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POVZETEK 

V magistrski nalogi smo proučevali pomen nabavne funkcije in zadovoljstvo dobaviteljev pri 

poslovanju s svojimi odjemalci. Analiza je bila opravljena na proizvodnih podjetjih 

predelovalne dejavnosti v Sloveniji. Proizvodni procesi zahtevajo veliko strokovnega znanja 

in izkušenj, dolgoročne, strateške dobavitelje ter stabilno dobavno verigo, zato smo raziskali 

tudi, kako zadovoljstvo dobaviteljev vpliva na dolgoročno strateško partnerstvo. Za 

ugotavljanje zadovoljstva dobaviteljev in kako je to povezano z dolgoročnim strateškim 

partnerstvom, smo uporabili merilni instrument SERVQUAL, ki smo ga vključili v anketni 

vprašalnik. Z njim smo merili raven kakovosti storitev pri odjemalcih, ki je pokazatelj 

pričakovanega in zaznanega zadovoljstva dobaviteljev. Iz zbranih ocen dejavnikov kakovosti 

pričakovanega in zaznanega zadovoljstva smo ugotovili, kje se med njimi pojavljajo vrzeli, ki 

so pokazatelj tistih dejavnikov kakovosti, kjer je zadovoljstvo potrebno izboljšati. 

Ključne besede: nabavna funkcija, dobavne verige, zadovoljstvo dobaviteljev, dolgoročno 

strateško partnerstvo, SERVQUAL, predelovalna dejavnost. 

SUMMARY 

In the master’s thesis we examined the importance of the purchasing function and supplier 

satisfaction when cooperating with customers. The analysis was made on Slovenian 

production companies from the manufacturing field. Production processes require a specific 

know-how, long-term strategic suppliers and a stable supply chain. Therefore, we also 

examined how supplier satisfaction affects long-term strategic partnership. To examine 

supplier satisfaction and its connection with long-term strategic partnership we used the 

SERVQUAL measuring tool, which was included in our questionnaire. With the 

questionnaire we measured the level of quality services as perceived by the customers, which 

is an indicator of expected and perceived supplier satisfaction. From the evaluations of quality 

factors of expected and perceived supplier satisfaction we found out where the gaps were, 

which are an indicator of those quality factors where the level of satisfaction needs to be 

improved. 

Key words: purchasing function, supply chain, supplier satisfaction, long-term strategic 

partnership, SERVQUAL, manufacturing. 
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1 UVOD 

Nabavna funkcija postaja vse bolj odločujoč dejavnik doprinosa k uspešnosti poslovanja 

vsakega podjetja. Kolikor lahko prodaja na eni strani z dobrim poslovanjem podjetju ustvari 

dobičke, lahko nabava na drugi strani, s svojo dobro opravljeno funkcijo ustvari velike 

prihranke pri stroških. Da pa lahko podjetje takšno konkurenčno prednost doseže in jo tudi 

dolgoročno ohranja, potrebuje kompetentne, zaupanja vredne, zadovoljne, dolgoročne 

strateške dobavitelje. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Glede na dejstvo, da največji delež stroškov (50 % in več) v večini proizvodnih podjetij 

predstavljajo stroški materiala (Turk, Kavčič in Koželj 2003, 177), je jasno, da postajajo 

dobavitelji ključni deležniki oskrbne verige, ki neposredno vplivajo na uspešnost poslovanja 

podjetja. Da bi ta veriga bila čim bolj optimalna, morajo v njej sodelovati kompetentni, 

zanesljivi in zadovoljni dobavitelji. 

Nabava in oskrba postajata vse bolj pomembno gonilo za poslovni uspeh, razvoj učinkovitih 

in konstruktivnih odnosov z dobavitelji pa ključni dejavnik za dober kratkoročni finančni 

položaj in dolgoročno konkurenčno moč podjetja (Weele 2010, 3). 

Vsaka nabava je tako dobra, kot so dobri njeni dobavitelji. Dober dobavitelj ima za podjetje 

neprecenljivo vrednost, saj neposredno vpliva na uspešnost podjetja. Dobri odnosi med 

dobaviteljem in kupcem olajšajo kupčevo prizadevanje za čim večji dobiček ter pomagajo pri 

znižanju stroškov (Završnik 2004, 54). 

Porter (2004) je definiral vlogo in pomen nabavne funkcije v kontekstu oskrbne verige 

vrednosti. To tvorijo osnovne in podporne dejavnosti, ki so potrebne že v fazi razvoja, 

proizvodnje, trženja ter kasneje tudi pri podpori kupcev. Vsako podjetje, ki želi učinkovito 

konkurirati na svetovnem trgu, mora imeti takšne dobavitelje, ki so čim bolj zmožni slediti 

oskrbni verigi vrednosti. Da pa bi podjetje pridobilo takšne dobavitelje in jih dolgoročno tudi 

ohranilo, je treba v njih veliko investirati ter jih za svoje potrebe primerno prilagoditi, da so 

koristi vzajemne za obe strani. Le podjetja, ki prepoznajo koristi tesnega sodelovanja z 

dobavitelji in so pripravljena investirati precejšnje vire v smislu časa, denarja in truda, da bi 

svoje dobavitelje povzdignila v najboljše na svetovni ravni, lahko ustvarijo ključno 

konkurenčno prednost skozi ceno, kakovost, dobavo, razvoj novih izdelkov in fleksibilnost 

oskrbne verige. 

Po klasični definiciji je nabava odgovorna za oskrbo podjetja z ustreznimi izdelki ali 

storitvami v zadostnih količinah, na ustreznih lokacijah in ob ustreznem času, s ciljem čim 

nižjih skupnih stroškov, ob zagotavljanju ustrezne ravni kakovosti. Naloga nabavne funkcije 

je veliko bolj kompleksna, saj zajema strateški sistemski pristop načrtovanja za dosego ciljev 
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podjetja. Sodobna nabavna funkcija je neposredno vključena v strateško planiranje podjetja, 

zato je njeno področje delovanja zelo široko. Poleg klasičnega nabavnega postopka zajema še 

naslednje aktivnosti: koordinira in razvija dobavitelje, raziskuje nabavne trge, analizira 

stroške, oblikuje nabavne strategije, primerja cenovne politike in procese z drugimi 

primerljivimi proizvajalci (benchmarking), odloča o strategiji »proizvajaj sam ali kupi« (make 

or buy) ter analizira dobaviteljeve kompetence. 

Tradicionalna nabava je poudarjala tekmovalne odnose z dobavitelji, kjer je bila glavna 

prednost dobavitelja čim nižja nabavna cena. Odnos »dobavitelj – kupec« je v največji meri 

temeljil na kratkoročnih lastnih interesih obeh posameznikov. Kupčev glavni interes je bil 

blago ali storitev kupiti čim ceneje, dobaviteljev pa, da ga čim dražje proda. Zaupanja med 

njima ni bilo, saj je vsak vpleteni gledal samo na čim večjo lastno korist. V njunem »odnosu« 

je bila cena poglaviten dejavnik za sklenitev posla. Tak odnos ni mogel biti dolgoročen, saj 

niso obstajali skupni dolgoročni cilji in interesi. Obe strani sta se osredotočali na trenutno 

lastno korist. Četudi je do sklenitve posla prišlo, je bilo takšno poslovanje rizično in 

največkrat je bil rezultat takega sodelovanja kombinacija »zmagovalec-poraženec« (win-lose) 

ali celo »poraženec-poraženec« (lose-lose). Eden od vpletenih ali pa celo oba partnerja sta se 

počutila nezadovoljna in izigrana. Strateška dolgoročna partnerstva se v takšnih primerih niso 

mogla razviti, saj ni prišlo do obojestranskega »zmagovalec-zmagovalec« (win-win) 

zadovoljstva. Tudi zaupanja med partnerji ni bilo. 

Skozi čas, ko je nabavna funkcija v podjetjih pridobivala na veljavi, se je tudi odnos 

»dobavitelj – kupec« korenito spreminjal. Podjetja, ki so pravočasno zaznala pomembnost 

partnerskega zaupanja ter so partnerstvo že v zgodnji fazi razvoja začela graditi na zaupanju, 

imajo danes ključno konkurenčno prednost in urejene medsebojne pogodbene odnose. 

