene
Kriteriji ocenjevanja: dobavni rok, cena, kakovost prodajne storitve, plačilni rok
Dobavni rok (DR):
25 točk - dobavitelj spoštuje dobavni rok v več kot 95% dobav;
15 točk - dobavitelj spoštuje dobavni rok za 91 do 95% dobav;
0 točk - dobavitelj spoštuje dobavni rok za manj kot 90% dobav.
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Cena (CE):
25 točk - dobavitelj nudi posebne cene;
15 točk - dobaviteljev nivo cen je v skladu s pogoji na trgu;
0 točk - dobaviteljev nivo cen je nad tržnim nivojem.
Kakovost prodajne storitve (KPS):
25 točk - dobavitelj nudi vso dodatno prodajno podporo, dobava blaga je v skladu z
dogovorom;
15 točk - dobavitelja je potrebno opomniti na posamezne pomanjkljivosti pri
dobavah;
0 točk - dobavitelj se glede dobav ne drži dogovora, komunikacija je otežena.
Plačilni pogoji (PP):
25 točk - plačilni pogoj je v skladu z našo zahtevo;
15 točk - plačilni rok je na nivoju panoge,
0 točk - plačilni rok je slab v primerjavi s panogo ali našo zahtevo.
C.) REKLAMACIJE KAKOVOSTI (KAK): predstavlja 20% celotne ocene
Kriterij ocenjevanja:
100 točk - več kot 95% dobav je brez reklamacij kakovosti
50 točk - 91 do 95% vseh dobav je brez reklamacij kakovosti
0 točk - manj kot 91% vseh dobav je brez reklamacij kakovosti
Glede na postavljene kriterije in delež posameznih parametrov v celotni oceni, skupno oceno
(SO) izračunamo po naslednji formuli:
SO = 20% * SK + 60% (DR + CE + KPS + PP) + 20% * KAK
Vrednosti izračuna skupne ocene SO so lahko med 0 in 100. Na podlagi tega dobavitelje
razvrstimo v posamezne razrede:
A – vrednost skupne ocene SO je nad 85. Pri dobaviteljih s takšno oceno lahko naročamo
redno, brez omejitev. So naši potrjeni dobavitelji.
B – vrednost skupne ocene SO je od 70 – 84. Pri dobaviteljih s to oceno naročamo blago
pogojno. V kolikor želijo biti naši potrjeni dobavitelji, je z njimi potrebno izdelati plan
izboljšav, da bodo v naslednjem obdobju uvrščeni med A dobavitelje.
C - vrednost skupne ocene SO je pod 70. Takšne dobavitelje praviloma izločimo iz liste
potrjenih dobaviteljev in z njimi nadalje praviloma ne sodelujemo.
Seveda vrednosti razredov in akcije do dobaviteljev določimo sami, odvisno od tega, kako
natančno mora posamezne kriterije izpolnjevati dobavitelj, da je sploh lahko naš dobavitelj.
Po navedeni metodi ocenimo vsakega dobavitelja. Ocene z vrednostmi vseh parametrov
prikažemo v tabeli, pri čemer dobavitelje lahko prikažemo po abecednem redu ali vrednosti
ocen od najboljših do najslabših.
Za naše potrebe izračunajmo oceno za tri dobavitelje:
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1. Dobavitelj ENA: ima veljaven certifikat ISO 9001, v celoti spoštuje dobavne roke,
ima zelo dober prodajni servis, prilagodljive cene in nudi plačilne pogoje v skladu z
našimi zahtevami. Reklamacij kakovosti nismo zabeležili.
Izračun ocene:
Vrednosti parametrov bodo naslednje.
SK = 100 točk, ker ima sistem kakovosti
DR = 25 točk, ker dobavitelj spoštuje dobavne roke
CE = 25 točk, ker dobavitelj prilagaja cene
KPS = 25 točk, ker ocenjujemo prodajno storitev kot dobro
PP = 25 točk, ker dobavitelj prilagaja plačilne pogoje našim zahtevam
KAK = 100 točk, ker nismo zabeležili reklamacij
Uporabimo zgornjo formulo:
SO = 20% * SK + 60% * (DR + CE + KPS + PP) + 20% * KAK =
= 20% * 100 + 60% * (25 + 25 + 25 + 25 ) + 20% * 100=
= 20 + 60 + 20 = 100
Dobavitelja razvrstimo v razred A.
2. Dobavitelj DVA: glede sistema zagotavljanja kakovosti smo izvedli presojo
sistema in ga ocenili kot dobrega, nivo cen je na nivoju trga, dobavitelj 96% spoštuje
dobavne roke, plačilni pogoji so na nivoju panoge, prodajna storitev je zelo dobra,
reklamacij kakovosti nismo zabeležili.
Izračun ocene:
Vrednosti parametrov bodo naslednje.
SK = 50 točk, ker po naši presoji sistem kakovosti ustreza
DR = 25 točk, ker dobavitelj spoštuje dobavne roke
CE = 15 točk, ker dobavitelj nudi tržne cene
KPS = 25 točk, ker ocenjujemo prodajno storitev kot dobro
PP = 15 točk, ker dobavitelj nudi pogoje, kot veljajo v panogi
KAK = 100 točk, ker nismo zabeležili reklamacij
Uporabimo zgornjo formulo:
SO = 20% * SK + 60% * (DR + CE + KPS + PP) + 20% * KAK =
= 20% * 50 + 60% * (25 + 15 + 25 + 15 ) + 20% * 100=
= 10 + 48 + 20 = 78
Dobavitelja razvrstimo v razred B.
3. Dobavitelj TRI: glede sistema zagotavljanja kakovosti smo izvedli presojo
sistema in ga ocenili kot dobrega, nivo cen je nad tržnimi pogoji, dobavitelj 92%
spoštuje dobavne roke, plačilni pogoji so na nivoju panoge, prodajna storitev je zelo
dobra, 80% dobav je bilo brez reklamacije kakovosti.
Izračun ocene:
Vrednosti parametrov bodo naslednje:
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SK = 50 točk, ker po naši presoji sistem kakovosti ustreza
DR = 15 točk, ker dobavitelj spoštuje dobavne roke
CE = 0 točk, ker dobavitelj nudi tržne cene
KPS = 25 točk, ker ocenjujemo prodajno storitev kot dobro
PP = 15 točk, ker dobavitelj nudi pogoje, kot veljajo v panogi
KAK = 0 točk, ker je manj kot 91 % dobav brez reklamacije kakovosti
Uporabimo zgornjo formulo:
SO = 20% * SK + 60% * (DR + CE + KPS + PP) + 20% * KAK =
= 20% * 50 + 60% * (15 + 0 + 25 + 15 ) + 20% * 0 =
= 10 + 33 + 0 = 43
Dobavitelja razvrstimo v razred C. Z njim praviloma prenehamo sodelovati.

Povzetek
Ocenjevanje dobaviteljev je pomembna naloga nabave. Naloga ni enostavna, saj je za
objektivno oceno težko določiti zadostno število kriterijev, poleg tega moramo zagotoviti
merljivost. To je povezano z vodenjem evidenc in analizami, kar je včasih zamudno
opravilo. Najbolj so se za ocenjevanje uveljavili matematični modeli, ki zagotavljajo, da
s svojim subjektivnim mnenjem ne vplivamo na končno oceno.

Vprašanja za ponavljanje in razmišljanje:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Na katerih ravneh lahko ocenjujemo dobavitelje?
Kaj je potrebno za izdelavo kvalitetne ocene dobaviteljev?
Katere kriterije naj zajema dobra metodologija ocenjevanja dobaviteljev?
Kako se izognemo subjektivnosti pri ocenjevanju dobaviteljev?
Kakšne so lahko posledice slabe metodologije za ocenjevanje dobaviteljev za nas in za
dobavitelja? Utemelji odgovor!
6.) Izdelaj metodologijo ocenjevanja dobaviteljev za vgradne dele za avtomobilsko
industrijo! Pri tem upoštevaj izredno visoke zahteve glede kakovosti in izpolnjevanja
dobavnih rokov!
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4 ZALOGE IN UPRAVLJANJE ZALOG

Uvod
V prejšnjih poglavjih smo že omenjali, da lahko nabava bistveno pripomore k uspešnosti
podjetja. Kot ji določa že osnovna definicija, je njena osnovna naloga preskrba pravih dobrin
ob pravem času in v pravi količini. V kolikor nimamo dobaviteljev, ki bi nam zagotavljali
tako imenovano dobavo v pravem času, moramo poskrbeti za ustrezen nivo zalog. To od
nabave zahteva vlaganje naporov, da se nivo zalog optimizira. To pomeni, da nimamo
nepotrebnih sredstev vezanih v zaloge in da ne zasedamo preveč skladiščnega prostora. V
pričujočem poglavju obravnavamo vrste zalog ter izračunavanje posameznih kazalnikov, ki
kažejo, kako hitro se nam zaloge dejansko obračajo. Upravljanje zalog in minimiziranje
njihovih stroškov je nuja današnjega časa.
4.1 VRSTE ZALOG
Zaloge lahko razvrstimo na različne načine. Za celovito določitev optimalne količine
nabave in za odločitev, kdaj naročiti, najpogosteje srečujemo naslednje vrste oz.
poimenovanja (Potočnik, 2002):
1. Minimalna zaloga: je tista, ki še omogoča proizvodnjo, vendar je tveganje pravočasne
dobave izredno veliko. Proces nam lahko ogrozi že zastoj v prometu.
2. Varnostna zaloga: namenjena je premostitvi nepričakovanih dogodkov. V bistvu je
rezerva, ki jo uporabimo ob nastopu teh dogodkov: naravne nesreče, zamude pri
dobavi.
3. Signalna zaloga: je nivo zaloge, pri kateri sprožimo nov postopek nabave. Osnova za
določitev signalne zaloge sta dobavni rok in nabavna količina.
4. Maksimalna zaloga: je najvišji nivo zaloge, ki je z vidika stroškov še gospodaren.
Prekoračimo ga le v primeru izjemnih razmer: napovedi o drastičnem povišanju cen,
pomanjkanju materiala,…
5. Povprečna zaloga: je povprečno stanje zalog, ki ga izračunamo za določeno obdobje.
Pomembna je zaradi kontrole skladiščnih stroškov in za izračunavanje koeficienta
obračanja zalog.
6. Optimalna zaloga: je tista, pri kateri so skupni stroški zalog najnižji. V praksi jo je
težko določiti. Optimum iščemo med zadostno razpoložljivo količino, ki jo zahtevajo
porabniki in stroški, ki zahtevajo čim manjšo količino. Od stroškov moramo
upoštevati: stroške naročanja (priprava in izbor dobavitelja, stroški naročanja, stroški
prevzema in stroški kontrole) stroške vzdrževanja zaloge (financiranje zaloge,
morebitna zavarovanja, izgube zaradi zastaranja, kala, kraje, materialni stroški
skladišča, amortizacija zgradb in naprav, najemnine skladiščnega prostora, bruto plače
zaposlenih, administrativni stroški) in stroški, ki nastanejo, če blaga ni na zalogi
(strošek prekinitve proizvodnje, razlike v ceni zaradi nujnih nakupov, stroški
morebitne izgube kupcev,…).
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4.2 ABC RAZVRSTITEV ZALOG
Preden določimo model za spremljanje zalog, je potrebno določiti tudi kriterije za
razdelitev blaga. Le-ti so drugačni, kot smo jih navedli pri osnovni razdelitvi blaga.
Najpogosteje se uporablja ABC metoda razvrstitve zalog. Blago oz. materiale razvrstimo v tri
skupine. Kriterij razdelitve so letni stroški posameznih materialov, in sicer:
1. Skupina A: vanjo spada 20% materialov, ki po vrednosti predstavljajo cca. 80%
vrednosti zaloge.
2. Skupina B: vanjo sodi 30% materialov, ki po vrednosti predstavljajo cca. 15%
vrednosti zalog.
3. Skupina C: vanjo sodi 50% materialov, ki po vrednosti predstavljajo cca 5% celotne
vrednosti zalog.
Zalogam, ki sodijo v skupino A, namenimo največ časa in pozornosti, manj blagu v skupinah
B in C. Kljub temu materialov iz skupine C ne smemo zanemarjati. Tudi pomanjkanje le-teh
lahko povzroči škodo.
4.3 KAZALNIKI OBRAČANJA ZALOG
Kazalniki obračanja zalog so dodaten pokazatelj, ki nam pomaga določiti optimalno količino
naročila oz. zaloge. V nadaljevanju bomo obravnavali dva (Turk et al., 2001):
1. koeficient obračanja zalog (KOZ);
2. pokritost zalog.
Koeficient obračanja zalog
Izračunamo ga z naslednjim obrazcem:
KOZ = P / PZ
Pri tem okrajšave spremenljivk pomenijo:
KOZ – koeficient obračanja zalog;
P
– poraba v določenem časovnem obdobju;
PZ – povprečna zaloga v določenem časovnem obdobju.

Koeficient obračanja zalog nam pove, kolikokrat na leto se nam povprečno obrne
zaloga. Čim večja je vrednost koeficienta, hitreje se obračajo zaloge. Posledično je potrebno
manj finančnih sredstev, vezanih v zaloge, nižji so skladiščni stroški in izgube blaga.
Koeficient velikokrat izračunavamo tudi, kadar se primerjamo s podobnimi podjetji v panogi
ali z najboljšimi podjetji. Temu pristopu pravimo benchmarking. Benchmarking ne zadeva
samo upravljanje zalog, ampak se ponavadi izvaja na nivoju celotnega podjetja. Več o tem si
lahko preberemo v knjigi Strategic Benchmarking (Watson, 1993). Celoten vir navajam na
koncu knjige.
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Iz koeficienta obračanja zalog izračunavamo tudi čas enega obrata. Obrazec je naslednji:
T = 365 / KOZ
Pri tem okrajšave spremenljivk pomenijo:
T
- čas enega obrata materiala v dnevih;
KOZ – koeficient obračanja zalog v obdobju enega leta;
365 – število dni v letu.