Ganesan (1994, 12) ugotavlja, da tako pogledi kupca kot pogledi prodajalca kažejo na to, da 

je dolgoročna naravnanost v odnos določena s stopnjo zaupanja, ki jo kupec ali prodajalec 

izkazuje partnerju. Večina definicij zaupanja vsebuje prepričanje, da bosta partnerja v odnosu 

delovala v najboljšem interesu drug do drugega. 

Nabavna funkcija danes poudarja in stremi za sklepanjem dolgoročnih strateških partnerstev 

po modelu »zmagovalec-zmagovalec« (win-win), kjer oba partnerja (dobavitelj in kupec) 

nastopata kot zmagovalca. V takšnem razmerju je nivo zadovoljstva obeh partnerjev visok, 

temelji na zaupanju, ki je eden ključnih dejavnikov za dosego dobrega pogodbenega odnosa. 

Dobavitelj, ki je za podjetje dolgoročni strateški partner, je njegova podaljšana roka. Podjetju 

nudi podporo (osnovnih in pomožnih dejavnosti) vedno, ko je to potrebno. 

Za model »zmagovalec-zmagovalec« (win-win) je značilno, da sta razumevanje in simpatija 

sogovornikov pri dobavitelju in odjemalcu na visoki ravni, da sodelujoča podjetja drug do 

drugega realizirajo vse dogovorjene aktivnosti v dogovorjenem roku, dogovorjeni pogoji 

poslovanja so za oba partnerja sprejemljivi (cena, plačilni pogoji, dobavni rok, raven 
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kakovosti). Ravno tako je pri takem modelu značilno, da sta fleksibilnost ter komunikacija 

med sodelujočimi podjetji na visoki ravni, postopki in dokumentacija so drug drugemu 

razumljivi. Sodelujoča podjetja si želijo spoznati in razumeti poslovanje partnerjev (tudi 

razkritje nekaterih poslovnih skrivnosti), izključno z namenom doseganja boljših skupnih 

rezultatov poslovanja. 

Eden glavnih temeljev dolgoročnega strateškega partnerstva je medsebojno zaupanje 

partnerjev. Nastane in ohranja se samo takrat, ko sta v partnerskem odnosu enako zadovoljna 

oba udeleženca ter imata od partnerstva oba enake koristi. Že iz logike klasičnega trženja v 

relaciji »dobavitelj – kupec« je pričakovati, da bo dobavitelje zelo zanimalo, kako so kupci 

zadovoljni z njihovimi uslugami, saj se zaradi vedno večje ponudbe na trgu bojijo konkurence 

in s tem posledično možnosti izgube posla. Za ohranitev dolgoročnega strateškega partnerstva 

pa mora obstajati enakovredna obojestranska skrb za partnerski odnos. Tudi kupca mora v 

enaki meri zanimati zadovoljstvo dobavitelja, še posebej takrat, ko gre za strateško 

partnerstvo. Iz vsega navedenega lahko sklepamo, kako je raven zadovoljstva dobaviteljev 

močno povezana s stopnjo zaupanja, to pa z dolgoročnim strateškim partnerstvom. 

Dubrovski (1997, 23) navaja, da v strateških partnerstvih veljajo tri ključne zakonitosti: 

- Obravnavati partnerja kot sebi enakega: 

Nobena povezava nima prihodnosti, če eden izmed partnerjev v primerjavi z drugim 

dosega mnogo več. Vsi partnerji v strateških partnerstvih morajo biti deležni primerljivih 

koristi. 

- Uporabiti podporo top managementa: 

Sposobnost strateškega partnerstva je močno odvisna od odziva vrhnjega managementa. 

Koristno je, da obstaja vsaj občasen in neposreden kontakt med top managementi 

partnerjev, v smislu rednega analiziranja doseženih rezultatov z njihovega vidika. Odprti 

in prijateljski partnerski odnosi tako načrtno z najvišje ravni pronicajo tudi na ostale, 

nižje ravni, kar veliko prispeva k povečanju kakovosti in učinkovitosti vsakodnevnega 

dela v strateških povezavah. 

- Spoštovanje partnerja in izogibanje konfliktom: 

Verjetno je najpomembnejši namig, ki ga top management podjetja lahko posreduje 

svojim izvrševalcem v strateških partnerstvih, demonstriranje in poudarjanje potrebe po 

medsebojnem razumevanju s posameznimi partnerji v partnerskem odnosu. Pri tem je 

lahko koristno vodilo analiziranje nastalih položajev tudi s partnerjeve perspektive, 

namesto obravnavanja samo z lastnega vidika. Pri upravljanju medsebojnih odnosov je 

priporočljivo uporabiti dobršno mero vedoželjnosti, odprtosti za spremembo, fleksibilnost 

in predvsem odobravanje partnerjeve situacije. 

Vse te navedbe kažejo na to, kakšno veljavo ima nabavna funkcija in njena usmeritev v 

ustvarjanje in ohranjanje dolgoročnih strateških partnerstev ter skrb za zadovoljstvo 

dobaviteljev. Pomemben dejavnik zadovoljstva dobaviteljev je stopnja medsebojnega 
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zaupanja, ki se kaže v dolgoročnem strateškem partnerstvu. Stopnjo medsebojnega zaupanja 

smo merili s količino poslovnih skrivnosti, ki jih podjetja razkrijejo drug drugemu, z 

namenom boljših skupnih rezultatov poslovanja, ter s stopnjo zaupanja v realizacijo 

dogovorjenih aktivnosti. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Glede na to, da je nabavna funkcija zelo širok pojem, kjer se njene aktivnosti prepletajo 

praktično z vsemi ostalimi službami v podjetju, smo se v raziskavi skušali osredotočiti na 

aktivnosti nabavne funkcije neposredno do dobaviteljev. 

Namen raziskave je bil preučiti, ali obstaja statistično pomembna razlika med pričakovanim in 

zaznanim zadovoljstvom dobaviteljev, ali je mogoče zadovoljstvo dobaviteljev, ki smo ga 

merili z večjim številom spremenljivk, pojasniti z manjšim številom skupnih faktorjev, ter 

kako zadovoljstvo dobaviteljev vpliva na dolgoročno strateško partnerstvo. Ravno tako nas je 

zanimalo, ali kriterij velikosti podjetja vpliva na zadovoljstvo dobaviteljev. 

Z rezultati načrtovane analize smo želeli podjetjem v predelovalni dejavnosti pomagati pri 

razumevanju dobaviteljevih pričakovanj pri razvoju strateškega partnerstva ter predstaviti, 

kateri so ključni elementi za dosego, ohranitev in izboljšanje zadovoljstva dobaviteljev. Zato 

smo: 

- preučili domačo in tujo strokovno ter znanstveno literaturo s področja nabavne funkcije, 

dobavnih verig, dolgoročnega strateškega partnerstva ter zadovoljstva dobaviteljev; 

- preučili, ali obstaja statistično pomembna razlika med pričakovanim in zaznanim 

zadovoljstvom dobaviteljev; 

- preučili, ali je mogoče zadovoljstvo dobaviteljev, ki smo ga merili z večjim številom 

spremenljivk, pojasniti z manjšim številom skupnih faktorjev; 

- preučili, ali je dolgoročno strateško partnerstvo pozitivno povezano s fizičnim izgledom, 

zanesljivostjo, odzivnostjo, zaupanjem in empatijo; 

- ugotovili, kako zadovoljstvo dobaviteljev vpliva na dolgoročno strateško partnerstvo in 

ali je zadovoljstvo dobaviteljev odvisno od velikosti podjetja kot dobavitelja; 

- ugotovili najbolj pomembne elemente, ki vplivajo na zadovoljstvo dobaviteljev; 

- ugotovili najpomembnejše elemente, ki vplivajo na dolgoročno strateško partnerstvo; 

- ugotovili, kako zaupanje vpliva na zadovoljstvo dobaviteljev ter 

- podali implikacije ugotovitev za znanost in stroko ter predlagali možne izboljšave za 

nadaljnje raziskovanje. 

V analitičnem delu magistrske naloge smo postavili temeljno raziskovalno tezo, ki je bila 

testirana s štirimi hipotezami, s katerimi smo odgovorili na zgoraj zastavljene cilje raziskave. 
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1.3 Temeljna teza in hipoteze 

Temeljna teza: Pričakovano in zaznano stanje zadovoljstva dobaviteljev, ki je pozitivno 

povezano z dolgoročnim strateškim partnerstvom, se med seboj značilno razlikujeta. 

Hipoteza H1: Zadovoljstvo dobaviteljev v predelovalni dejavnosti se razlikuje glede na 

velikost podjetja (majhno, srednje, veliko podjetje). 

Hipoteza H2: Zadovoljstvo dobaviteljev, ki se meri z večjim številom spremenljivk, lahko 

pojasnimo z manjšim številom skupnih faktorjev kakovosti storitev. 

Hipoteza H3: Dolgoročno strateško partnerstvo je pozitivno povezano s fizičnim izgledom, 

zanesljivostjo, odzivnostjo, zaupanjem in empatijo. 

Hipoteza H4: Pričakovano in zaznano stanje zadovoljstva dobaviteljev se med seboj značilno 

razlikujeta. 

Temeljno tezo in hipoteze smo testirali z raziskavo na vzorcu podjetij (mala, srednja, velika) v 

predelovalni dejavnosti v Sloveniji. Na podlagi ugotovitev smo podali predloge za izboljšanje 

zadovoljstva dobaviteljev s svojimi odjemalci. 

1.4 Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Glavna nit v magistrski nalogi je analiza dejavnikov pričakovanega in zaznanega zadovoljstva 

dobaviteljev, njihova primerjava med seboj ter kako ti vplivajo na dolgoročno strateško 

partnerstvo. Metode raziskovanja se nanašajo na teoretični in empirični del naloge. 

V prvem, teoretičnem delu, smo iz obstoječe domače in tuje strokovne in znanstvene literature 

različnih avtorjev analizirali nabavno funkcijo, dobavne verige, dejavnike zadovoljstva 

dobaviteljev ter dolgoročno strateško partnerstvo. V tem delu naloge smo uporabili naslednje 

metode: 

- metoda deskripcije, kjer smo opisali posamezne pojme, procese in dejstva v zvezi z 

nabavno funkcijo, dobavnimi verigami, dejavniki zadovoljstva dobaviteljev, dolgoročnim 

strateškim partnerstvom ter zaupanjem, 

- metoda klasifikacije, kjer smo definirali pojme, ki smo jih pri analizi uporabili, 

- metoda kompilacije, s pomočjo katere smo povzeli stališča, sklepe opazovanja in 

spoznanja avtorjev, 

- metoda komparacije, kjer smo primerjali dela različnih avtorjev. 

Na osnovi že obstoječih spoznanj različnih avtorjev smo prišli do novih, izvirnih sklepov. 
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Drugi, analitični del, temelji na primarnih podatkih, kjer smo uporabili kvantitativno metodo 

analize podatkov, ki smo jih pridobili z anketiranjem s pomočjo pisnega anketnega 

vprašalnika. 

Za doseganje ciljev naloge smo uporabili sledeče raziskovalne metode: 

Hipoteza H1 

Vrednosti opazovanih spremenljivk iz naslova kakovosti storitev pri odjemalcih smo merili z 

Likertovo lestvico od 1 do 5. Predpostavili smo, da dobavitelji, ki po svoji velikosti sodijo 

med velika podjetja (250 in več zaposlenih), kažejo večje zadovoljstvo s svojimi partnerji 

(odjemalci), saj obstaja večja verjetnost, da imajo z njimi sklenjena strateška partnerstva. 

Zadovoljstvo dobaviteljev smo pojasnili z večjim številom spremenljivk, ki predstavljajo 

kakovost storitev pri odjemalcih in so pozitivno povezane s fizičnim izgledom, zanesljivostjo, 

odzivnostjo, zaupanjem in empatijo. Kakovost storitev pri odjemalcih so dobavitelji merili in 

pojasnjevali s pomočjo naslednjih trditev: 

- za dimenzijo fizični izgled: lociranost službe nabave pri odjemalcih, fizični izgled 

delovnih prostorov in opreme ter fizični izgled zaposlenih; 

- za dimenzijo zanesljivost: natančnost zaposlenih v službi nabave pri odjemalcih, stopnja 

realizacije dogovorjenih aktivnosti v dogovorjenem roku, kakovost podatkov v fazi 

povpraševanja ter stopnja upoštevanja pogodbenih obveznosti; 

- za dimenzijo odzivnost: stopnja odzivnosti in fleksibilnosti odjemalcev v primeru, ko se 

dobavitelj sooča s problemom, intenzivnost in učinkovitost komunikacije, kakovost 

postopkov izbora dobaviteljev, raven tehničnega znanja in kompetenc odjemalcev ter 

hitrost pridobivanja informacij pri odjemalcih; 

- za dimenzijo zaupanje: količina poslovnih skrivnosti, ki jih podjetja razkrijejo drug 

drugemu, z namenom boljših skupnih rezultatov poslovanja ter s stopnjo zaupanja v 

realizacijo dogovorjenih aktivnosti; 

- za dimenzijo empatija: odjemalčevo poznavanje in razumevanje dobaviteljevih procesov 

poslovanja, poznavanje strategije podjetja in rezultatov poslovanja ter zavzemanje 

odjemalcev za doseganje enake ravni poslovanja pri dobavitelju. 

Testiranje hipoteze H1 smo izvedli z analizo variance (ANOVA), s katero smo analizirali 

značilnosti razlik med povprečnimi vrednostmi ocen kakovosti storitev, ki jih zaznavajo 

različne kategorije dobaviteljev (majhna, srednja, velika podjetja) – izhodišče drugi del 

vprašalnika. Na enak način smo analizirali tudi značilnosti razlik med povprečnimi 

vrednostmi ocen kakovosti storitev, ki so jih dobavitelji ocenili v kontekstu pričakovanih 

vrednosti – izhodišče prvi del vprašalnika. Uporabili smo enostavno analizo variance, kjer 

smo analizirali le eno spremenljivko v več vzorcih. 
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Hipoteza H2 

Hipotezo H2 smo pojasnjevali z multivariatno faktorsko analizo, s katero smo ugotavljali ali 

zadovoljstvo dobaviteljev, ki se meri z večjim številom spremenljivk, lahko pojasnimo z 

manjšim številom skupnih faktorjev kakovosti storitev. S 17-imi pari spremenljivk na 

petstopenjski Likertovi lestvici smo merili pričakovano in zaznano raven kakovosti storitev 

pri odjemalcih, ki posredno odraža raven zadovoljstva dobaviteljev. Wisniewski in Donnelly 

(1996, 360) pojasnjujeta, da je ocena vsakega posameznega para dejavnikov zadovoljstva 

dobaviteljev razlika med oceno zaznanega in pričakovanega zadovoljstva. Z navedenimi pari 

spremenljivk smo oblikovali 17 novih spremenljivk zadovoljstva dobaviteljev. Nove 

spremenljivke, ki predstavljajo razliko med zaznano in pričakovano ravnjo kakovosti storitev 

pri odjemalcih, ki posredno odraža raven zadovoljstva dobaviteljev, smo definirali s 

podprogramom SPSS-a Compute. Primernost spremenljivk za faktorsko analizo smo preverili 

s Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testom, s Cronbach α pa smo preverili zanesljivost merskega 

instrumenta. 