Povprečna zaloga v določenem časovnem obdobju se izračunava na podlagi podatka o stanju
zalog. Največkrat se izračunava na podlagi podatka o zalogah konec meseca.
Koeficient obračanja oz. čas enega obrata je različen po panogah in glede na vrsto blaga.
Surovine so materiali, ki naj bi imeli visok koeficient obračanja in kratke dneve vezave,
najbolj frekventni lahko samo 14 dni ali manj. V kmetijstvu je obrat praviloma enkrat na leto.

Pokritost zalog
POZ = ZM / PP
Pri tem okrajšave spremenljivk pomenijo:
POZ – pokritost zalog;
ZM - zaloga materiala na določen dan;
PP – povprečna poraba na dan v določenem obdobju.
Pove nam, za koliko dni nam zadošča trenutna zaloga. Izračun je preprost. Pokazatelj pa ni
uporaben, v kolikor v prihodnosti pričakujemo povečanje ali zmanjšanje porabe.
Obvladovanje zalog je pomembno tudi s širšega družbenega vidika. Naravni viri so
omejeni, zato jih uporabljajmo toliko, kolikor jih potrebujemo za zadovoljevanje potreb, ne da
se nam kvarijo ali nekontrolirano uhajajo v ozračje, vode, zemljo. To ima lahko negativne
posledice za okolje in ljudi. V preteklosti je bilo marsikje ravnanje z viri slabo, tudi v
Sloveniji. Omenimo samo ekološke probleme zaradi onesnaževanja s svincem v Mežiški
dolini, pa onesnaženje zraka zaradi termoelektrarne Šoštanj, posledice na zdravju ljudi zaradi
uporabe azbesta v Salonitu in še bi jih lahko naštevali. Med zadovoljevanjem potreb in
negativnimi vplivi na okolje je potrebno drugačno razmerje, kot še vedno vlada v današnji
družbi.
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Primer št. 14: Izračun koeficienta obračanja zalog
Poglejmo izračun koeficienta obračanja zalog. Razpolagamo s podatkoma o stanju zalog
konec vsakega meseca v letu in mesečno porabo določene surovine. Podatki so prikazani v
stolpcih A in B, v tabeli 3.
Tabela 3: Podatki o zalogah in porabi zalog po mesecih

Mesec

A
Zaloga
konec

B

C

Poraba v

POVP.

meseca

mesecu

ZAL.

(v kg)

(v kg)

(v kg)

December 07

1.100

Januar 08

1.000

2.000

1.050

Februar 08

1.000

2.000

1.000

Marec 08

1.200

3.000

1.100

April 08

1.300

3.000

1.250

Maj 08

1.400

3.000

1.350

Junij 08

1.400

3.500

1.400

Julij 08

1.400

3.500

1.400

Avgust 08

1.500

3.500

1.450

September 08

1.500

3.000

1.500

Oktober 08

1.400

3.000

1.450

November 08

1.300

2.000

1.350

December 08

1.200

2.000

1.250

SKUPAJ

15.600

33.500

15.550

Vir: lasten
Kot smo že napisali, koeficient obračanja zalog izračunamo po formuli:
KOZ = P / PZ
Vrednost P (poraba) že poznamo, manjka nam še izračun povprečne zaloge. Tukaj navajamo,
da v podjetjih ponavadi ne spremljajo zalog za vsak posamezen dan. Za izračune in analize se
ponavadi evidentirajo na zadnji dan v mesecu. Na podlagi tega podatka za potrebe izračuna
koeficienta izračunamo povprečno mesečno zalogo kot aritmetično sredino stanja zalog konec
dveh zaporednih mesecev. Torej uporabimo formulo:
POVP. ZALm = (ZALmes-1 + ZALmes)/2
Izračuni so prikazani v stolpcu C.
Sedaj moramo izračunati še povprečno stanje zalog v letu. To naredimo tako, da seštejemo
stanje povprečnih zalog po posameznih mesecih in jih delimo s številom mesecev:
12
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PZ =

ΣPOVP. ZAL / ŠT. MESECEV = 15.550 kg / 12 mesecev = 1.292 kg
m=1

Sedaj imamo vse podatke za izračun koeficienta obračanja zalog:
KOZ = P / PZ = 33.500 kg / 1.292 kg = 25,93
Koeficient obračanja zalog je 25,93, kar zaokroženo pomeni, da se zaloga obrne 26 krat na
leto.
Če koeficient delimo z 12 meseci, dobimo vrednost 2,16. To pomeni obrat zaloge več kot
dvakrat na mesec.

4.4 DOBAVA OB PRAVEM ČASU (»JUST IN TIME«, JIT)
»Bistvo upravljanja zalog po sistemu »dobava ob pravem času« (ang. Just In Time) je,
da so vsi materiali na voljo ravno takrat, ko jih potrebujemo v proizvodnem procesu, ne prej
in ne kasneje; to pomeni ob natančno določenem času in v natančno določeni količini«
(Weele, 1998, 187).
S tem sistemom dobav je začelo japonsko podjetje Toyota.
Za ta pristop je značilno pogosto dobavljanje rednih in enakih količin. Naš dobavitelj
mora zato razpolagati z našim dnevnim in tedenskim proizvodnim načrtom in nabavnimi
potrebami. Tako lahko dobavitelj predvidi zahteve v prihodnosti in načrtuje svojo
proizvodnjo. Proizvajalec in dobavitelj skleneta dolgoročno pogodbo. O dobavnih pogojih
potekajo pogajanja praviloma enkrat letno, del pogajanj je znižanje stroškov in izboljšanje
produktivnosti. Posebej pomembna so tudi pogajanja o kakovosti. Kupčeva zahteva je dobava
brez napak.
Za razliko od klasičnega konkurenčnega pristopa pomeni ta pristop popolnoma obrnjeno
situacijo. Pri klasičnem pristopu poudarjamo oskrbo iz več virov, novi princip pa poudarja
oskrbo iz enega vira.
Podjetja morajo prilagoditi tudi merila za izbiro in ocenjevanje dobaviteljev. Zahteve do
dobaviteljev so različne in čedalje večje. Nanašajo se na kakovost izdelka in procesa, ki naj bi
bil brez napak ter zanesljivost dobave. Pomembnost nabavne cene je manjša.
Takšen način upravljanja zalog ima prednosti tudi za dobavitelje. Ker pozna potrebe
kupca, lahko prilagodi svojo proizvodnjo in zniža svoj nivo zalog. Če sistem »Just In Time«
uspe vzpostaviti tudi s svojimi dobavitelji, realizira dodatne prihranke. Dobavitelj ravno tako
bolje spozna proizvajalčeve posebne potrebe. Ker se pogodba sklepa za daljše obdobje, ima
dobavitelj zagotovljen določen obseg prodaje.
Slabo (Weele, 1998) za dobavitelje pa je, da se morajo prilagajati številnim zahtevam
kupcev, če hočejo ostati na potrjenem seznamu dobaviteljev. Da dosežejo proizvodnjo brez
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napak, morajo vložiti veliko časa in prizadevanj. Začetni stroški so zato lahko visoki. Druga
slaba stran je odvisnost od enega kupca, kar pomeni tveganje za poslovanje. Ko se pogodba
konča, se lahko spremenijo okoliščine in se nova pogodba ne podpiše.
4.5 NEKURANTNE ZALOGE
V okviru obravnave zalog in njihove optimizacije je smiselno opredeliti tudi pojem
nekurantnih zalog. To so tiste zaloge, ki jih ne potrebujemo več in jih ne bomo potrebovali
tudi v prihodnosti. Lahko so posledica napačnih odločitev nabave ali nepravilnega
načrtovanja potreb. V zalogah predstavljajo vrednost, zasedajo skladiščni prostor in
povzročajo skladiščne stroške, vanje so vezana finančna sredstva, zato jih preprosto ne
moremo odpisati ali uničiti. Najbolje je, da jih čim prej prodamo in poskušamo zanje iztržiti
kar največ, vendar takšne prodaje ponavadi realiziramo po nižji ceni, kot je bilo blago
kupljeno. Blago lahko poskušamo vrniti dobavitelju.
V primeru, da smo neuspešni, po določenem času blago na podlagi inventurnega popisa
odpišemo, kar je z vidika podjetja izguba, poleg tega mora podjetje plačati davek.
4.6 VREDNOTENJE ZALOG
Vrednotenje zalog je pomembno z računovodskega vidika in potreb kalkulacij. Pri izračunu
lastne oziroma stroškovne cene upoštevamo tudi porabljene surovine in ostale materiale. Cene
rednih surovin se med letom spreminjajo, dinamika porabe je različna. V kolikor se cene
spreminjajo skokovito, ali delujemo v razmerah visoke inflacije, je pri kalkulacijah potrebno
biti natančen, drugače so naši izračuni lahko napačni.
Za samo vrednotenje zalog veljajo računovodski standardi:
1. Količinske enote zaloge materiala in trgovskega blaga vrednotimo po nabavni ceni, ki
jo sestavlja: cena blaga, stroški prevoza, zavarovanja, uvozni stroški.
2. Če se cene v obračunskem obdobju spreminjajo, lahko uporabimo drseče povprečne
cene, metodo LIFO (Last In First Out), po kateri zalogo vrednotimo po zadnjih
realiziranih cenah, metodo FIFO (First In First Out), po kateri zaloge vrednoti po prvi
nabavni ceni.
3. Če delujemo v inflacijskih razmerah, na koncu leta vrednost preračunamo na novo
raven cen.
4. V večjih podjetjih se uporablja metoda stalnih cen, ki zaloge vrednoti po stalnih
cenah, razliko med stalnimi in dejanskimi cenami pa ovrednoti s posebnim vodenjem
odmikov od stalnih cen.
Več o upravljanju z zalogami si študent lahko prebere v knjigi Management
proizvodnje, avtorja Boruta Rusjana. Vir je naveden med literaturo.
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Povzetek
Zaloge lahko razvrstimo po različnih kriterijih, odvisno od tega, kakšne rezultate želimo
doseči z vidika njihove optimizacije. Pripomočki pri tem so tudi ABC klasifikacija
materialov in izračuni kazalcev obračanja zalog. Poseben sistem upravljanja zalog je
dogovor o dobavi po sistemu »Just In Time«, ki poleg redne oskrbe brez lastnih zalog
gradi v smeri razvijanja partnerskega odnosa z dobaviteljem.

Vprašanja za ponavljanje in razmišljanje.
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

Katere vrste zalog ločimo?
Kaj pomeni razvrstitev zalog po ABC kriteriju?
Kateri so najpomembnejši kazalci obračanja zalog? Kako jih izračunamo?
Katere so prednosti in slabosti upravljanja zalog po sistemu »Just In Time«?
Kaj so nekurantne zaloge?
Kaj lahko storimo, da bo nivo nekurantnih zalog čim nižji?
Zakaj je sploh pomembno obvladovanje zalog?
Kakšna je vloga nabave pri obvladovanju zalog?
Kako bi zagotovili nemoteno oskrbo v podjetju z veliko serijsko proizvodnjo, kjer se
surovinska baza ne menja?
10.)
V katerih panogah ne potrebujejo zalog?
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5 ELEKTRONSKO POSLOVANJE V NABAVI

Uvod
»Sodobna informacijska in elektronska tehnologija sta omogočili, da poteka nabavno
poslovanje hitreje in učinkoviteje, zlasti, če se usmerja na globalno oskrbovanje«.
(Switching Over, Team Purchasing Decisions, 2001, 129)
Iz do sedaj obravnavane tematike lahko sklepamo, da je delo v nabavi zahtevno in
raznovrstno, ter zahteva pridobivanje veliko informacij in izdelavo analiz. Kot na večini
drugih področij, je uporaba informacijske tehnologije delo v nabavi pospešila, naredila bolj
pregledno in natančno. V naslednjem poglavju bomo pogledali, kako se elektronska
tehnologija lahko uporablja za področje nabave v odnosu z dobaviteljem, ne pa samo za
uporabo informacijskega sistema znotraj podjetja. Omenjamo predvsem prednosti uporabe
interneta, izdelavo elektronskih katalogov in izmenjavo informacij. Na koncu je še zanimivo
poglavje o uporabi e-tehnologije v procesu nabavnih pogajanj.

Najprej moramo opredeliti sam pojem elektronskega poslovanja, popularno imenovan
e-business. Nanaša se na izvajanje poslovnih transakcij, na upravljanje odnosov s strankami
in komuniciranje tako znotraj podjetja, kot med podjetji, kupci in javno upravo. Je vse, kar
danes delamo v sklopu svoje dejavnosti s pomočjo računalniških aplikacij in računalniških
omrežij (Jerman-Blažič et al., 2001, 11-12).
Elektronsko poslovanje med podjetji popularno imenujemo B2B (ang. »Business to
Business«). V medpodjetniškem elektronskem poslovanju so najpomembnejše transakcije
tiste, ki se nanašajo na nabavo in prodajo blaga in storitev, ter finančne transakcije, predvsem
plačilni promet.
Ena izmed prvih oblik elektronskega poslovanja je bil RIP (računalniška izmenjava
podatkov). Omogočala je direkten vpogled in naročila neposredno v sistem dobavitelja; za to
je bilo potrebno zagotoviti podatkovni vod.
Danes jo je skoraj v celoti zamenjal internet. Podjetja ga uporabljajo za oglaševanje in trženje
izdelkov in storitev na globalnem nivoju. Po začetnih varnostnih problemih, predvsem pri
varovanju prenosa podatkov na kreditnih karticah, se je začelo množično kupovanje preko
interneta.
Danes proizvajalci, izvajalci, trgovci in ostala podjetja preko spletnih strani ponujajo svoje
izdelke in storitve, skupaj z informacijami o lastnostih posameznih izdelkov, njihovih
prednostih, cenah, proizvodnih in dobavnih rokih ter prodajnih pogojih. Na ta način kupec na
enostaven, hiter in poceni način pride do informacij, da se lahko odloči za najugodnejšega
ponudnika.
Prednosti elektronskega poslovanja so lahko:
• nižji transakcijski in administrativni stroški;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

hitrost opravljanja transakcij;
avtomatizacija različnih poslovnih procesov;
možnost hitrejšega prilagajanja razmeram na trgu;
možnost dostopa do globalnega trga;
nove tržne priložnosti;
učinkovite poprodajne storitve.
Posredni učinki:
boljša optimizacija zalog;
spremljanje zalog;
učinkovit sistem naročanja;
sledenje izdelkom na njihovi distribucijski poti.

Posebej mednarodna podjetja trdijo, da so s prehodom na elektronsko nabavo zmanjšala
število delavcev v nabavi (tudi do 60%), materialne stroške za 20%, čas izbire dobavitelja
lahko tudi do 50%.
Po podatkih revije Supply & Demand Chain Executive (v Keegan Shares Winning Attitude
With Suppliers, 2005) je 100 najboljših podjetij, ki so uporabljala elektronsko poslovanje za
zagotavljanje preskrbe, dosegalo največ koristi ker se je odpravilo papirno poslovanje,
nasploh se je spremenila oskrbovalna veriga, bolj transparentni so postali stroški potovanj,
realizirali so 30% večji obseg poslov brez dodatnega zaposlovanja, lažje so dosegli poslovne
cilje, pravočasnost dobav se je povečala, realizirali so nabavne prihranke zaradi znižanja cen,
znižali so operativne stroške, stroške dela in dosegli večjo standardizacijo dela, manj je bilo
urgentnih dragih nakupov, zmanjšale so se zaloge, dajatve. Posredno se je povečal donos
kapitala.
Če obravnavamo elektronsko poslovanje na nabavnih trgih, se srečamo z naslednjimi
oblikami elektronskih trgov:
•
•
•
•

dobavitelj izdela svojo spletno stran;
dobavitelj lahko nudi na odjemalca usmerjeni portal;
odjemalci lahko izdelajo svoj portal, usmerjen na dobavitelje;
ustvari se tako imenovani »virtualni nabavni trg«, ki hkrati povezuje veliko število
dobaviteljev in odjemalcev.

Z vidika preglednosti poslovanja je velika korist izdelava elektronskih katalogov
dobaviteljev, ki so zamenjali klasične. Le te je mogoče sproti spreminjati in prilagajati
potrebam prodaje in kupcev. Pomen elektronskih katalogov je predvsem naslednji:
• zmanjša se čas in stroški izdelave kataloga;
• nabavnik vnaprej ve, kateri proizvodi so na voljo v fazi pred-pogajanj;
• omogočajo zmanjšanje nujnih nakupov po kakršnihkoli pogojih;
• vsebujejo tehnične in komercialne informacije;
• omogoča iskanje po več parametrih in s tem hitrejše naročanje;
• lahko se odločimo za direktno naročanje in iz operativnega naročila lahko izključimo
nabavno osebje, ker smo že vnaprej določili tehnične karakteristike, kakovost in
komercialne pogoje,
• enostavno vzdrževanje,
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•

prilagajenje kupca prodajalcu.

S širšega vidika elektronsko poslovanje omogoča, da lahko pridobimo vedno več
informacij. Nobena nabavna dobrina ni več nedosegljiva in lahko izbiramo med različnimi
konkurenti. Cene dobrin, ki jih želimo pridobiti, so zato nižje. S tem na eni strani lahko
zadovoljimo več svojih potreb in je naša materialna blaginja večja, na drugi strani pa pritisk
zniževanja cen lahko ruši socialne pravice proizvajalcev, še posebej v revnejših državah.

Primer št. 15: Kako lahko učinkovito izvedemo organizacijo nabave rezervnih delov s
pomočjo elektronskega poslovanja z dobavitelji?
Predpostavljamo, da imamo za vsak stroj in napravo, ki je predmet vzdrževanja, natančno
izdelan popis rezervnih delov z ustreznimi šiframi, opisi izdelkov, standardi kakovosti in
enotami mere.
Na podlagi spiska se nabava s posameznimi dobavitelji pogaja in izbere tistega, ki po
postavljenih pogojih in kriterijih najbolj ustreza. Namesto, da bi nato nabavo rezervnih delov
še naprej naročali po standardnem postopku (iz službe vzdrževanja posredovanje potreb v
nabavo, nabava nato naročilo do dobavitelja), dandanes lahko kupimo ustrezno programsko
opremo in tudi to fazo procesa izvedemo v elektronski obliki. Kaj je potrebno za uspešno
delovanje?
Na trgu je že veliko ponudnikov tovrstne programske opreme. Takšno programsko opremo
uporabljajo velike korporacije in multinacionalna podjetja, ki na ta način optimizirajo svoje
oskrbne verige, dosegajo hiter in enostaven nadzor nad oskrbo in dosegajo minimalne stroške.
Z dobaviteljem izdelamo elektronski katalog. To je preprosto spisek izdelkov, ki so bili
predmet pogajanj. Vsebuje vse podatke, ki so navedeni pri posamezni šifri, zraven pa še cene,
valuto, pogoje dobave, dobavne roke ter morebitne ostale zahteve in pogoje.
Za medsebojno izmenjavo podatkov se povežeta naša in dobaviteljeva služba informatike in
poskrbimo za ustrezno elektronsko povezavo. Lahko določimo, na kakšen način bo
posredovano naročilo (na primer: v elektronski obliki po elektronski pošti, po fax-u,
neposredno v dobaviteljev sistem).
Z dobaviteljem podpišemo tudi ustrezni dogovor o takšnem načinu naročanja, v elektronski
obliki potrdimo tudi ostale pogoje (kot smo že omenjali: Splošni pogoji nabave) in začnemo z
nadaljnjim izvajanjem. Najprej seveda izvedemo testna naročila in v primeru, ko ugotovimo,
da sistem deluje, začnemo z dejanskim izvajanjem.
Kako sedaj izgleda proces naročanja? Končni uporabnik (služba vzdrževanja) ob nastanku
potreb v katalogu preprosto poišče ustrezni rezervni del in ga naroči. Ker so vsi komercialni
pogoji že dogovorjeni, potreba v elektronski obliki ne »roma« v nabavo, ampak neposredno k
dobavitelju. Izjema so mogoče naročila večjih vrednosti, ki jih mora dodatno odobriti
vodstvo. V tem primeru je naročilo v elektronski obliki posredovano odgovorni osebi. Ko
le-ta odobri naročilo, ga sistem avtomatsko posreduje dobavitelju.

65

Nabava

Dobavitelj v elektronski obliki lahko pošlje potrditev naročila, ob dobavi pa dobavnico in
račun.
Ponavadi programska oprema omogoča tudi izdelavo raznih statističnih podatkov: količina,
pogostost naročanja, spremljanje dobavnih rokov, reklamacije itd., kar predstavlja osnovo za
naša bodoča načrtovanja in pogajanja.

Kaj smo dosegli z uvedbo elektronskega poslovanja?
 Skrajšal se je čas od nastanka potrebe do naročila (ko se naročilo uspešno vnese v
sistem, je praktično že pri dobavitelju).
 Standardizirali smo postopek, preprečili, da bi se naročilo posredovalo drugemu
dobavitelju.
 Okrepili smo svoj položaj pri izbranem dobavitelju, saj na ta način omogočamo
povečevanje prometa in količin.
 Sistemsko so evidentirane potrebe, kar zmanjšuje možnost, da se določeno blago ne
naroči.
 Nad nabavljenimi materiali imamo večji nadzor.
 Ni papirnatih naročil.
 Stroški izvajanja nabave so nižji.
 Nabava ni administrativni izvajalec naročil, ampak pomemben člen v oskrbni verigi.
Postopoma lahko takšen način naročanja uvedemo tudi za ostale materiale in storitve in
realiziramo še več prednosti.

5.1 UPORABA e-TEHNOLOGIJE V PROCESU POGAJANJ
V procesu klasičnih pogajanj se ponavadi na določenem mestu fizično srečata kupec in
prodajalec. V kolikor kupec želi doseči res ugodne pogoje in izbrati kar najboljše pogoje, za
to porabi veliko časa.
Sodobna spletna tehnologija omogoča izvedbo drugačnega načina pogajanj –
elektronske avkcije. Izvajajo jih za to specializirana podjetja, ki imajo za to ustrezno
programsko opremo. Primerne so za pogajanja o nabavi materialov, kjer je veliko transakcij
in se kupujejo velike količine in vrednosti in nimajo posebnih lastnosti, ki so že predmet
poslovne tajnosti ali zaščite tehnološkega postopka.
Izvedba avkcije s pomočjo spletne tehnologije je preprosta.
Najprej določimo, kateri materiali oz. storitve bodo predmet avkcije in njihovo specifikacijo
ter komercialne pogoje. Nato k sodelovanju povabimo potencialne dobavitelje. Tiste, ki so za
to zainteresirani poučimo, kako dogodek poteka in odgovarjamo na vsa morebitna vprašanja
glede tehničnega poteka avkcije. Potencialnim ponudnikom tudi svetujemo.
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Avkcije so praviloma razpisane vnaprej, točno se določi datum, ura pričetka in trajanje
avkcije. Vsem zainteresiranim se tehnična dokumentacija in razpisni pogoji pošljejo vnaprej.
Ponudniki ob prejemu pogojev pošljejo prve ponudbe, ki v času avkcije ne smejo biti višje.
Vsi udeleženci avkcije v dogodku sodelujejo iz »domačega fotelja«. Na internetni strani
spremljajo dogajanje na avkciji in sledijo ponudbam svojih konkurentov. Praktične izkušnje
avkcij so, da se o poslih odloča ponavadi zadnjih 15 minut avkcije. O tem, kdo je zmagovalec
avkcije, odloča kupec. Racionalna odločitev je, da je to najcenejši ponudnik, lahko pa
odločajo tudi drugi pogoji: kakovost, splošna prodajna storitev, zanesljivost dobav,…
Večji kot je kupec, večje prihranke lahko realizira zaradi takšnega načina izvedbe pogajanj. K
avkciji lahko pritegnemo dobavitelje iz različnih delov sveta, pogajanja za vse potekajo ob
istih pogojih in minimalnih stroških.
Materiali in storitve primerni za izvedbo avkcij: transportne storitve, vzdrževalne storitve,
nakupi določene vrste energije, računalniška oprema, promocijski materiali, splošni potrošni
materiali, ipd.
Sočasno s procesom globalizacije in uvedbe elektronskega poslovanja, so v mednarodnem
prostoru potekala tudi nastajanja alians proizvajalcev iste panoge. Za optimizacijo svojih
verig oskrbe so celo ustanavljala skupna podjetja, ki so se ukvarjala z izvedbo avkcij.
Konkreten primer avkcijskega dogodka si lahko ogledate na spletni strani ELES-a, za
avkcijski dogodek za nakup sistemskih storitev. Spletni naslov je naslednji:
http://www.eles.si/avkcija-za-nakup-sistemskih-storitev-za-leto-2010-27-08-09.aspx.
Na
navedeni strani so razpisni pogoji in osnutek pogodbe.
Za podrobnješi študij in možnosti elektronskega poslovanja je smiseln pregled spletne
strani podjetja Ariba, Inc., ki se ukvarja s celovitimi rešitvami glede celotnega obvladovanja
stroškov, ki so povezani z nabavo. Spletni naslov je: http://www.ariba.com.
Poseben primer učinkovitega izkoriščanja e-tehnologije je na mednarodni ravni
ustanovitev konzorcija RubberNetwork.com. Ukvarja se s strateškimi viri. Ustanovila so ga
največja podjetja s področja proizvodnje avtomobilskih pnevmatik, ki drugače na trgu
nastopajo kot konkurenti. Za člane konzorcij išče najboljše nabavne vire na svetu, ter tako
znatno prispeva k zniževanju stroškov, povečuje učinkovitost ter skrbi za delitev znanja. Več
o tem si lahko preberete na internetni strani: http://www.rubbernetwork.com.
Povzetek
Sodobne nabave ni brez uporabe sodobne tehnologije. Njen namen je poenostavitev
nabavnega postopka, večja razpoložljivost informacij, večja natančnost in zmanjšanje
stroškov. Elektronska tehnologija ne zmanjša in skrajša samo administrativnih
postopkov, ampak je lahko tudi učinkovito orodje za doseganje prihrankov iz naslova
pogajanj z dobavitelji.
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Vprašanja za ponavljanje in razmišljanje:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
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Ali uporabljate elektronsko poslovanje z dobavitelji v vašem podjetju?
Kje ste realizirali največ prihrankov?
V čem je pomen elektronskega kataloga?
Pripravi pogoje za izvedbo elektronske avkcije za nabavo palet!
Na katerih področjih je še smiselna vzpostavitev e-poslovanja?
Kakšne so posledice uvedbe elektronskega poslovanja?
Kako bo po tvojem mnenju v bližnji prihodnosti potekalo delo nabave?
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6 RAZISKAVA NABAVNEGA TRGA

Uvod
Svet se neprestano spreminja; gospodarsko, politično, kulturno, versko. Meje med državami
izginjajo, manjšajo se kulturne razlike. To nas napeljuje tudi na razmišljanje in akcije v
odkrivanje novih virov, dobaviteljev. Strokovnjaki za to področje se dela lotevajo
sistematično, z uporabo znanstvenih metod. Te so lahko dolgotrajne in zahtevajo določena
sredstva. Za potrebe predmeta metod ne bomo podrobneje obravnavali, pač pa bomo pokazali
na razlike sistematične raziskave nabavnih trgov v primerjavi z običajnimi nabavnimi
postopki iskanja in izbire dobaviteljev za konkretne posle.