Hipoteza H3 

Povezanost dolgoročnega strateškega partnerstva s fizičnim izgledom, zanesljivostjo, 

odzivnostjo, zaupanjem in empatijo smo najprej merili s Spearmanovim koeficientom 

korelacije, nato pa še z multiplo regresijsko analizo, s katero smo ugotavljali, ali imajo 

kazalniki zadovoljstva dobaviteljev, ki so rezultat faktorske analize (F1, F2, F3 – neodvisne 

spremenljivke) pomemben vpliv na dolgoročno strateško partnerstvo (odvisna spremenljivka), 

ki smo ga merili s trditvijo: »več kot 3 leta sodelujete z dobavitelji«. Moč odvisnosti med 

dolgoročnim strateškim partnerstvom (odvisna spremenljivka) in kazalniki zadovoljstva 

dobaviteljev (neodvisne spremenljivke) smo ugotavljali s korelacijsko analizo, z multiplo 

regresijo pa smo odvisnost med oceno zadovoljstva dobaviteljev in dolgoročnim strateškim 

partnerstvom izrazili v obliki regresijske enačbe. Tako smo z multiplim korelacijskim 

koeficientom ugotavljali moč odvisnosti med odvisnimi in neodvisnimi spremenljivkami, z 

multiplim determinacijskim koeficientom pa smo ugotavljali delež pojasnjene variance 

odvisne spremenljivke, ki je pojasnjena z variabilnostjo v neodvisnih spremenljivkah. 

Zanesljivost regresijske funkcije smo preverili s F-testom, s Studentovim t-testom pa smo 

ugotavljali regresijske koeficiente, ki so značilno različni od nič. 

Hipoteza H4 

Vrednosti opazovanih spremenljivk iz naslova kakovosti storitev pri odjemalcih smo merili z 

Likertovo lestvico od 1 do 5 in pojasnjevali z večjim številom spremenljivk, in sicer s 

fizičnim izgledom, zanesljivostjo, odzivnostjo, zaupanjem in empatijo. Razliko med zaznanim 

in pričakovanim zadovoljstvom dobaviteljev, ki jo pojasnjujemo kot razliko med pričakovano 
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in zaznano ravnjo kakovosti storitev pri odjemalcih, smo merili s parnim t-testom, statistično 

pomembnost razlik pa smo preverili s t-testom za odvisne vzorce. S parnim t-testom smo 

ugotovili, ali se dve spremenljivki v povprečju statistično pomembno razlikujeta. Preverili 

smo statistično pomembne razlike v povprečjih, pri izbranih spremenljivkah. Izračunali smo 

povprečja ene in druge spremenljivke in ugotovili, ali se razlike v povprečjih pojavljajo. S 

kvadrantno analizo dejavnikov zadovoljstva smo izvedli tudi grafičen prikaz stanja 

posameznih trditev glede na doseženo raven kakovosti storitev pri odjemalcih, ki posredno 

odražajo raven zadovoljstva pri dobaviteljih. 

1.5 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predvidene predpostavke so bile sledeče: 

- podatki o podjetjih v predelovalni dejavnosti v Sloveniji (majhna, srednja in velika) so se 

črpali iz SURS-ove baze podatkov, veljavne za leto 2013, 

- če vzorec velikih podjetij ne bi bil številčno dovolj velik, bi se združila srednja in velika 

podjetja v en vzorec, 

- predpostavili smo, da se podjetja, ki sodijo v predelovalno dejavnost, vedno znajdejo tudi 

v vlogi dobavitelja, saj morajo izdelke, ki jih proizvedejo, tudi prodati, 

- predpostavili smo, da bomo prišli do dokaj realnih podatkov o zadovoljstvu dobaviteljev, 

o organiziranosti partnerskega sodelovanja (»ad hoc«, preko dolgoročnih dogovorov ali 

pogodbenih odnosov) ter o partnerski povezanosti (vertikalna ali horizontalna), saj je 

vsebina in struktura vprašalnika pripravljena na način, ki to omogoča. 

Predvidene omejitve so bile sledeče: 

- v nalogi smo se osredotočili na zadovoljstvo v podjetjih v predelovalni dejavnosti, ko se 

ta znajdejo v vlogi dobavitelja, 

- zajeli smo populacijo majhnih (najmanj 8 zaposlenih), srednjih in velikih podjetij, 

- anketni vprašalnik smo poslali prodajni službi v podjetja predelovalne dejavnosti, ki je 

neposredno povezana z nabavno službo pri odjemalcih, 

- analizirali smo tiste dejavnike, ki so po našem mnenju bili najpomembnejši za prikaz 

stanja zadovoljstva dobaviteljev, 

- predvideli smo, da se bo nazaj vrnilo okrog 15 % izpolnjenih anketnih vprašalnikov, saj 

nekatera podjetja niso želela sodelovati v raziskavi, 

- nismo mogli izključiti možnosti pojava pristranskosti anketiranca. 
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2 NABAVNA FUNKCIJA 

V vsakem uspešnem in konkurenčnem podjetju ima nabavna funkcija poleg razvoja in prodaje 

ključni pomen. Skrbi za nabavo vhodnih surovin in storitev z ustrezno kakovostjo, po 

optimalni ceni ter v optimalnem dobavnem roku. 

V času gospodarske krize v zadnjih nekaj letih ter posledično velike konkurenčnosti in boja za 

obstanek na trgu, ima nabavna funkcija vsakega uspešnega podjetja jasno strategijo: poudarja 

in stremi za sklepanjem dolgoročnih strateških partnerstev po modelu »zmagovalec-

zmagovalec« (win-win), kjer nastopata oba partnerja (dobavitelj in odjemalec) kot 

zmagovalca. V takšnem razmerju je možnost uspešnega poslovanja obeh partnerjev največja, 

nivo zadovoljstva obeh partnerjev je visok, temelji na zaupanju, ki je eden ključnih 

dejavnikov za dosego dobrega partnerskega odnosa. 

2.1 Opredelitev nabavne funkcije 

V teoriji obstaja več različnih opredelitev nabavne funkcije, ki so si po svojih izhodiščih 

precej podobne, a se definicije različnih avtorjev kljub temu ponekod razhajajo.  

Potočnik (2000a, 7–9) pojmuje nabavo ožje in širše. V ožjem smislu jo razlaga kot nakup 

materiala po dogovorjeni ceni na določenem trgu, širše pa po njegovi definiciji nabava obsega 

še raziskavo nabavnega trga, planiranje nabave, oblikovanje nabavne politike, sklepanje 

nabavnih dogovorov, količinski in kakovostni prevzem materiala, skladiščenje ter analiziranje 

in evidentiranje nabavnih poslov. Nabavo opredeli skozi sledeča ključna vprašanja: kaj, 

koliko, kdaj, kje, pod kakšnimi pogoji kupiti in koliko plačati. Nabava je torej poslovna 

funkcija, ki pravočasno, v potrebni količini, primerni ceni in ustrezni kakovosti oskrbuje 

proizvodna podjetja s surovinami, materiali in energijo. 

Tudi Pučko (2001, 75) govori o dveh vidikih nabave, kjer pa razlika ni v obsegu dejavnosti 

nabavne funkcije, temveč v ožjem smislu šteje v nabavo zgolj preskrbo delovnih predmetov, 

medtem ko v širšem smislu nabava obsega preskrbo delovnih predmetov, delovnih sredstev, 

delovne sile in storitev. 

Kotnik (1990, 1) obravnava nabavo predvsem z vidika proizvodnega podjetja. Njene naloge 

vidi v preskrbi podjetja s surovinami, materialom, rezervnimi deli, napravami, stroji in 

storitvami za potrebe kontinuiranega poteka proizvodnega poslovanja. Nabavne dejavnosti 

razdeli na pripravljalne in izvedbene dejavnosti. Pod prve spada pridobivanje informacij o 

nabavnem trgu, oblikovanje nabavne politike in izdelava izvedbenih načrtov nabave. Pod 

izvedbene dejavnosti pa sodijo: naročanje, prevzem in skladiščenje blaga. 

Lysons (2000, 1) opozarja na razliko med oskrbo (procurement) in nabavo (purchasing). Ti 

dve definiciji se pogosto uporabljata kot sinonima, vendar se njuna funkcija razlikuje. Nabava 
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je ožjega pomena in zajema proces nakupa: zaznavanje potreb, izbiro dobavitelja, definicijo 

cen in ostalih nabavnih pogojev (plačilni rok, dobavni rok, pariteta) ter izvedbo nakupa. 

Oskrba ima širši pomen, saj poleg vsega navedenega obsega še skladiščenje, transport, prejem 

blaga in vhodno kontrolo. 