Raziskava nabavnega trga je aktivno, sistematično in ciljno usmerjeno zbiranje,
obdelovanje in analiziranje informacij o materialih ali storitvah (Weele, 1998). Potrebna
je zaradi tehnološkega razvoja, razvoja dobaviteljev ter sprememb na globalnih in lokalnih
nabavnih in prodajnih trgih.
Raziskava nabavnega trga se nanaša na trg dobaviteljev ali izvajalcev storitev. V kolikor jo
izvajamo v tujih državah ali geografskih področjih, lahko vsebuje tudi makroekonomske
kazalce, ki kažejo analize o makroekonomskem razvoju v državah dobaviteljev, analize
ponudbe in povpraševanja po pomembnih surovinah ter ugotovitve o finančnih zmogljivostih
in slabostih posameznih dobaviteljev.
Intenzivno nabavno raziskovanje se je še posebej odvijalo po padcu komunističnega bloka v
začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Za zahodne proizvajalce so najprej postali
zanimivi nabavni trgi na področju vzhodne Evrope, Rusije in Kitajske. Prvotne raziskave so
bile usmerjene predvsem na vire surovin in energije, kasnejše raziskave so se nanašale na
nabavo polizdelkov, nabavo celotnih podjetij in tehnološko sodelovanje, ki je omogočalo
prenašanje posameznih faz izdelave proizvodnje na tujega izvajalca.
Področja, ki jih zajema nabavna raziskava, so lahko naslednja (Weele, 1998):
•
•

•

Raziskava nabavnega trga surovin, blaga ali storitev. Cilj raziskave je prihranek
oziroma zmanjšanje nabavnih stroškov ali iskanje alternativnega dobavitelja.
Raziskava dobaviteljev: s tem ugotavljamo predvsem, ali lahko z njimi razvijamo
dolgoročnejše in tesnejše, partnerske odnose. Preverjamo jih z vidika razvojnih,
tehnološko informacijskih, finančnih možnosti in položaja v primerjavi s
konkurenčnimi podjetji.
Raziskava sistemov in postopkov.

Raziskavo lahko izvajamo na več nivojih.
Makroekonomska raziskava se nanaša na splošno gospodarsko okolje. Usmerjana je na
dejavnike, ki lahko vplivajo na razmere v prihodnosti. To so: gibanje plač, zaposlenih,
inflacija, politične razmere, poslovni cikel in gospodarska rast, obrestna mera, bruto družbeni
proizvod (BDP), BDP na prebivalca, višina investicij v zasebnem in javnem sektorju,
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razvitost prometne infrastrukture, stabilnost domače valute, poraba in viri energije, razvitost
telekomunikacij, stopnja izobrazbe prebivalstva, stopnja zaposlenosti žensk, religija,…
V kolikor preučujemo strukturo trga, zaloge, izrabo zmogljivosti, ponudbo in
povpraševanje, izvajamo mezoekonomsko raziskavo. Osredotočena je na posamezne
panoge. Dober vir podatkov so lahko statistični podatki ali podatki, ki jih objavljajo institucije
(Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, uradi Združenih narodov,…).
Mikroekonomska raziskava zajema analize posameznih dobaviteljev in njihove izdelke.
Tako preučujemo njihovo finančno stanje, organizacijsko strukturo, kakovost, vodstvo,
splošne pogoje, strukturo stroškov in cene, dobavne roke, konkurenčni položaj v panogi,
lastniške povezave, razvojno naravnanost, tržni delež,… Za izvedbo tovrstnih raziskav
pridobivamo podatke neposredno od dobaviteljev, preko spleta, iz javno objavljenih finančnih
izkazov in javnih objavah.

Razvoj tehnologije in transporta omogočata pridobivanje veliko informacij na enostaven
in hiter način. Informacije o novih virih vplivajo na naše odločitve o bodočem razvoju.
Strateške odločitve o selitvi ali zaprtju proizvodnje lahko trajno vplivajo na stanje v družbi.
Na eni strani doma lahko povzroči negativne socialne posledice, ki jih mora reševati tudi
država, na drugi strani pa im lahko pozitive posledice v družbi, kamor vlagamo naša sredstva.
Pozitivne posledice so lahko večja ekonomska blaginja, prenos znanja in dobre poslovne
prakse.

O raziskavi nabavnega trga si študent več lahko prebere v knjigi Einkaufsmarketing,
avtorja Ferdinanda Kerna. Vir je naveden v literaturi.
Povzetek
Nabavno raziskovanje je zahteven postopek, ki obsega sistematične raziskave nabavnih
trgov po posameznih regijah, državah, ekonomskih integracijah ali širše. Zahteva veliko
časa in sredstev, zato se ga lotevajo predvsem večje korporacije in podjetja. Vanjo
vključimo tako analizo splošnega gospodarskega okolja, analizo ponudbe in
povpraševanja v panogi in analizo posameznih podjetij. Raziskavo nam olajšajo tudi
morebitni statistični podatki in pokazatelji ekonomskega razvoja, ki jih objavljajo
posamezne države in svetovne organizacije.

Vprašanja za ponavljanja in razmišljanje:
1.) V čem je razlika med nabavno raziskavo in običajnim iskanjem in izbiranjem
dobaviteljev?
2.) Kaj vse je potrebno raziskati, v kolikor bi želeli določene polizdelke kupovati na tujem
trgu in jih prenehali izdelovati na domačem teritoriju?
3.) Kako bi izvedel raziskavo nabavnega trga za nakup električne energije v Sloveniji?
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7 ORGANIZACIJA NABAVE

Uvod
»Organizacija pomeni vzpostavljanje razmerij in struktur: tehnične, komunikacijske,
motivacijske in oblastno avtoritativne, v kateri bo podjetje delovalo na najuspešnejši način.«
(Rozman et al., Management, 1993, 129)
Do sedaj smo obravnavali nabavo skozi njene osnovne naloge. Za samo izvajanje nalog pa je
potrebno postaviti tudi ustrezno organizacijo. To pomeni uvrstiti nabavo v organizacijsko
strukturo podjetja, postaviti notranjo organizacijo nabave, določiti pooblastila ter pravila
delovanja. Za to ni enotnega modela. Ključno vlogo pri tem ima vodstvo podjetja s
postavljanjem strategij in določanjem ciljev in delegiranjem pooblastil. V tem poglavju zato
obravnavamo možnosti organizacije nabave z vidika nivoja nalog, ki jih opravlja in glede na
to, na kakšen način je sama nabava vodena. Nadalje obravnavamo možnosti organizacije
znotraj nabavnega oddelka ter povezavo dela nabave z ostalimi funkcijami v podjetju.
Za uspešno delovanje nabave je poleg izvajanja njenih nalog potrebno postaviti še
ustrezno organizacijo.
Ločimo tri ravni nabavnih nalog, odgovornosti in pristojnosti (Weele, 1998):
• strateško;
• taktično in
• izvedbeno (tudi operativno).
V večini podjetij razlikujejo le strateško in izvedbeno oz. operativno raven, zato bomo
obravnavali samo ti dve ravni.
Na strateški ravni se sprejemajo odločitve, ki vplivajo na poslovanje podjetja na dolgi rok.
To pomeni, da se na strateški ravni določajo pristojnosti nabavnega oddelka, organizacija
nabave (centralizirana, decentralizirana, kombinirana, globalna, regijska, lokalna), sklepajo se
dolgoročne pogodbe in kratkoročne pogodbe večjih vrednosti. Predmet pogodb so strateška
partnerstva, najodgovornejši sprejemajo strategije do pomembnih dobaviteljev. Na tej ravni se
odločamo ali se bomo oskrbovali iz enega ali več virov. V trgovski dejavnosti se sprejemajo
odločitve o glavnih skupinah asortimenta, izdelujejo se kalkulacije in strategije o tem ali
kupiti ali narediti, izbirajo se dobavitelji, tehnične specifikacije, standardi delovanja,
metodologije ocenjevanja dobaviteljev, določanje vrednostnega oz. količinskega normativa
zalog,…
Na operativni ravni se izvajajo predvsem naloge naročanja blaga in spremljanje posameznih
nabavnih naročil glede dobavljene količine, dobavnega roka in reklamacij.
Glede na način vodenja nabave ločimo dve skrajni obliki (Weele, 1998, 266):
 centralizirano in
 decentralizirano nabavo.
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V kolikor je nabava organizirana centralizirano, se vsi materiali naročajo centralno. To
pomeni, da nabava zbira potrebe vseh delov podjetja. V tem primeru podjetje nastopa enotno
do vseh dobaviteljev. Nabava ima večjo pogajalsko moč, saj na trgu nastopa z večjimi
količinami. Zaradi tega lahko realizira boljše nabavne cene, dobavne roke, plačilne pogoje in
ostale pogoje. Tisti deli podjetja, ki porabljajo manjše količine, imajo tako možnost realizacije
nižjih nabavnih cen, kot bi jih sicer, če bi materiale nabavljali sami. Poleg tega podjetje lahko
bolj racionalno določi nivo zalog in vpliva na vezavo sredstev v zaloge in njihov obrat.
Stroški nabave so ponavadi nižji, manjše je število naročil. V sodobnih multinacionalnih
proizvajalnih podjetjih (živilska, farmacevtska, gumarska, avtomobilska, kemična industrija)
je za strateške materiale nabava ponavadi organizirana centralizirano, pri čemer ločijo
globalno, regijsko in lokalno nabavo. Kar zadeva dogovore o komercialnih pogojih, se zanje z
dobavitelji dogovori globalna nabava, posamezne lokalne nabave pa so samo izvajalke
posameznih naročil za potrebe posameznih obratov. S tem ne dosegajo samo najboljših
komercialnih pogojev, ampak imajo vodstva korporacij tudi nadzor nad stroški in obvladujejo
kakovostne zahteve in poenotenje tehnološkega procesa, na podlagi česar dosegajo nizke
stroške.
Slabosti centralizirane organizacije se pokažejo predvsem v podjetjih, ki so geografsko
oddaljena, saj se več časa porabi za komunikacijo, zbiranje podatkov, razlago, razumevanje in
pomen strategij. To ponavadi zahteva tudi več pisne korespondence, lahko se pojavi
nezadovoljstvo zaradi prepričanja, da centrala ne deluje v celoti v našem interesu in da bi na
lokalni ravni sami zmogli bolje.
Od drugih slabosti se lahko pojavi problem, kadar planirana poraba obratov odstopa od
dejanske. Zaradi tega se lahko soočamo s previsokim stanjem zalog ali pomanjkanjem
materiala. Če materiali ostajajo na zalogi, je včasih težko določiti, kateri obrat je potem
lastnik zaloge in naj bi nosil stroške zalog. Zaradi neenakomerne porabe tudi ne moremo
določiti optimalne velikosti skladišča in imamo posredno višje skladiščne stroške,
neizkoriščen prostor, ali pa nam skladiščnih kapacitet manjka.
Na podlagi vsega tega se pojavi splošno nezadovoljstvo z nabavo, iskanje krivca za nastalo
situacijo in težnje po spremembah organizacije. V primeru centralizirane nabave je njena
dejavnost ponavadi organizirana kot samostojna funkcija in je neposredno odgovorna vodstvu
podjetja, zato se ji velikokrat očita, da ni zadosti povezana oz. ne živi s tistimi deli
organizacije, za katere pravzaprav opravlja svojo funkcijo (proizvodnja, prodaja).
Za centralizirano organizacijo nabave se vodstva odločajo tudi, kadar se odločajo o širitvi
dejavnosti na tuje trge, tako da vsaj v fazi do ustalitve in osvojitve novega trga v celoti
nadzirajo poslovanje enote na tujem. Kasneje se z razvojem podjetja lahko odločajo tudi o
drugačni organizaciji.
Druga skrajnost organizacije nabave je decentralizirana nabava. To pomeni, da vsak
samostojni del podjetja ali funkcija, materiale nabavlja samostojno, neodvisno od ostalih
delov. Smiselna je za:
• nabavo specifičnih materialov, ki jih uporablja samo določena proizvodna enota;
• prednost lokalnih dobaviteljev zaradi specifične oskrbe (dobavni rok, način dobave:
povezava s cevovodi – kemična, naftno predelovalna industrija);
• nabavo materiala manjših vrednosti;
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•

neenakomerno porabo.

V primeru decentralizirane nabave se lahko soočamo z naslednjimi slabostmi:
 velika razdrobljenost naročil in nabavnih količin;
 posamezna enota lahko dosega različne komercialne pogoje;
 slabša pogajalska moč do dobaviteljev;
 slabše poznavanje nabavnega trga;
 potrebe po večjem skladiščnem prostoru;
 razdrobljenost zalog;
 manj je standardiziranih materialov;
 stroški posameznih nabav so višji kot v primeru centralizirane nabave,
ker je potrebno zaposliti več osebja, višji so administrativni stroški;
 vsaka enota lahko določa in izvaja drugačno nabavno politiko.
Veliko pa je tudi raznih kombinacij teh dveh osnovnih oblik, ki so odvisne od značilnosti in
strategije posameznih podjetij. V praksi to pomeni, da se za določene materiale lahko izvaja
centralizirana, za druge decentralizirana nabava.
Pri odločitvi, kaj kupovati centralizirano in kaj decentralizirano, lahko upoštevamo
naslednja merila (Weele, 1998):
• Koliko so nabavne potrebe med obrati povezane: večja kot je povezanost, več koristi
lahko dosežemo. V primeru proizvodnih podjetij je to smiselno za nabavo strateških
surovin in storitev (npr. vzdrževalne pogodbe za specifične merilne instrumente).
Centralna nabava se pogaja s strateškimi dobavitelji za celotne potrebe, se odloča o
enem ali več dobaviteljih, o doseženih pogojih nato informira lokalne enote nabave, ki
nato izvajajo operativni del nabave.
• Geografska lokacija: na pogajanja lahko vpliva lokacija dobavitelja, kulturne,
nacionalne in jezikovne razlike, politični dejavniki, zato je za določeno področje
smiselno dopustiti decentralizirano nabavo. Velikokrat na to vplivajo tudi notranje
razmere med centralo in dislocirano enoto.
• Struktura nabavnega trga: včasih ima podjetje na voljo samo enega dobavitelja. V
takih primerih je do dobavitelja bolje nastopati s centralno organizirano nabavo.
• Možnost prihrankov: če na ceno veliko vpliva količina, je smiselna centralna nabava.
• Strokovno znanje: v primeru centralizirane nabave je nabavno osebje ponavadi bolj
specializirano za posamezna področja in zato boljši pogajalec.
• Nihanje cen: če so cene odvisne od politične situacije, je smiselna centralizirana
nabava (nafta in njeni derivati).
• Zahteve kupcev: če ima kupec vpliv na vgrajene materiale ali sam določa, kaj bo
vgrajeno, je bolj smiselna centralizirana nabava.
Tako v primeru centralizirane kot decentralizirane nabave pa imamo lahko strateško in
operativno raven. To je odvisno od velikosti in kompleksnosti organizacije in strategije
posameznega podjetja, predvsem multinacionalnih podjetij, ki so prisotna v večini sveta.