Nabava pomeni pridobivanje dobrin in storitev, potrebnih za delovanje, vzdrževanje in 

izvajanje osnovnih in pomožnih dejavnosti, pod optimalnimi pogoji. Weele (1998, 29) pravi, 

da je nabavna funkcija odgovorna za sledeča opravila: 

- definicijo specifikacije materiala ali storitve, 

- raziskavo trga 

- definicijo potencialnih dobaviteljev, 

- izvedbo povpraševanja,  

- izbiro najprimernejšega dobavitelja, 

- pripravo in izvedbo pogajanj z dobaviteljem, 

- naročanje, 

- spremljanje in kontrolo realizacije naročila ter 

- spremljanje in kontrolo realizacije dobave. 

Slednjo definicijo nabavne funkcije smo kot izhodišče uporabili pri snovanju in izvedbi naše 

raziskave. 

2.2 Vloga in pomen nabavne funkcije 

Nabavna funkcija skozi proces globalizacije ter v času recesije, ob vse večji konkurenčnosti, 

intenzivno pridobiva na svojem pomenu. V nabavi se namreč skrivajo velike rezerve za 

znižanje stroškov ter mnogo potencialov za dosego konkurenčnih prednosti na trgu. 

Po stečaju največjih ameriških bank Lehman Brothers, septembra 2008, se je v svetu zgodil 

preobrat na trgu. Povpraševanje se je drastično zmanjšalo, posledično s tem se je zmanjšala 

prodaja in na trgu je zavladala panika. Medtem ko so mnogi potrošniški trgi ostali razmeroma 

stabilni, je proizvodni sektor doživel kolaps (Dooley idr. 2010, 12–18). V teh razmerah so bila 

mnoga proizvodna podjetja prisiljena poiskati način, kako naj preživijo. Sledilo je korenito 

prestrukturiranje procesov in funkcij v podjetjih. V tem času se je v mnogih podjetjih korenito 

spreminjala tudi vloga nabavne funkcije. 

Podjetja so ugotovila, da nabava ni zgolj naročanje materialov in storitev, temveč je to tudi 

samostojna funkcija v podjetju. Njen cilj je učinkovito gospodarjenje z materialom v njegovih 

različnih fazah: od same nabave materiala pa vse do njegove predaje v proizvodnjo. Nabava 

kot poslovna funkcija v podjetju se neposredno srečuje in povezuje z ostalimi funkcijami v 

podjetju in čedalje bolj pridobiva na pomembnosti v sami organizacijski strukturi poslovnih 

sistemov. Nabavno poslovanje je postalo vse bolj kompleksno. Nekdanje, v nabavi ozke 

operativne funkcije naročanja, prevzema in skladiščenja, sedaj dopolnjujejo kompleksnejše 
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funkcije, kot so: planiranje nabave, raziskava nabavnega trga, izbor in ocenjevanje 

dobaviteljev, odločitve o načinih in oblikah nabavnega poslovanja (lastna proizvodnja ali 

zunanje izvajanje). 

Nabava nosi veliko odgovornost na različnih področjih, tako z vidika globalne oskrbe 

(zmanjšanje različnih tveganj), kakor tudi s stroškovnega (nižje nabavne cene, nižji nabavni 

stroški, nižji stroški zalog in skladiščenja) in kakovostnega vidika (čim boljša kakovost za čim 

nižjo ceno). 

V primeru, da proizvodnja zaradi nekakovostne nabavne funkcije nima pravočasno na 

razpolago potrebnih količin ustrezne surovine, nastane zastoj v proizvodnji, ki povzroči velike 

proizvodne stroške, obenem pa povzroči tudi za podjetje strateško pomembno napako: 

neizpolnitev dobavnih rokov do svojih kupcev. Če nabavna funkcija podjetje predčasno 

oskrbi s preveliko zalogo surovin, so v teh surovinah vezana visoka finančna sredstva, kar 

hromi likvidnost podjetja. Obenem v takšnih situacijah nastajajo tudi nepotrebni stroški 

skladiščenja. V primerih, ko nabavna funkcija sprejme nepravilno odločitev nakupa surovine 

po nižji kakovosti, se bo slabša kakovost odražala že med samim procesom proizvodnje (večji 

izmet, večji zastoji v proizvodnem procesu). Ravno tako se bo slabša kakovost vhodnih 

surovin odražala na končnem proizvodu, ki bo imel za posledico več reklamacij ter upad 

prodaje zaradi neustrezne kakovosti. Vsi ti primeri navajajo pomembnost nabavne funkcije, ki 

mora neprestano iskati in zagotavljati optimalna stanja. 

Uspešna podjetja v današnjem času obravnavajo nabavno funkcijo kot pomemben vir čistega 

dobička, saj so prišla do zaključka, da ima nabavna funkcija izredno velik vpliv na končni 

dobiček podjetja. Zviševanje cen na konkurenčnem trgu je praktično nemogoče, zato skušajo 

podjetja zniževati nabavne stroške in tako ohranjati konkurenčnost na trgu. 

Glede na dejstvo, da je 50 % (v določenih podjetjih tudi več) vseh proizvodnih stroškov 

povezanih z nabavo surovin in storitev, lahko rečemo, da je nabavna funkcija strateško 

pomembna za vsako podjetje, saj je uspešnost in konkurenčnost podjetja v veliki meri odvisna 

od gospodarne in učinkovite nabavne funkcije. 

Nabavna funkcija ključno vpliva na dobičkonosnost podjetja, če: 

- je delež proizvodnih stroškov, povezanih z nabavo surovin in storitev, sorazmerno velik 

(50 % in več), 

- so nabavne cene kratkoročne in se hitro spreminjajo ter 

- je trg končnih izdelkov zelo konkurenčen. 

Slika 1 prikazuje potencialne vire zmanjšanja nabavnih stroškov, kot to definira Završnik 

(2004, 3). Največji vir prihrankov vidi v zniževanju cen vhodnih surovin in storitev. To 

zniževanje cen je mogoče doseči skozi proces vzpostavljanja strateških partnerstev s 
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ključnimi dobavitelji ter z optimizacijo in izboljšavami vseh procesov v podjetju, ki so 

neposredno ali posredno vezani na nabavo.  

 

Slika 1: Možni viri prihrankov v nabavi 

Vir: Završnik 2004, 3. 

Nabava in oskrba postajata vse pomembnejše gonilo za poslovni uspeh, razvoj učinkovitih in 

konstruktivnih odnosov z dobavitelji pa ključni dejavnik za dober kratkoročni finančni 

položaj in dolgoročno konkurenčno moč podjetja (Weele 2010, 3). 

Porter (2004) je definiral vlogo in pomen nabavne funkcije v kontekstu oskrbne verige 

vrednosti. To tvorijo osnovne in podporne dejavnosti, ki so potrebne že v fazi razvoja, 

proizvodnje, trženja ter kasneje tudi pri podpori kupcev. Vsako podjetje, ki želi učinkovito 

konkurirati na svetovnem trgu, mora imeti takšno nabavno funkcijo, ki je z ostalimi 

funkcijami v podjetju zmožna slediti tej oskrbni verigi vrednosti. 

Možni viri prihrankov v nabavi 

 

Zniževanje cen pri obstoječih dobaviteljih 

Iskanje ugodnejših transportnih poti 

 Zniževanje cen pri obstoječih dobaviteljih 

Iskanje novih dobaviteljev z nižjimi cenami, primerljive kakovosti 

Uporaba cenejših substitutov 

Spremembe v dizajnu izdelka, primerljive kakovosti 

Doseganje boljših plačilnih pogojev 

Naročanje ekonomičnih dobav na osnovi popustov 

Zmanjšanje administrativnih stroškov 

Uvajanje sistema »Just in Time« 

Uvajanje elektronske izmenjave podatkov (EDI) 

Uspešna in učinkovita pogajanja 

Zmanjšanje števila posrednikov v nabavi 

Strateško zavezništvo z dobavitelji (partnerski odnosi) 

Boljša organiziranost nabavne funkcije 
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2.3 Cilji nabavne funkcije 

Cilji nabavne funkcije morajo biti usklajeni s cilji vseh funkcij v podjetju ter s cilji podjetja 

kot celote. Vlogo nabavne funkcije, upoštevajoč strukturo podjetja, je v podjetju treba najprej 

jasno definirati, šele nato bo ta lahko dala svoj maksimalni doprinos k uresničitvi poslovnih 

ciljev podjetja. 