Organizacijski koncepti imajo posledice tudi za širšo družbo, še posebej v mednarodnem
poslovanju. Centralizirano odločanje v multinacionalnih podjetjih lahko vpliva na manjšo
zastopanost lokalnih dobaviteljev. Nasprotni učinki so v primeru decentralizirane
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organizacije, ki omogoča večjo zastopanost lokalnih virov in sprejem odgovornih odločitev
na lokalni ravni.

7.1 POLOŽAJ NABAVE V ORGANIZACIJSKI STRUKTURI PODJETJA
Nabava je lahko organizirana kot samostojna enota, ali pa je vključena v eno izmed ključnih
funkcij podjetja.
»Nasploh sta položaj in struktura nabave odvisna od poslovnih značilnosti, dejavnikov
okolja in od odnosa, ki ga ima vodstvo podjetja do nabavne funkcije. Sam položaj nabave je
odvisen od tega (Weele, 1998, str. 256):
• Kakšen delež nabave je v končni lastni ceni izdelka. Čim večji je ta delež, bolj
vodstvo upošteva strateški pomen nabavne funkcije.
• Kakšen je finančni položaj podjetja. Pri večjih izgubah postaja vodstvo do nabavne
dejavnosti in z njo povezanih stroškov zahtevnejše. Ravno tako se v likvidnostnih
problemih vodstvo vključuje v dogovore o plačilnih pogojih.
• Koliko je podjetje odvisno od dobaviteljev. Predvidoma vodstvo nabavnemu trgu z
večjo koncentracijo posveča več pozornosti«.
Kritični dejavnik uspeha nabave je ravno podpora vodstva. Vodstvo odpravlja vrzeli med
različnimi ravnmi in med sodelavci, podpre spremembe organizacijske strukture in dovoli
izbrane nabavne vire.
V kolikor se nabavo vrednoti kot administrativno izvajanje dobav, je nabava ponavadi nizko v
organizacijski strukturi.
Nabava je v organizacijski strukturi lahko v naslednjem položaju:
• nabava je samostojna enota, ki samostojno vzpostavlja stike z dobavitelji; predvsem v
srednjih in velikih podjetjih, trgovskih verigah;
• nabava je del komercialnega oddelka, v manjših podjetjih, kjer lahko nabavno
prodajno funkcijo opravlja specialist določenega ali celotnega področja;
• nabava je vključena v proizvodni oddelek, predvsem v velikih podjetjih, kjer o nabavi
odločajo tudi tehnični strokovnjaki;
• nabava je podrejena finančni funkciji (kompenzacijski posli);
• nabava je del logistike v najširšem pomenu.
7.2 ORGANIZACIJA NABAVNEGA ODDELKA
Organizacija nabavnega oddelka je ravno tako odvisna od velikosti in kompleksnosti
organizacije. V proizvodnih podjetjih jo lahko organiziramo glede na (Weele, 1998):
1.) predmete nabave: nabava surovin, pomožnih materialov, energije, dopolnilnega
programa;
Poglejmo na sliki št. 1, kakšna je organizacijska struktura nabave v tem primeru.
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Slika 1: Organizacija nabave glede na predmet nabave

Direktor nabave

Nabava
materiala
skupine A

Nabava
materiala
skupine B

Nabava
materiala
skupine C

Nabava
materiala
skupine D

Nabava
materiala
skupine E

Nabava
materiala
skupine F

Vir: Lasten
2.) nabavne funkcije. To pomeni, da v organizacijski strukturi najdemo strateško
nabavo, pripravo nabave, operativno nabavo in ostale funkcije, ki so organizirane
glede na potrebe in velikost podjetja.
Slika 2: Organizacija nabave glede na nabavne funkcije

Direktor nabave

Raziskava
nabavnega
trga

Strateška
nabava

Priprava nabave

Operativna
nabava

Naročila
Reklamacije

Strateški dobavitelji
Pogajanja

Vir: Lasten
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3.) posamezne dobavitelje: posamezni nabavniki opravljajo celotne posle nabave pri
posameznem dobavitelju;
4.) geografski teritorij: v tem primeru imamo lahko ločeno domačo nabavo in
nabavo iz uvoza. To je smiselno zaradi tega, ker je za nabavo iz tujine ob prihodu
blaga potrebno opraviti tudi uvozni postopek in carinjenje blaga. To zahteva
dodatna znanja, za katera ni potrebno, da jih obvladajo vsi nabavniki.
5.) drugo: kako je nabava vključena v raziskave in razvoj, vključitev v celotni
logistični proces,…
7.3 POVEZAVA NABAVE Z OSTALIMI FUNKCIJAMI V PODJETJU
Nobena funkcija ali dejavnost v podjetju se ne odvija sama zaradi sebe in nobena ne obstaja
ločena od ostalih delov podjetja. Dejavnosti posameznih funkcij se med sabo prepletajo in
skupaj tvorijo učinkovito celoto.
Tudi nabava posredno ali neposredno sodeluje z ostalimi deli podjetja. Kolikšen je obseg
sodelovanja, je odvisno od same organizacije podjetja in posameznih funkcij. Ponavadi so to
(Leenders et al., 1989):
1. Proizvodna funkcija in načrtovanje potreb: osnova za nabavo je specifikacija
materialov in storitev, ki jih bomo potrebovali. Izračuni potreb po posameznih
materialih se ponavadi izdelujejo v službah operativne priprave proizvodnje, na
podlagi plana proizvodnje. Izračuni ponavadi temeljijo na strojnih zmogljivostih in
tehnološkem postopku. Da se zagotovi optimalna oskrba s surovinami in dosežejo
najnižji nabavni stroški, je sodelovanje med tema službama zelo pomembno. Pri
porabi prihaja do odstopanj, kupci lahko spreminjajo naročila, zaradi tega se
spreminjajo potrebe, ki jih morata uskladiti ti dve službi.
2. Razvojno - tehnološke enote: sodelovanje z njimi je pomembno zaradi uvajanja
novih materialov in dobaviteljev, določanja nadomestkov, izdelave normativov potreb,
ki so osnova za kalkulacije potrebnih količin, novosti, opuščanju nezanimivih
materialov. Nabava sama nima pooblastila, da samostojno odloča, kateri materiali so
primerni za proizvodnjo in kateri ne. Za dokončno odločitev je potrebno pridobiti
soglasje razvojno – tehnoloških enot, ki na podlagi testiranj in analiz sporočajo, ali je
določen material ustrezen ali ne in na kakšen način lahko zamenjamo materiale
obstoječega dobavitelja ali uvedemo nove. S problematiko opuščanja uporabe
določenih materialov je povezano gospodarno ravnanje z zalogami in pravočasno
obveščanje dobaviteljev. Gospodarno ravnamo tako, da ob sprejeti odločitvi, da
opustimo uporabo določenega materiala, preverimo nivo zalog in odprtih naročil.
Temu ustrezno se določi, kolikšna količina se bo še proizvajala, da se porabi celotna
zaloga in morebitne dobave, ki jih pri dobavitelju ni več mogoče stornirati.
3. Finančna služba: na podlagi potreb nabava izdela plan nabave, ki ga tudi ovrednoti z
ustreznim nivojem cen. Plan nabave je osnova finančni službi za planiranje finančnih
sredstev za plačila dobaviteljem in denarni tok. Finančna služba lahko nabavi določa,
pod kakšnimi plačilnimi pogoji lahko sklene nabavni posel. Lahko celo prevlada, da
material kupimo po višji ceni, če nam dobavitelj ponuja ugodnejše plačilne pogoje ali
kupujemo od dobaviteljev, ki omogočajo kompenzacijske posle. V primeru
likvidnostnih problemov nabava lahko določi prioritetna plačila dobaviteljem. S strani
finančne službe lahko prihajajo zahteve po boljšem upravljanju zalog: znižati količino,
porabiti zaloge, ki gredo slabo v promet, da se zmanjša delež sredstev, vezanih v
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zaloge. Nabava s službo likvidacije faktur sodeluje pri morebitnih odstopanjih in
nejasnostih, ki izvirajo iz tega.
4. Služba vhodne kontrole: pošilja poročila o opravljenih vhodnih analizah,
reklamacijah kakovosti in odstopanjih od specifikacije, ki jih nabava upošteva pri
ocenjevanju in izboru dobaviteljev. V primeru slabe kakovosti lahko prepove nabavo
pri določenem dobavitelju, dokler ne dobavlja v skladu s postavljenimi zahtevami
glede kakovosti. Veliko sodelovanje med nabavo in to službo je tudi v primeru
določanja vhodne kakovosti in sodelovanja z dobaviteljem, dokler se postopek ne
uskladi.
5. Prevzem materiala: nabava sodeluje v primeru vseh nejasnosti, ki onemogočajo
prevzem blaga (preskrbi manjkajočo dokumentacijo, specifične podatke,…). Takšnega
sodelovanja je veliko na operativni ravni in poteka dnevno.
6. Služba skladiščenja: nabava jo obvešča o količinah blaga na poti, predvidenem
datumu dobave, usklajevanju količine zalog, specifičnih skladiščnih zahtevah. Tudi
skladišče lahko pritiska na nabavo, da optimizira zaloge, da se s tem zmanjšajo
skladiščni stroški, ki so povezani s skladiščnim prostorom in ohranjanjem kakovosti
blaga. Bolj kot je blago specifično in zahteva specifične skladiščne pogoje (zaščita
pred vlago, mrazom), večji so ponavadi stroški skladiščenja in s tem povezani pritiski
na optimizacijo zalog.
7. Zunanji in notranji transport: v kolikor ima podjetje sklenjeno pogodbo z zunanjim
transportnim podjetjem, nabava to službo obvešča o pripravljenem blagu pri
dobavitelju. Obseg sodelovanja med tema oddelkoma je različen, odvisen od
organizacije. V nekaterih podjetjih nabava sama pridobiva vse logistične podatke o
pripravljenem tovoru in najavlja prihode transportnih sredstev dobavitelju. Spet drugje
so službe organizirane tako, da same vzpostavijo kontakt z dobaviteljem in z njim
izpeljejo vso komunikacijo, ki se nanaša na prevzem in dostavo blaga.
8. Prodaja: v primeru specifičnih potreb kupcev prodaja v nabavo posreduje potrebe za
naročilo blaga.
9. Pravna služba: obvešča nas o osnovnih pravnih okvirih za delovanje nabave in v
skladu s svojo funkcijo sodeluje pri sklepanju nabavnih pogodb. V dobro
organiziranih podjetjih vsako pogodbo pred podpisom pregleda tudi pravna služba.
Pogodba se tudi s tega vidika usklajuje toliko časa, da je sprejemljiva tudi za pravno
službo.
10. Kadrovska služba: sodeluje predvsem pri izboru sodelavcev za nabavo, izdeluje
načrte potrebnih izobraževanj in izpopolnjevanj.
11. Kontroling: izdeluje analize in kontrolo nabavnega poslovanja.
Več o temi organizacije nabave si študent lahko prebere v knjigi Komercialno
poslovanje z osnovami trženja 1, avtorja Potočnika. Vir je naveden v literaturi.
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Povzetek
Organizacijo nabave gledamo z vidika, kateri nivo nalog opravlja in v povezavi s tem,
kakšne so njene pristojnosti in odgovornosti. Na drugi strani opazujemo, na kakšen
način je vodena. Če jo obravnavamo s prvega vidika, ločimo strateško in operativno
nabavo (ponekod tudi taktično). Strateška je pomembna, ker se na tej ravni sprejemajo
pomembne odločitve, operativna pomeni izvajanje osnovnih nabavnih nalog naročanja
blaga in spremljanje naročil. Če opazujemo nabavo z vidika načina vodenja, ločimo med
dvema skrajnostma: centralizirano in decentralizirano nabavo. V praksi dejansko
najdemo nešteto kombinacij centralizirane in decentralizirane nabave, odvisno od vrste
ali pomembnosti materiala, ki je predmet nabave. Kje v organizacijski strukturi
podjetja je umeščena nabava, je odvisno od tega, kako na njeno vlogo gleda vodstvo.
Znotraj nabave imamo lahko različne načine organizacije: po proizvodih, po
dobaviteljih, po vrstah blaga, ki je predmet nabave itd. Znotraj organizacije je nabava
povezana z ostalimi funkcijami in oddelki.

Vprašanja za ponavljanje in razmišljanje:
1.) Kaj pomeni pojem organizacija nabave?
3.) Kako je lahko organizirana nabava?
4.) Kje v organizacijski strukturi je mesto nabave v proizvodnem podjetju, kjer je pomembna
kontinuiteta proizvodnje?
5.) Kako je organizirana nabava v podjetju, ki je inovativno v tehnologiji in trženjskih
pristopih?
6.) Naštej prednosti in slabosti centralizirane nabave!
7.) Kakšna je notranja organizacija nabave v podjetju, ki kupuje blago iz praktično vsega
sveta?
8.) Kakšna je organizacija nabave, kjer poteka velika proizvodnja za posamezne kupce s
specifičnimi zahtevami glede vgradnih materialov?
9.) S katerimi ostalimi funkcijami v podjetju je ponavadi povezana nabava?
10.) Zakaj multinacionalna podjetja preferirajo centralizirano nabavno funkcijo?
11.) Ali je za velika podjetja smiselna delitev na strateško in operativno nabavo ali je boljša
organizacija nabave po posameznih skupinah blaga? Odgovor utemelji!
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8 NABAVNE STRATEGIJE IN NAČRTOVANJE NABAVE

Uvod
Z organizacijskega vidika je poleg postavitve organizacije in pooblastil nabavi potrebo
postaviti cilje. Za njih je zadolženo najvišje vodstvo. Za doseganje posameznih ciljev nabava
izvaja določene strategije. V tem poglavju bomo obravnavali vrste nabavnih strategij,
nabavno politiko in delegiranje pooblastil.
«V svetu ni enotne opredelitve pojma strategija. Najlažje jo opredelimo kot opredelitev
dolgoročnih smotrov in ciljev podjetja ter smeri akcije pa tudi alokacije virov, ki so potrebni
za dosego ciljev« (Pučko, 1999, 173).
Z izbiro določene strategije vodstvo podjetja določa splošne smernice delovanja v
predvidljivih ali tudi nepredvidljivih pogojih. Posamezne strateške načrte se potem razgradi
na operativne načrte, s katerimi uresničujemo cilje.
Oblikovanje nabavne strategije temelji na splošni poslovni strategiji podjetja in je izhodišče
za strateško načrtovanje nabavnega poslovanja.
Temeljne strategije podjetij delimo na (Pučko, 1999, 175-176):
1.) Celovito strategijo podjetja, ki odgovarja na vprašanje, s katerimi
poslovnimi področji se bo podjetje ukvarjalo, obsega odločitve, s katerimi
podjetje razporeja svoje vire.
2.) Poslovno strategijo podjetja. Cilj vsakega podjetja je razviti trajno
konkurenčno prednost. Porter (1998) razlikuje naslednje tržne strategije:
a.) Prednosti zaradi nizkih stroškov: Strategija je usmerjena na stalno
zniževanje lastne cene končnega izdelka. Nizki stroški so lahko rezultat
preproste proizvodnje, izdelek lahko sestavlja malo delov, dobavitelji so
pripravljeni znižati cene in ohraniti nivo kakovosti, lahko izkoristimo
ekonomijo obsega in poenotimo zmogljivosti.
b. )Diferenciacija: nanaša se na trženje izdelkov, ki jih kupci dojemajo
kot enkratne, posebne. Posebnost je lahko oblika, logotip, tehnologija,
blagovna znamka,…
c.) Osredotočena strategija: usmerjena je na optimalno oskrbovanje
določene, natančno opredeljene skupine kupcev. Za oblikovanje te
strategije mora podjetje preučiti dejavnosti te skupine kupcev, spoznati
njihove temeljne probleme in zanje pripraviti specifične rešitve.
3.) Funkcijsko strategijo podjetja, ki zadeva strategijo posameznih poslovnih
funkcij. Za nabavo sta v primeru izbire prednosti zaradi nizkih stroškov cena
in stroški osrednji točki pogajanj z dobavitelji. Najpomembnejše merilo za
izbiro dobavitelja je zanesljivost dobave. V podjetju precej časa porabijo za
optimiranje in razvijanje postopkov naročanja. Komunikacija z dobaviteljem
poteka po formalni poti. V kolikor se odločimo za diferenciacijo, je poudarek
na tesnem sodelovanju z dobaviteljem. Ta se lahko nanaša na proces in
izboljšanje materiala, kontrolo kakovosti, skrajšanje dobavnega časa in
izmenjavo informacij.
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»Dejansko se morajo vodstva vse bolj zavedati strateškega pomena nabave. Več pozornosti
naj bi namenile tako imenovanemu strateškemu trikotniku, ki ga sestavljajo: (Weele, 1998,
168):
• ciljne skupine kupcev: določijo se tržni segmenti, ki jim bo podjetje prilagajalo
izdelke in storitve;
• najpomembnejši konkurenti: podjetje mora primerjati lastne prednosti s konkurenco in
določiti temeljne razlike;
• najpomembnejši dobavitelji: razvoj trga zahteva stalno preučevanje sedanjih in novih
dobaviteljev. Vodstvo podjetja se mora nenehno spraševati, kje ima konkurenčne
prednosti. Kjer ugotovi, da dolgoročno ne bo konkurenčno, del svoje dejavnosti
prenese na podizvajalce«.
8.1 VRSTE NABAVNIH STRATEGIJ
Literature, ki bi obravnavala nabavne strategije, je malo. Zanimiv je Kraljičev (v Weele,
1998) portfeljski pristop. Bistveno zanj je, da naj podjetje razvije različne nabavne strategije,
ker kažejo dobavitelji za podjetje različno zanimanje.
Za oblikovanje portfeljske nabave materiala preučuje asortiment glede na dve spremenljivki:
1. pomembnost nabave za podjetje, ki ga ugotavljamo z merili
kot so stroški materiala, celotni stroški, obseg nabave, delež
nabavnih stroškov;
2. tveganje oskrbe, ki jo ugotavljamo z merili kot so kratkoročna
in dolgoročna razpoložljivost, število dobaviteljev,
konkurenčno povpraševanje, izbira med »narediti in kupiti«,
itn.
Kombinacijo spremenljivk se prikaže v dvodimenzionalni matriki s štirimi kvadranti, ki
prikazujejo skupine izdelkov in dobaviteljev. Iz tabele razberemo, kakšno je zanimanje
dobaviteljev za naše podjetje.
Kraljič (v Weele, 1998, 177-178) tako loči:
1. Strateške materiale: To so tisti, ki jih podjetje kupuje večinoma pri enem
dobavitelju, ali materiali, za katere nimamo zagotovljene kratkoročne ali dolgoročne
oskrbe. Pomembni so tudi, ker predstavljajo precejšen delež v lastni ceni izdelka.
2. Materiale, ki pomenijo ozko grlo: so poceni in imajo manjšo vrednost, vendar so
občutljivi glede dobave.
3. Vzvodni izdelki: podjetje jih kupuje pri različnih dobaviteljih in pomenijo
sorazmerno velik del lastne cene.
4. Običajni materiali: ne povzročajo večjih tehničnih in komercialnih problemov.
Običajno imajo majhno vrednost in jih lahko nabavljamo pri številnih alternativnih
dobaviteljih.
Nabavne strategije se razlikujejo glede na posamezne postavke v portfelju (Weele, 1998):
1. Za strateške in vzvodne materiale je skupno, da vplivajo na lastno ceno izdelka. Za
podjetje je zato pomembno gibanje cen in stroškov ter razvoj nabavnega trga.
Preučujemo vsako možnost znižanja celotnih stroškov. Večji obseg nabave praviloma
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zagotovi boljše pogoje, zato je za te materiale smiselna centralna in usklajena
organizacija nabave. Strateški materiali predstavljajo določeno tveganje, zato podjetje
z dobavitelji ne vzdržuje le klasičnih kupoprodajnih odnosov, ampak razvija višje
oblike sodelovanja – partnerstva. Na ta način zmanjšuje nabavno tveganje in vpliva
na dolgoročno zmanjševanje stroškov.
2. Vzvodni materiali se kupujejo po principu »konkurenčnih ponudb«. Dobavitelji
se lahko prosto menjajo, zato se praviloma ne sklepajo dolgoročne pogodbe. Pri izbiri
dobaviteljev se odločamo na podlagi najnižje cene ob doseganju določene kakovosti in
dobavnih rokih. Tako lahko dosegamo velike prihranke, tveganje oskrbe je majhno,
ker obstaja veliko dobaviteljev. Z izbranimi dobavitelji praviloma sklepamo krovne
pogoje, same dobave se vršijo na podlagi posameznih odpoklicev. Ves čas moramo
spremljati gibanje cen, spremembe v ponudbi in povpraševanju, da lahko napovemo
razvoj stroškov in cen v prihodnosti.
3. Za materiale, ki pomenijo ozko grlo, se mora podjetje usmeriti na varnost dobav.
Zaradi tega mora dobro poznati vsa tveganja in z dobaviteljem vzpostaviti takšne
odnose, ki omogočajo čim bolj usklajen odnos.
4. Za nabavo običajnih materialov je praviloma zadolženih 80% zaposlenih, čeprav je
njihova vrednost majhna. Njihova nabava je predvsem administrativno opravilo. Zanje
je primerna strategija, ki je usmerjena na čim bolj enostavno oskrbo, predvsem z
vidika logistike in učinkovit sistem naročanja. To pomeni, da svoje aktivnosti
usmerimo v standardizacijo asortimenta, zmanjšamo število dobaviteljev, izbiramo
takšne, ki pokrivajo širši asortiment in sklepamo pogodbe, uvedemo učinkovit sistem
elektronskega naročanja, ki ga lahko uporabljajo notranji uporabniki.
8.2 NABAVNA POLITIKA IN DELEGIRANJE POOBLASTIL
Nabavna politika je instrument za uresničevanje nabavne strategije. To je v bistvu zbirka
pravil, po katerih mora ravnati nabavno osebje. Z njo nabavni oddelek določi smernice za
sprejemanje odločitev o nabavnih aktivnostih v smeri uresničevanja nabavnih ciljev, izbiro
metod, poti in sredstev. Zato so nabavne politike od podjetja do podjetja različne.
Jedro nabavne politike je odločanje o vseh najpomembnejših nabavnih aktivnostih. Zato
zahteva dobro poznavanje tržnih razmer in nabavnih pogojev ter potreb po materialu.
Ponavadi gre za zbirko pravil, ki jo mora upoštevati nabavno osebje. Navajam najpogostejše
iz poslovne prakse.
Kaj vse lahko določajo pravila?
1.) samo nabava ima pooblastilo za preskrbo materialov, opreme, dobrin in storitev, razen v
posebnih primerih, ki jih odobri vodstvo;
2.) nabava je edini možni kanal, skozi katerega se lahko izvajajo komercialna naročila in
posredujejo dobaviteljem;
3.) nabava je edini kanal, ki obdeluje vse formalne zahteve glede cen. Nabava vodi vso
korespondenco z dobavitelji glede cen ali ponudb. Neposredni uporabnik lahko neposredno
razčiščuje tehnične elemente blaga ali storitev, pri čemer mora vzpostaviti komunikacijo in
korespondenco tudi z nabavo;
4.) vse pogodbe in obljube naročil so lahko samo s strani nabave;
5.) vsa pogajanja morajo biti vodena s strani sodelavca nabave;
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6.) dosledno je potrebno upoštevati delegiranje pooblastil za sklepanje nabavnih poslov;
7.) dosledno je pred vsakim nakupom potrebno pridobiti vsaj tri ponudbe. Izmed tehnično
sprejemljivih se izbere tistega, ki je komercialno najbolj ugoden. Dokončen izbor je v
pristojnosti nabave;
8.) postopek odločitve o nakupu in naročanju v nabavi je brez vpliva internega naročnika;
9.) nujni nakupi so dovoljeni samo za blago, ki je potrebno za nemoteno zagotavljanje
proizvodnega procesa. V tem primeru se dovoli neposreden stik med uporabnikom in
dobaviteljem, dokumentiranje nabavnega posla pa po izvedbi nakupa.
Omenjali smo že, da sta položaj in vloga nabave odvisna od pogledov vodstva, kakšen je
sploh pomen nabave za poslovanje in uspešnost podjetja.
Za natančno razmejitev pristojnosti; kdo je sploh pristojen za podpis posamezne vrste pogodb
in do kakšne vrednosti, je zato pomembno tudi delegiranje pooblastil. V zgornjem primeru je
nabava edina, ki lahko podpiše pogodbo, njena pristojnost pa se lahko omeji z vrednostjo
pogodbe in časom trajanja pogodbe. Tako lahko vodstvo omeji pooblastilo nabavi do
določenega zneska, za višje vrednosti pogodbo podpiše vodstvo. Ravno tako se nabavo lahko
pooblasti za podpis največ enoletnih pogodb, pogodbe daljših obdobij pa podpiše vodstvo. Pri
tem pa se nabave ne izključi iz procesa zbiranja ponudb in izbora dobavitelja.
8.3 OPERATIVNO NAČRTOVANJE NABAVE
Operativno načrtovanje nabave je natančnejše planiranje nabavnih nalog v določenem
obdobju.
Pripravimo ga v obliki plana nakupa (Pučko, 1999) in je eden izmed sestavnih delov
poslovnega načrta. Z njim podjetje zagotavlja uskladitev dejavnosti nabave s proizvodnjo.
Proces se zato praviloma začne že v procesu prodaje, ko se pripravi prodajni načrt. Vanj
vnesejo predvidene količine izdelkov, ki bodo prodane v tem obdobju. Na podlagi tega nato
poteka usklajevanje s proizvodnjo, s katero usklajujejo dobavne roke, velikost serij in vrsto
proizvodov.
Na podlagi usklajenega plana prodaje in iz tega izhajajočega plana proizvodnje je izdelana
osnova za izračun potrebnih osnovnih materialov, ki so predmet nakupa. Za izračun potrebnih
materialov se uporabljajo normativi. V primeru, da gre za zapleten proizvodni proces, ali
proizvodnjo v več fazah, je potrebo izdelati normative za vsak polizdelek oz. fazo posebej in
nato napraviti izračun. Normative za izdelavo praviloma izdela tehnološka služba, za
razgradnjo izdelkov na osnovne surovine in materiale pa službe planiranja in priprave
proizvodnje. Tako razgrajene artikle na osnovne surovine prikažejo v tako imenovani
materialni bilanci, ki vsebuje:
1. točne nazive materialov, prikazane v posameznih skupinah materialov, s šiframi in
enotami mere;
2. količine v enoti mere.
Nabava v materialno bilanco vnese ceno, ki je predvidoma planska cena. To je lahko
povprečna cena, predvidena cena, ko jo bomo realizirali v planiranem obdobju ali druga.
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Zmnožek cen in količin v materialni bilanci je vrednostni plan nabave. V kolikor je
pomemben del proizvodnje tudi izvajanje storitev zunanjih izvajalcev, vrednostno planiramo
tudi nakup le teh.
Operativni plan nabave lahko izdelujemo za različna časovna obdobja, odvisno od potreb in
splošne prakse v podjetju. Zato lahko ločimo:
1. letni plan, pripravimo ga za obdobje enega leta;
2. polletni plan;
3. kvartalni oz. četrletni plan;
4. mesečni plan ali celo krajše obdobje.
Kakšne plane izdelujemo, je odvisno od velikosti poslovanja in potreb v posameznih
podjetjih.
Plan nabave je pomemben tudi za finančno službo, ki na podlagi vrednosti nakupa oceni
znesek potrebnih sredstev za plačila dobaviteljem in izvajalcem.