Koppelmann (1993, 17, povz. po Iršič 1998, 163) pravi, da temeljne cilje nabavne funkcije 

lahko razvrstimo v pet ključnih skupin: 

- cilji, ki se nanašajo na nabavne stroške, 

- cilji, ki se nanašajo na nabavno tveganje, 

- cilji, ki se nanašajo na fleksibilnost nabave, 

- cilji, ki se nanašajo na zagotavljanje fleksibilnosti nabave ter 

- splošno orientirani cilji nabave.  

Temeljna pravila za postavljanje nabavnih ciljev so po Iršiču (1998, 160) sledeča: 

- cilji morajo biti merljivi, 

- cilji morajo biti jasno opredeljeni v prostoru in času, 

- cilji različnih ravni in funkcij v podjetju morajo biti med seboj usklajeni v horizontalnem 

in vertikalnem smislu ter si pomensko ne smejo nasprotovati, 

- cilji morajo izražati realne možnosti za njihovo doseganje, 

- cilji morajo biti fleksibilni. 

Završnik (2000, 12) pravi, da so osnovni cilji nabave sledeči: 

- preskrba podjetja z ustreznimi količinami in kakovostjo potrebnega materiala ob 

planiranih časovnih terminih, 

- kupovati konkurenčno in pametno (kupovati konkurenčno pomeni vzdrževati moč 

ponudbe in povpraševanja, ki regulira cene in razpoložljivost materiala), 

- dosegati najboljšo kombinacijo cene, kakovosti in dobave, 

- minimizirati izgube, ki se nanašajo na zaloge, ki so lahko rezultat stroškov nezadostnih 

zalog na eni strani in stroškov zaradi presežkov zalog na drugi strani (rešitev »Just in 

Time«), 

- negovati dobre odnose z dobavitelji, sodelovanje in razvijanje oblike takojšnje dobave, 

reševanje problemov, pogajanja glede cen in razvoja novega izdelka, 

- razvijanje zanesljivih in alternativnih (nadomestnih) virov nabave, 

- izkoriščanje prednosti standardizacije in specifikacije posameznih delov, 

- spremljanje marketinških trendov in ohranjanje tekmovalnega položaja v podjetju, 

- sodelovanje in vzdrževanje dobrih odnosov z ostalimi funkcijami v podjetju ter 

- izobraževanje, razvijanje in motiviranje profesionalno kompetentnega osebja. 

Slednjo definicijo ciljev nabave smo kot izhodišče uporabili pri snovanju in izvedbi naše 

raziskave. 
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2.4 Nabavna funkcija v povezavi z ostalimi funkcijami v podjetju 

Po vzpostavitvi koncepta integracije in obvladovanja dobavnih verig v relaciji do podjetja in 

naprej navzven, so kmalu zatem podjetja prišla do ugotovitev, da je za dobro poslovanje 

podjetja in njegovo konkurenčnost potrebna tudi intenzivna povezava poslovnih funkcij 

znotraj podjetja. 

Park, Cho in Kim (2014, 412) pravijo, da obstajata dve ključni konkurenčni prednosti, ki ju 

podjetje pridobi iz naslova dobre notranje povezave poslovnih funkcij v podjetju: 

- stroškovna prednost in 

- unikatnost proizvodov. 

Stroškovna prednost vključuje ekonomijo obsega, prenos znanja, izkoriščenost kapacitet, 

optimalne povezave in integracijo, optimalen čas in kraj, ki vplivajo na stroške. Unikatnost 

proizvodov vključuje njihovo edinstvenost, konstantno razpoložljivost, konstantno kakovost, 

hitro uvajanje novih izdelkov, hitro odzivnost na zahteve kupcev in proizvodnjo izdelkov po 

meri. 

Usmeritev vseh poslovnih funkcij v podjetju je, da delujejo v skupnem interesu celotnega 

podjetja. Blome, Schoenherr in Eckstein (2014, 308–309) pravijo, da se podjetje le z 

usklajenimi procesi znotraj samega sebe lahko hitro prilagaja potrebam trga in deluje 

fleksibilno tudi navzven. Dobavna veriga v okviru nabavne funkcije je fleksibilna takrat, ko je 

v danem trenutku sposobna hitro odreagirati in kompenzirati vse spremembe iz okolja ter jih 

uspešno integrirati v vse funkcije v podjetju. Le s tako integracijo zunanjih sprememb v vse 

svoje procese lahko podjetje deluje fleksibilno tudi navzven na trgu. 

Smirnova idr. (2010, 54) pravijo, da medsebojno sodelovanje in partnerstvo vseh funkcij 

(oddelkov) v podjetju prispeva k ustvarjanju trajnostnih prednosti vsakega podjetja. Dobra 

interna povezanost vseh služb v podjetju se odraža tudi navzven podjetja. Posledično taka 

podjetja velikokrat ustvarjajo dolgoročna strateška partnerstva in se lažje vključujejo na trg. 

Posebno pomembna se jim zdi interakcija in dobro sodelovanje med prodajno (marketinško) 

in nabavno funkcijo. 

Park, Cho in Kim (2014, 412) ugotavljajo, da so v praksi velikokrat prisotni različni konflikti 

interesov posameznih funkcij v podjetju. Nasprotja se pojavljajo zaradi sledečih ključnih 

vzrokov: 

- različni cilji in plani, ki jih ima vsaka služba zase, ti cilji pa med seboj velikokrat niso 

kompatibilni, 

- različne značilnosti procesov v posameznih službah ter različno pozicioniranje procesov 

po pomembnosti ter 

- različne kulture v službah, ki izhajajo predvsem iz kulture vodstva v posameznih službah. 
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Iz slike 2 je razvidno, da mora nabavna funkcija nujno sodelovati z drugimi funkcijami v 

podjetju, in sicer neposredno s prodajno (marketinško), razvojno, proizvodno ter finančno in 

računovodsko funkcijo. Ravno tako je nabavna funkcija posredno ves čas v stiku tudi z 

ostalimi funkcijami v podjetju: skladiščno, transportno, investicijsko, kadrovsko, pravno, 

plansko-analitsko, s kontrolo kakovosti in z vzdrževanjem. 

INVESTICIJE

PROIZVODNJA RAZVOJ

PRODAJA 

(MARKETING)

FINANCE IN 
RAČUNO VO DSTVO

VZDRŽEVANJE

KADROVSKA 

SLUŽBA

PLANIRANJE 

TRANSPORT 

SKLADIŠČENJE

PRAVNA 

SLUŽBA
KONTROLA 

KAKOVOSTI

NABAVA

 

Slika 2: Sodelovanje nabave z ostalimi funkcijami v podjetju 

Vir: Završnik 1996, 294. 

2.4.1 Sodelovanje med nabavno in razvojno funkcijo 

Razvojna vloga nabavne funkcije se kaže v sodelovanju dobavitelja pri razvoju novih 

proizvodov ter pri stalnem napredku že obstoječih proizvodov in procesov v podjetju. 

Z namenom povečanja tehnoloških zmožnosti podjetja ni dovolj samo, da to vlaga v lastno 

razvojno funkcijo. Chun in Mun (2011, 419) menita, da mora podjetje, ki želi graditi in 

izpopolnjevati svojo tehnologijo, znanje črpati od zunanjih virov. Posebno to velja za manjša 

in srednje velika podjetja. Ravno v teh relacijah največkrat pride do sodelovanja med 

dobavitelji, ki to specifično znanje imajo in podjetjem, ki znanje potrebujejo. 

Prednosti tesnejšega sodelovanja med razvojno in nabavno funkcijo se kažejo v boljši 

prilagojenosti končnega izdelka uporabniku, v povečani razvojni moči ter v prihranku časa in 

denarja, potrebnega za razvoj novih proizvodov. S takšnim sodelovanjem nastajajo 
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dolgoročna strateška partnerstva med dobavitelji in proizvodnim podjetjem, ki prispevajo k 

uspešnosti in zadovoljstvu tako dobaviteljev kot tudi njihovih partnerjev. 

2.4.2 Sodelovanje med nabavno in prodajno (marketinško) funkcijo 

Nabavna in prodajna (marketinška) funkcija sta dve temeljni funkciji podjetja, ki jima je 

skupno to, da imata obe neposredno stik s tržiščem. Nabavna funkcija je neposredno v stiku z 

nabavnim tržiščem, prodajna funkcija pa s prodajnim tržiščem. Obe funkciji morata 

sprejemati ustrezne poslovne odločitve na osnovi rezultatov raziskav prodajnega in nabavnega 

trga, hkrati pa morata obe koordinirati svoje odločitve med seboj ter z odločitvami drugih 

funkcij v podjetju. 

Prodajna funkcija mora v prvi vrsti dobro poznati svoje tržišče, da lahko te podatke posreduje 

nabavi. Nabavna funkcija v podjetju pa mora biti sposobna zahteve prodaje čim bolj razumeti 

ter jih tudi čim bolj zadovoljiti z nabavo ustreznih proizvodov in storitev, po optimalni ceni, v 

pravem času, s pravimi količinami ter z ustrezno kakovostjo. 

Potočnik (2002, 54) pravi, da sodelovanje prodajne in nabavne funkcije v proizvodnih 

podjetjih postaja vse pomembnejše. Nanaša se predvsem na: 

- določanje pogojev za nabavo materiala (ustrezna kakovost, konkurenčne nabavne cene), 

da bi podjetje s svojimi izdelki lahko konkuriralo na trgu, 

- prodajo zastarelega in odvečnega materiala, polizdelkov, sestavnih delov in tudi raznih 

proizvodnih odpadkov ter 

- kompenzacijsko poslovanje, kadar je dobavitelj materiala tudi kupec polizdelkov ali 

izdelkov podjetja. 

Iz tega izhaja, da če nabavna funkcija dobro sledi potrebam prodajne funkcije, ta svoje 

aktivnosti lahko dobro in tekoče izvaja. Da je proces zanesljiv, mora nabavna funkcija 

zagotoviti zanesljive dobavitelje, ki so neposredno vključeni v to verigo. Dobavitelji pa so 

lahko zanesljivi samo takrat, ko so zadovoljni s svojimi odjemalci. 

2.4.3 Sodelovanje med nabavno in proizvodno funkcijo 

Proizvodna funkcija v podjetju je tista, ki nabavi posreduje konkretne zahteve po materialu in 

storitvah. S tem se začne proces sodelovanja teh dveh funkcij. Proizvodna funkcija mora ob 

pravem času nabavni funkciji podati čim bolj jasne podatke o svojih potrebah. Nabavna 

funkcija mora imeti zadosti časa, da izvede optimalno preskrbo proizvodnji. 

Potočnik (2000b, 23) pravi, da je sodelovanje med nabavno in proizvodno funkcijo 

pomembno zlasti pri: 
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- konstruiranju izdelkov, kjer se mora nabavna služba seznaniti s specifikacijo, vrsto in 

kakovostjo potrebnega materiala, 

- tehnični pripravi dela, ki načrtuje tehnološke postopke, določa potrebni delovni čas za 

izdelavo, pripravlja proizvodno dokumentacijo itd., 

- standardizaciji in tipizaciji materiala, ker le nabava standardiziranih materialov zagotavlja 

zniževanje nabavnih stroškov in zmanjševanje zalog, 

- določanju nomenklature in tehničnih značilnosti materiala, kar je zlasti pomembno za 

računalniško vodenje nabave in zaloge materiala ter pri 

- opredelitvi nadomestkov (substitutov), če ni mogoče pravočasno priskrbeti osnovnega 

izdelavnega materiala zaradi nenadne spremembe tržnih razmer ali drugih objektivnih 

okoliščin. 

Povezanost je v pripravi, izvajanju in kontroli obeh dejavnosti. Vsebina sodelovanja obsega 

(Završnik 1996, 294): 

- raziskovanje nabavnih trgov, 

- planiranje proizvodnje in nabave, 

- izvajanje planov ter 

- kontrolo (nadzor) nad doseganjem ciljev nabave in proizvodnje. 

Med nabavno in proizvodno funkcijo je ključnega pomena, da med njima konstantno poteka 

dober pretok informacij. Nabavna služba mora biti pravočasno informirana o proizvodnem 

planu, da lahko še pravočasno sporoči planske potrebe dobavitelju. V primeru strateških 

partnerstev med dobaviteljem in proizvodnim podjetjem poteka pretok informacij o 

materialnih potrebah največkrat kar preko elektronske izmenjave podatkov (EDI – electronic 

data interchange). 

2.4.4 Sodelovanje med nabavno in finančno – računovodsko funkcijo 

Sodelovanje med nabavno in finančno – računovodsko funkcijo temelji predvsem na 

planiranju finančnih sredstev in nabave ter ugotavljanju ekonomske in finančne učinkovitosti 

nabavne funkcije. 

Potočnik (2000b, 24) pravi, da je sodelovanje med nabavno in finančno – računovodsko 

funkcijo pomembno predvsem pri: 

- sestavi finančnega načrta in načrta obratnih sredstev, saj lahko finančna služba izdela 

program financiranja nabave materiala le na podlagi nabavnega načrta, iz katerega so 

vidni roki naročanja in količine vsakokratnega naročila ter 

- pri določanju prioritetnega reda plačil dobaviteljem, kar je povezano s selektivno plačilno 

politiko, skladno z dogovorjenimi roki plačevanja. 
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Nabavna služba je tista, ki z dobavitelji definira cene in plačilne pogoje ter jih posreduje v 

finančno – računovodsko službo. Nabavna služba je tudi odgovorna, da spremlja skladnost 

finančnega poslovanja z dobavitelji glede na dogovorjene pogoje. Izrednega pomena je, da se 

podjetje drži dogovorjenih plačilnih rokov ter da dobavitelji za svoje blago ali storitve 

prejemajo redna plačila. Edino na tak način lahko med dobavitelji in proizvodnim podjetjem 

nastanejo strateška partnerstva, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju. Redno plačevanje 

obveznosti, ki nastanejo iz naslova opravljenih dobav surovin ali storitev, je tudi eden od 

kriterijev, ki pogojuje stopnjo zadovoljstva dobaviteljev. 

2.5 Dobavna veriga in vrste dobavnih verig 

Angleški izraz »Supply Chain« (SC) je v slovenskem jeziku različno preveden, in sicer kot 

preskrbovalna veriga, oskrbovalna veriga, oskrbna veriga in tudi kot najbolj uporabljan izraz 

dobavna veriga.  

Logožar (2004, 157) navaja opredelitev dobavne verige kot skupek več podjetij, neposredno 

povezanih z enim ali več tokovi proizvodov, storitev, informacij in financ, od izvora do 

porabnika. Iz te opredelitve izhaja, da je v dobavni verigi udeleženih več podjetij in da je 

pomemben korak do učinkovite oskrbe učinkovito upravljanje procesov v podjetju.  

Dobavna veriga se lahko pojmuje tudi kot skupina med seboj povezanih podjetij. Njihov 

skupni namen je čim boljše oskrbovanje končnih odjemalcev. To verigo sestavljajo 

dobavitelji in njihovi dobavitelji, podjetje, odjemalci podjetja in njihovi odjemalci ter končni 

porabniki. 

Podjetje je lahko stabilno in obstojno toliko, kot so stabilni in obstojni njegovi dobavitelji 

(Wagner in Krause 2009, 3161). To dejstvo postavi dobavno verigo v centralni položaj v 

vsakem podjetju, ki želi doseči in ohranjati stabilnost in obstojnost. Vendar je to dejstvo treba 

razumeti tudi širše; v to dobavno verigo ne sodijo samo neposredni dobavitelji podjetja, 

ampak tudi posredni, ki kakorkoli skozi dobavno verigo vstopajo v proces podjetja. 