Širše pa najava naših potreb vpliva na poslovne odločitve naših dobaviteljev o
proizvodnji, cenah, investicijah, delovnih mestih. Lahko se preusmerijo k novim kupcem ali
spremenijo svoj poslovni koncept.
Povzetek:
Vsako podjetje želi doseči določene cilje. Za njihovo doseganje se odloči za izvajanje
določenih strategij. Skladno s cilji podjetja so določeni tudi cilji nabave in temu ustrezno
postavljene strategije. Tako za nabavo določenih materialov sklepamo partnerstva,
drugje izbiramo klasično konkurenčnost, kjer imamo ozka grla zagotavljamo varnost
dobav, spet drugje samo enostavno oskrbo. Kot dobri nabavniki za izvajanje strategije
in doseganje ciljev pripravimo še ustrezno nabavno politiko in poskrbimo za delegiranje
pooblastil.

Vprašanja za ponavljanje in razmišljanje:
1.) Naštej in opiši nabavne strategije po Kraljiću!
2.) Zakaj je pomembno delegiranje pooblastil?
3.) Kaj zajema operativno načrtovanje nabave?
4.) Zakaj je pomembno, da izdelamo plan nabave?
5.) Zakaj je pomembno, da svoje potrebe in bodoče načrte predstavimo našim dobaviteljem?
6.) Kakšno strategijo bi izbrali pri nakupu električne energije?
7.) Kakšno strategijo bi izbrali v primeru, da blago kupujete v panogi, kjer je veliko
konkurence in je možna menjava dobavitelja brez večjih posledic?
8.) Kakšne odnose bi izbrali za dobavitelja v panogi s hitrim tehnološkim napredkom?
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9 KONTROLA NABAVNEGA
NABAVNEGA ODDELKA

POSLOVANJA

IN

USPEŠNOSTI

Uvod
Zapisali smo že, da nabava ne more biti funkcija sama za sebe, ampak izvaja svojo dejavnost
za druge in v povezavi z drugimi poslovnimi funkcijami. Kot takšna, je zato nabava deležna
tudi kontrole, ocenjevanja in vrednotenja. Izvaja jo najvišje vodstvo. Za objektivno oceno pa
je najbolje uporabiti sodila, ki se jih da izmeriti.

Dejavnik, ki vpliva na kontrolo, ocenjevanje in vrednotenje nabave, je vodstvo podjetja.
Vodstvo ima lahko različne poglede na nabavo. Poglejmo, kateri pogledi prevladujejo.
Wheele (1998) navaja naslednje:
1. nabava je administrativna dejavnost. V tem primeru so merila za ocenjevanje
preprosta: zaostanki naročil, čas potreben za administrativno poslovanje, število
naročil, število povpraševanj.
2. nabava je komercialna dejavnost: uspešnost nabave se meri v višini prihrankov.
Nabavno osebje mora zato nenehno spremljati stanje na nabavnih trgih in iskati
nenehne možnosti za prihranke.
3. nabava je sestavni del logistike: v primeru nenehnega zniževanja cen, se dobavitelji
lahko odzovejo s slabo kakovostjo ali slabšo zanesljivostjo dobav. Zaradi tega nabavo
vključimo v celovito logistiko.
4. nabava je strateško poslovno področje. V tem primeru vodstvo pritegne nabavo k
celoviti strategiji poslovanja in krepitvi konkurenčnega položaja podjetja. Nabava se
ocenjuje po številu sprememb virov, stikih z novimi potencialnimi dobavitelji,
ustvarjenih prihrankov,…

Izmed pokazateljev, ki jih lahko merimo in so lahko dobro merilo za
presojanje nabavnega oddelka, lahko spremljamo naslednje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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dosežene cene za ključne materiale;
nivo zalog;
stroške nabavnega oddelka;
število prekinitev proizvodnje zaradi pomanjkanja materiala;
spremembe proizvodnega programa zaradi pomanjkanja materiala;
število nujnih naročil v primerjavi s skupnim številom naročil;
število sprememb naročil;
dosežen znesek popustov, rabatov, skontov.
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Določeni pokazatelji so lahko merilo za oceno uspešnosti in nagrajevanje posameznikov za
njihovo delo v nabavi. Vrednosti posameznih pokazateljev so lahko merila za izplačilo
bonusov in drugih nagrad.
Ocenjevanje uspešnosti dela nabave izvajamo redno. Na ta način lahko od nabave zahtevamo
morebitno potrebno izboljšanje nabavnega poslovanja.
V nekaterih podjetjih je praksa, da se izvajajo tudi ankete o zadovoljstvu dela z nabavo, ki jo
izpolnjujejo neposredni uporabniki. V teh primerih se ne presojajo že navedeni pokazatelji,
ampak odnosi nabavnega osebja do naročnikov, kot na primer: hitrost posredovanja želenih
informacij, prijaznost nabavnega osebja, razpoložljivost nabavnega osebja, predlogi za
izboljšanje.

Povzetek
Za oceno nabave je pristojno vodstvo podjetja. Kontrola je enostavna, v kolikor so
nabavi postavljeni cilji, ki se jih da izmeriti. Kontrola in nadzor se praviloma izvaja
redno, da se v primeru oddaljevanja od postavljenih ciljev lahko hitro ukrepa.

Vprašanja za ponavljanje in razmišljanje:
1.) Zakaj je pomembna kontrola nabavnega oddelka?
2.) Kateri so najpomembnejši pokazatelji uspešnosti nabave?
3.) Izdelaj merila za ocenjevanje uspešnosti poslovanja v trgovskem podjetju? Kako se
merila lahko razlikujejo od tipičnih v proizvodnih podjetjih s serijsko proizvodnjo?
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10 NABAVA IN ETIKA

Uvod
Naslov knjige, avtorja Borisa Veneta: Iz dnevnika novodobnega milijonarja … ali bogastvo je
v nas, pove vse.
Etika je v današnjem svetu izredno pomembna. Tej temi se v današnjem času posveča vedno
večja pozornost. Posledica procesa globalizacije je, da se nam zdi, da se svet »manjša«.
Ukinjajo se meje, vse več podjetij se privatizira, zato obstaja nešteto možnosti neetičnega
vedenja. Dodatno je to težje obvladljivo zaradi podprtosti s sodobnimi tehnologijami in
komunikacijskimi možnostmi. V nadaljevanju poglejmo, kaj je z vidika etičnih načel
pomembno v vsakdanjem poslovanju.

»Podjetje ne more biti dolgoročno uspešno v zunanjem okolju, kjer prevladuje poslovna
nemorala. Organizacija, ki je nemoralna do zunanjih in notranjih udeležencev, ne more
uspevati. Zlasti v poslovnih razmerjih sta poštenje in zaupanje nenadomestljivi vrlini, ki
jih poslovni partnerji nadvse cenijo.
Etičnega presojanja in moralnega delovanja ni mogoče vsiliti. Zaleže le etično ravnanje
večine vpletenih – zlasti poslovnih ljudi in managerjev. Pri tem ne gre le za
samoomejevanje in samodisciplino, temveč za načelen odnos poslovnih ljudi do neetike
in nemorale.
Managerja ali poslovneža, ki bi skušal pridobiti prednost z neetičnim odločanjem in
nemoralnim delovanjem, morata doleteti vsesplošen prezir in izobčenje iz poslovnega
sveta.«
(Tavčar et al., 1995, 426)

Beseda etika izhaja iz grških besed ethos, ki pomeni običaj in ethikos, ki pomeni moralen,
značajen. Etika daje odgovor, kaj naj storimo na podlagi vrednot, ki jih imajo osebe. Je
moralna norma obnašanja. Začetki poslovne etike pravzaprav sodijo v čas, ko so se posli
sklepali še ustno in so imeli obvezujoč značaj. Takrat so bili osebno jamstvo, poštenost in čast
mesto med najvišjimi vrednotami.
V interesu vsakega podjetja in lastnikov naj bi bilo, da v odnosih z dobavitelji dosegajo
etične odnose in da za doseganje čim boljših rezultatov uporabljajo le primerna in zaupanja
vredna sredstva in metode (Možina et al., 1995).
V današnjem času obilja dobavitelji uporabljajo razne metode, s katerimi skušajo vplivati na
nabavnika, da bi ga pridobili za posel. Nabavnik je velikokrat izpostavljen številnim
skušnjavam.
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Najpogostejša vprašanja, ki se mu pojavljajo, so (Weele, 1998, 339):
1. Kako naj obravnavam dobaviteljevo zaupno informacijo o ceni?
2. Kako naj ravna z dobaviteljevo ponudbo?
3. Kolikšen je največji delež, ki ga želimo imeti v dobaviteljevih skupnih
prihodkih, da ne bi bil preveč odvisen od nas?
4. Ali bomo imeli enega ali več oskrbnih virov? Si dovolj prizadevamo, da bi jih
razvili več?
5. Ali bomo vztrajali pri ceni, ki ne pokriva dobaviteljevih lastnih stroškov?
Viri, ki jih lahko upoštevamo pri ravnanju so: zakoni in spremljevalni predpisi, poslanstvo
podjetja, razmere na trgu, osebna zavest in profesionalne organizacije, ki oblikujejo kodekse.
Za področje nabave je bil izdelan Etični kodeks Mednarodne zveze za nabavo in materialno
poslovanje. Kodeks razjasnjuje, kaj je neetično vedenje, omogoča ukrepanje, še preden se
določen neetični dogodek zgodi, omogoča zavrnitev neetičnega dejanja in izobražuje
udeležene.

Naj navedemo samo nekaj načel in smernic za nabavo Mednarodne zveze za nabavo (v
Wheele, 1998, 338-339):
1.) Načela: člani ne smejo izrabljati svojih pooblastil ali položaja za osebne koristi in
morajo spodbujati in izboljševati ugled nabave in materialnega poslovanja ter
mednarodne zveze, in sicer:
a.) z ohranjanjem poštenosti v poslovnih odnosih v organizaciji v kateri so
zaposleni, pa tudi zunaj nje;
b.) s spodbujanjem najvišjih strokovnih standardov med podrejenimi;
c.) z optimiranjem uporabe virov, za katere so odgovorni, da bi imeli njihovi
delodajalci čim večjo korist;
d.) z doslednim izpolnjevanjem zakonov države, v kateri delujejo; principov in
standardov nabavne prakse mednarodne zveze in podobnih navodil o
strokovnem delu, ki jih zveza občasno objavlja; ter izpolnjevanjem pogodbenih
obveznosti;
e.) z odklanjanjem in odpravljanjem nepravilnega poslovanja.
2.) Smernice. Za uveljavitev temeljnih načel so pomembne naslednje smernice:
a.) Prijava interesa. Katerikoli osebni interes, ki bi lahko zadeval nepristranost
pri poslovanju, morajo člani prijaviti svojim delodajalcem.
b.) Zaupnost in natančnost informacij. Zaupnost informacij, ki jih pridobijo pri
opravljanju obveznosti, morajo upoštevati in jih ne smejo uporabljati za
osebne koristi. Informacije, ki jih dajejo med izpolnjevanjem obveznosti,
morajo biti resnične in poštene, in ne zavajajoče.
c.) Konkurenca. Čeprav upoštevajo prednosti, ki jih dosega delodajalec z
ohranjanjem trajnih odnosov z dobaviteljem, morajo preprečiti dogovore, ki bi
lahko dolgoročno onemogočili učinkovito in lojalno konkurenco.
d.) Poslovna darila. Za ohranitev osebne integritete članov in delodajalca je
potrebno poslovna darila odkloniti, razen drobnih predmetov z zanemarljivo
vrednostjo.
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e.) Gostoljubnost. Zmerna gostoljubnost je sprejemljiva v spoštljivih poslovnih
odnosih. Vendar si prejemniki gostoljubja ne smejo dovoliti, da bi to vplivalo
na njihove poslovne odločitve ali bi lahko o tem tako menili drugi. Pogostost in
obseg sprejete gostoljubnosti naj ne bo bistveno večja, kot jo lahko vrne
prejemnikov delodajalec na svoje stroške.
f.) Če dvomite, kaj je sprejemljivo v zvezi z darili in gostoljubnostjo, ponudbo
odklonite ali pa se posvetujte z nadrejenimi.

Večja podjetja ponavadi izdelajo lastna pravila, s katerimi ne vplivajo samo na delovanje
nabavnega osebja, ampak vseh zaposlenih v odnosih z zunanjim okoljem.
Primer določanja zahtev in pravil:
1. prepovedano je vsako zahtevanje ali sprejemanje denarja, posojil, kreditov,
ugodnosti ali uslug, ki lahko vplivajo na nakup;
2. prepovedano je trgovanje z lastnimi ali dobaviteljevimi zaupnimi informacijami;
3. z dobavitelji se razvijajo pozitivni odnosi, v stikih je potrebno biti pozoren in
prijazen, pošten in iskren;
4. ne sprejema se osebnih daril, na splošno se poskuša izogibati vabilom na večerje in
kosila, razen kadar se zahteva iz poslovnih razlogov. Takrat je potrebno obvestiti
nadrejene. Za sprejem darila nad določeno vrednostjo je potrebno pridobiti
dovoljenje direktorjev;
5. vse dobavitelje se obravnava enako, izogiba se dajanju prednosti.
Posebna pozornost se namenja tudi podkupovanju. Podkupovanje je ponujanje, dajanje ali
naprošanje za nekaj vrednega z razlogom, da vplivamo na nekoga, ki ima moč, da stori nekaj,
kar ni njegova legalna dolžnost. V preteklosti se je pojavljalo na vseh področjih javnega
življenja, čeprav najbolj odmevajo podkupovanja v javni upravi, zakonodaji in politiki. Posli,
ki zahtevajo velike količine kapitala, so pogosto tarča podkupovanj (veliki gradbeni projekti).
Razlog tiči v tem, da velikost takšnih poslov omogoča zakrivanje podkupovanja.
Podkupovanje je v različnih državah različno razširjeno. Odvisno je od političnega sistema,
gospodarske razvitosti, vere, moralnih norm v družbi.
Poglejmo na kratko še vprašanje: kaj je razlika med darilom in podkupnino. Po Tavčarju
(1997, 66), darilo ni podkupnina, če:
• za prejemnika nima omembe vredne materialne vrednosti;
• ni neposredno namenjeno sklenitvi ali izvajanju posla in ni nagrada za pridobljeni
posel;
• obdarovani darila ni zahteval kot pogoj za koristno poslovno dejanje.
Zaradi razlik v kulturnem okolju ter razlik v normah in vrednotah ljudi so se pojavile tudi
razlike med posameznimi trgi. Posledično so se razvile tudi različne nabavne tehnike, podjetja
uporabljajo različne pristope.
V kolikor pogledamo poslovno etiko v ZDA, poslovnež v tej družbi ni rangiran visoko kar
se tiče javne priljubljenosti. Javnost poslovneže označuje kot sebične in preračunljive. To ima
korenino v občutku ogroženosti pred organizacijami in družbami nasploh. Ameriška družba je
vedno temeljila na tekmovalnosti, saj naj bi tak sistem omogočil napredek.
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V Sloveniji v preteklosti poslovni etiki nismo posvečali veliko pozornosti, vendar se to
spreminja.
Povzetek
Etika je področje, ki se mu namenja vse več pozornosti. Zajema vse sfere družbenega
življenja, tudi gospodarsko. Na področju nabave se večina dilem in pritiskov pojavi na
področju odnosa do dobaviteljev. Posebne obravnave je deležna obravnava
podkupovalnih praks.

Vprašanja za ponavljanje in razmišljanje:
1.) Katere so glavne etične dileme, s katerimi se sooča osebje, ki izvaja nabavo?
2.) Na katerih področjih je največ primerov neetičnega ravnanja s strani nabavnega osebja?
3.) Kako ravnati v primeru, da je dajanje dragih daril običajna praksa v državi našega
partnerja, nam pa etični kodeks to prepoveduje?
4.) Zakaj se po tvojem mnenju pojavlja toliko afer v zvezi z upoštevanjem etike in moralnih
načel v primeru javnih naročil? Kako bi to preprečili?
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11 SKLADIŠČNO POSLOVANJE

Uvod
Trditve, kot so: »Ne vem, kje je blago v skladišču! Stanje zaloge žal ni točno. Ne vem, kdaj je
bilo to blago pripeljano!« v današnjih podjetjih ne obstajajo več. Ali pa še? Odvisno je od
organizacije skladiščnega poslovanja.
Do sedaj smo si podrobno pogledali naloge, cilje in operativne funkcije nabave. Materiali
ponavadi prihajajo iz različnih virov, iz različnih področij in je nemogoče, da v vsakem
trenutku za potrebe proizvodnje zagotavljamo vse materiale, brez da bi jih hranili v
neposredni bližini mesta porabe, ali da bi za naše kupce v vsakem trenutku proizvedli izdelke,
ki jih takrat potrebujejo. Zaradi tega imamo organizirano skladiščno dejavnost. V tem
poglavju bomo obravnavali njeno osnovno dejavnost, to je skladiščenje blaga, izdajanje in
sprejemanje blaga, manipulacija z blagom in vzporedni tok dokumentov, ki nastajajo kot
posledica skladiščne dejavnosti. Posebno poglavje je namenjeno obravnavanju zalog
materiala in upravljanju z njimi.

Z vidika in za potrebe nabave je naloga skladišča fizični nadzor zalog blaga in njegovo
vzdrževanje. Pri tem je potrebno zagotavljati takšno varnost, da se zaščiti blago pred škodo
in nepotrebnim zastarevanjem zaradi slabega obračanja. Skladiščna služba mora pri tem voditi
ustrezne evidence in dokumentacijo.
»Skladiščna funkcija je pomembna, ker je nekakšen regulator med drugimi poslovnimi
funkcijami in premošča razlike med časom proizvodnje in časom uporabe različnega
blaga« (Kaltnekar, 1993, 258). Poraba blaga je ponavadi neenakomerna. Nanjo lahko
vplivajo tekoča dogajanja na trgu (v primeru recesije – močan upad povpraševanja povzroči
upad proizvodnje in s tem manjšo porabo), na porabo lahko vpliva sezonska komponenta (na
primer: za proizvodnjo letne obutve se uporabljajo drugi materiali in v manjši količini, kot za
zimsko obutev, kmetijski pridelki se predelujejo v času, ko so zreli) ali življenjski cikel
izdelka (v fazi uvajanja lahko porabimo več materiala, zato je poraba večja, nato začne
upadati). Z vzpostavljanjem zalog posamezno podjetje omogoča nemoteno povezavo med
proizvodnjo in nabavo ter zagotavlja stalnost oskrbe delovnih mest in nemoten tok
proizvodnje.
Skladišč je lahko več vrst. Osnovna razdelitev je lahko takšna kot je razdelitev nabavnih
dobrin:
1. skladišče osnovnih surovin, materialov in sestavnih delov;
2. skladišče polizdelkov, ki je potrebno v primeru, da se posamezni polizdelki ne
morejo skladiščiti znotraj proizvodnih prostorov, bodisi zaradi zahtev procesa ali
preprosto pomanjkanja prostora;
3. skladišče rezervnih delov, pomožnega materiala, drobnega inventarja, pisarniškega
materiala;
4. skladišče reklamiranega blaga;
5. skladišče vračljive embalaže;
6. skladišče koristnih odpadkov;
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7. skladišče odpadne embalaže;
8. skladišče končnih izdelkov, ki so namenjeni prodaji, ipd.
Organizacijsko je skladiščna funkcija ponavadi del logistike, lahko pa je organizirana tudi
drugače. Na primer: skladišče osnovnih surovin smiselno lahko sodi pod nabavo ali
proizvodnjo.
Ne glede na organizacijo skladišč in izvajanje osnovnih nalog, lahko ločimo naslednje tipične
skladiščne dejavnosti ali dejavnosti, ki so z njo neposredno povezane: prevzem blaga,
skladiščenje blaga, izdaja skladiščenega blaga ter vodenje evidenc in hranjenje
dokumentacije.
Prevzem blaga smo obravnavali že v poglavju o nalogah nabave, tako da si sedaj poglejmo še
preostali nalogi: skladiščenje blaga, vodenje evidenc in hranjenje dokumentacije.
11.1 SKLADIŠČENJE BLAGA
Skladišče mora zagotoviti ustrezen prostor in pogoje za ustrezno hranjenje blaga. Tako kot se
predpiše postopek ugotavljanja količin in kakovosti ob prihodu blaga, so določeni tudi pogoji
skladiščenja.
Način skladiščenja je odvisen od (Potočnik, 2002, 345):
1. vrste materiala: ali gre za kosovni, razsuti material, nevarne snovi, plini, kemikalije,
vnetljive, eksplozivne, krhke snovi. Za nevarne snovi veljajo posebna zakonska
določila in pravila za njihovo uporabo in skladiščenje.
2. tehnoloških značilnosti materiala: občutljivi materiali, krhke snovi, hitro pokvarljivo
blago. Vsak zahteva drugačne pogoje.
3. prostorske zmogljivosti skladišča: vodoravna, visoko regalna skladišča. Na večji višini
skladiščimo materiale, ki se manj pogosto obračajo.
4. tehnike skladiščenja: ročno, z mehanizacijo. Za težje materiale uporabljamo različna
transportna sredstva: viličarji, ročni vozički, dvigala, tekoči trak,…
V času skladiščenja lahko pride do izgub blaga. Imenujemo jih skladiščni kvar ali kalo.
Na nekatere izgube te vrste skladišče ne more vplivati. So posledica vlage, temperaturnih
razlik, skladiščne manipulacije, sortiranja. Za takšne primere kala ponavadi izdelamo
normative.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi preprečevanju morebitnih kraj blaga. Mnoga
podjetja nameščajo tudi video naprave za nadzor ter izvajajo ostro kontrolo nad prihodi in
dohodi transportnih sredstev v in iz podjetja.
Skladišče mora z blagom ravnati kot dober gospodar. Zato mora vsako enoto, ki jo
skladišči, opremiti tudi z datumom uskladiščenja, ki je pomemben za kasnejše izdajanje
blaga.
Poleg datuma prevzema, skladiščna enota vsebuje tudi podatek o količini in vrsti blaga ter
izvedenem kakovostnem prevzemu.
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Blago, ki mu reklamiramo kakovost, uskladiščimo na poseben skladiščni prostor in ga tudi
ustrezno označimo. S tem preprečimo, da bi bilo to blago izdano brez ustreznega nadzora in
opozorila uporabniku.
Preden blago uskladiščimo, praviloma odstranimo nepotrebno transportno embalažo.
11.2 IZDAJANJE BLAGA IZ SKLADIŠČA
Blago lahko izdajamo v proizvodnjo, v drugo skladišče ali ga odpremimo kupcu. Izdaja
poteka na podlagi dokumentacije. Postopki in praksa v posameznih podjetjih je različna,
lahko pa navedemo naslednje:
1. materialni ček za izdajo v proizvodnjo;
2. nalog za prenos med skladišči;
3. odpremnica za dobavo blaga kupcu.
Praviloma izdajamo najprej tisto blago, ki smo ga uskladiščili najprej. S tem preprečimo, da
bi se blago pokvarilo.
V primeru, da se izdajajo takšne količine blaga, kot je pakirna enota, je izdajanje blaga
enostavno. Ko pa prejme skladišče zahtevo, da se izda manjša količina kot je pakirna enota,
pa je le-te potrebno odpreti in izvesti štetje ali uporabiti kak drug način (tehtanje, merjenje).
11.3 VODENJE EVIDENC IN HRANJENJE DOKUMENTACIJE
V okviru skladiščnega poslovanja se srečujemo z različnimi dokumenti. Zopet navajamo, da
so postopki in poimenovanja dokumentov v podjetjih različni. Pogosto se uporabljajo
naslednji:
a.) Prevzemnica: izstavi jo prevzemna služba ob dobavi blaga. Vsebuje naslednje
podatke: šifra blaga, naziv, dobavljena količina (bruto, neto), datum dobave, način
prevoza, število transportnih enot (paleta, škatla, zavitek, role,…). Je osnova za
kasnejšo likvidacijo faktur.
b.) Izdajnica: uporablja se za izdajo blaga iz skladišča v proizvodnjo. V določenih
podjetjih namesto izdajnic uporabljajo materialne čeke, ki jih namesto skladišča
izdajajo uporabniki blaga in so skladišču osnova za izdajo materiala.
c.) Povratnica: uporablja se, kadar se blago iz proizvodnje vrača v skladišče.
d.) Medskladiščnica: uporablja se, kadar se blago premika iz enega skladišča v drugo.
e.) Dobavnica: uporablja se, kadar blago prodajamo zunanjemu kupcu.
Skladišče je še posebej odgovorno za pravilno izdajo vseh dokumentov in njihovo redno
obdelavo. Le na ta način imamo na voljo pravilne podatke o stanju zalog. Stanje zalog je
osnova nabavi za planiranje naslednje dobave blaga brez morebitnih mankov ali prevelikih
zalog.
Vsi skladiščni dokumenti se danes izdajajo in obdelujejo računalniško, zato so na voljo tudi
vse ustrezne evidence. Sodobna računalniška tehnologija danes ne omogoča le osnovne
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sledljivosti dokumentom. Ustrezno računalniško podprt proces poslovanja omogoča sledenje
od prevzema do izdelave končnega izdelka za vsako sestavino posebej.
Več o skladiščnem poslovanju si študent lahko prebere v naslednjih virih:
-

Kaltnekar: Logistika v proizvodnem podjetju,
Potočnik: Nabavno poslovanje s primeri iz prakse.

Oba vira sta navedena v seznamu literature.
Povzetek
Naloge skladiščne funkcije so prevzem blaga, njegovo izdajanje in sprejemanje ter
vodenje evidenc in hranjenje dokumentacije. Z blagom mora ravnati kot dober
gospodar in zagotavljati ohranjanje vrednosti blaga. Zaloge blaga lahko obravnavamo
na več načinov. Z vidika optimizacije poznamo minimalne, varnostne, signalne,
maksimalne, povprečne, optimalne. Na drugi strani jih lahko klasificiramo po sistemu
ABC, odvisno od vrednosti in pogostosti uporabe. Pomembna kazalnika gospodarjenja z
zalogami sta koeficient obračanja zalog in pokritost zalog. Posebne obravnave so deležne
nekurantne zaloge. Za vrednotenje zalog se poslužujemo predpisanih računovodskih
metod.
Vprašanja za ponavljanje in razmišljanje:
1.)
2.)
3.)
4.)

Katere so osnovne funkcije skladišča?
Od česa je odvisen način skladiščenja blaga?
Kateri so najpogostejši dokumenti, ki spremljajo skladiščno poslovanje?
Kateri so razlogi za to, da je skladišče v organizacijski strukturi podrejeno nabavni
funkciji, kateri proti?
5.) Ali je smiselno obravnavati skladiščno funkcijo brez širše obravnave logistike? Zakaj?
6.) Razmisli, kako bi organiziral skladiščno poslovanje v velikem logističnem podjetju, ki
poleg prevoznih storitev nudi tudi storitev skladiščenja blaga!
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Projekt Impletum
Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008–11
Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
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