S tesnim sodelovanjem lahko podjetja in njihovi dobavitelji ustvarjajo visoko konkurenčnost 

in fleksibilnost dobavne verige, ki je v današnjem poslovnem svetu predpogoj za obstoj na 

trgu. Tržne zahteve in njihovi odjemalci so iz dneva v dan zahtevnejši: produkti in storitve 

morajo biti vsak dan »hitrejši, boljši, cenejši«. Da dobavna veriga sledi tem zahtevam, mora 

biti fleksibilna. Fleksibilnost dobavne verige lahko definiramo kot njeno sposobnost, da se v 

vsakem momentu odziva in kompenzira spremembe, ki se dogajajo v poslovnem okolju. 

Önkal in Aktas (2011) pojasnjujeta, da fleksibilnost dobavne verige pomeni zmanjšanje 

negotovosti dobav in zagotavljanje tekočih, zanesljivih dobav produktov in storitev. 

Gunasekaran, Patel in Tirtiroglu (2001) pravijo, da je še posebej pomembna časovna 

dimenzija (hitrost), v kateri je dobavna veriga sposobna odreagirati na spremembe in temu 
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posledično prilagoditi svoj celoten proizvodni proces, kapacitete, zaloge, poskusne vzorce ter 

serijske dobave. 

Blome, Schoenherr in Eckstein (2014) pravijo, da sta za fleksibilnost in posledično 

konkurenčnost dobavne verige pomembna dva dejavnika: 

- učinkovit in hiter prenos znanja in informacij ter 

- kompleksnost dobavne verige. 

Hiter prenos znanja in informacij pomeni interni prenos znanja in informacij znotraj podjetja 

med posameznimi funkcijami in eksterni prenos znanja in informacij, ki poteka med 

podjetjem, dobavitelji in odjemalci. Kompleksnost dobavne verige pomeni zmožnost 

ključnega akterja (podjetja), da sprocesira različne produkte in storitve učinkovito skozi 

dobavno verigo do odjemalcev. 

Weissman (2004) pojasnjuje, da je pomanjkanje komunikacije med dobaviteljem in 

odjemalcem največji vzročni element za slabo delovanje dobavne verige. Podjetje je 

odgovorno za vzpostavitev jasne zahteve za svojo proizvodnjo, vključno z izdelavo jasnih 

materialnih specifikacij in dokumentacije, ki jih dobavitelji razumejo in po katerih surovino 

lahko zagotavljajo. Nasprotno pa je dobaviteljeva odgovornost, da obvesti kupca o morebitnih 

procesnih težavah pri proizvodnji surovin, o zamudah pri dobavi ali o kakšnih drugih 

pomembnih informacijah, ki bi kakorkoli vplivale na nemoteno delovanje kupca. 

V naši raziskavi se osredotočamo na člene v nabavni verigi, ki se nahajajo na relaciji 

dobavitelji–odjemalci. Tudi za ta del verige veljajo enake ugotovitve kot za celotno dobavno 

verigo. Blome, Schoenherr in Eckstein (2014) pravijo, da so ključne značilnosti dobre 

dobavne verige med dobavitelji in podjetjem naslednje: 

- hiter prenos znanja in informacij med podjetji, 

- vključevanje dobaviteljev v razvojne procese podjetja, 

- ustrezne zaloge surovin pri dobaviteljih, 

- hitra dobava potrebnih surovin in storitev podjetju ter 

- obojestransko izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti. 

Vsi zgoraj našteti parametri so značilni za dolgoročna strateška partnerstva, ki nastanejo med 

dobavitelji in njihovimi odjemalci. Partnerji v takšnih verigah po navadi imajo dolgoročne 

skupne cilje in partnerski odnos gradijo na zaupanju. 

Vrste dobavnih verig 

Dobavne verige se pojavljajo v različnih velikostih in so lahko različnih oblik. Vrste dobavnih 

verig so odvisne od značilnosti posameznega podjetja. Logožar (2004, 160–161) navaja, da so 

najbolj pogoste štiri vrste dobavnih verig: 
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1. integrirana proizvodnja na zalogo: model se osredotoča na spremljanje odjemalčevega 

povpraševanja v realnem času, da lahko proizvodni proces učinkovito dopolnjuje zalogo, 

2. kontinuirano dopolnjevanje zalog: temelji na ideji o konstantnem dopolnjevanju zalog na 

podlagi tesnega sodelovanja z dobavitelji in/ali posredniki. Konstantno dopolnjevanje 

zalog terja večje število pošiljk, kar je povezano z dodatnimi stroški, 

3. proizvodnja po naročilu: podjetje želi izpolniti naročilo takoj po njegovem prevzemu. 

Model zahteva skrbno upravljanje z zalogami in dostavo vseh komponent vzdolž dobavne 

verige, 

4. sestavljanje v distribucijskem kanalu: v tem modelu se sestavni deli določenega 

proizvoda zbirajo in sestavljajo, proizvod pa potuje po distribucijskem kanalu. To je 

mogoče uresničiti s strateškimi povezavami ter s specializiranimi ponudniki logističnih 

storitev. 

Ne glede na to v kakšno dobavno verigo vstopa podjetje, je integracija posameznih členov 

kompleksna in zahtevna. Podjetja, ki se vključujejo v dobavne verige, morajo poznati 

prednosti in slabosti takšnega poslovanja. Ključnega pomena je, da podjetja v dobavni verigi 

vzpostavijo takšen partnerski odnos, ki temelji na zanesljivosti, odzivnosti in zaupanju. 

2.6 Nabavni proces 

Završnik (1996, 57) nabavni proces opredeljuje v dvanajst stopenj: 

- zaznavanje potreb, 

- interno naročilo, 

- pregled internega naročila, 

- izdelava specifikacije, 

- raziskava dobaviteljev, 

- izbira dobavitelja, 

- naročilo, 

- sklenitev pogodbe, 

- spremljanje naročila, 

- prevzem in pregled materiala, 

- likvidacija računa ter 

- evidenca in arhiviranje. 

Stopnje si sledijo v logičnem zaporedju, med njimi obstaja tesna povezava. Slab ali dober 

rezultat ene stopnje vpliva na rezultat naslednje stopnje ter na rezultat celotnega nabavnega 

procesa. 

Različni avtorji na MBAnetbook-u (MBA 2011) pravijo, da so faze nabavnega procesa v 

podjetju odraz organizacijske strukture posameznega podjetja ter povezave nabavne funkcije 

z ostalimi neposrednimi in posrednimi funkcijami v podjetju. Nabavni postopek je 
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kompleksen proces, ki za dobre rezultate potrebuje učinkovite aktivnosti, strokoven kader ter 

kakovostne in zadovoljne dobavitelje. 

Najpomembnejše faze nabavnega procesa so opisane na sliki 3: 

1. Zaznavanje problema in potreb: v podjetju je v določenem procesu prepoznan problem, 

ki povzroči potrebo po določenem materialu ali storitvi. 

2. Generalni popis potreb: v tej fazi podjetje popiše splošne lastnosti in značilnosti potreb 

ter njihove okvirne količine. 

3. Izdelava specifikacije produktov: podjetje izdela natančno specifikacijo produktov ali 

storitev, ki opredeljuje točne karakteristike posameznih izdelkov ali storitev (npr. 

tehnična specifikacija materiala). 

4. Plan stroškov in njihova optimizacija: ta faza predstavlja izračun stroškov iz naslova 

planiranih potreb ter preučitev možnosti optimizacije stroškov (preučitev možnosti 

preoblikovanja materialov, standardizacije blaga in proizvodnih postopkov). 

5. Raziskava trga in potencialnih dobaviteljev: v tej fazi nabavna služba izvede raziskavo 

trga in prepozna primerne dobavitelje, ki bi lahko dobavljali potrebne materiale in 

storitve. 

6. Povpraševanje ustreznih dobaviteljev: to je faza, kjer podjetje pošlje povpraševanje po 

materialu ali storitvah vsem potencialno primernim dobaviteljem, ki so bili na seznam 

uvrščeni v predhodni fazi. 

7. Izbor dobavitelja: nabavna funkcija na podlagi prispelih ponudb po predhodno 

definiranih kriterijih izbere dobavitelja za dobavo materiala ali storitev iz nastalih potreb. 

8. Sklenitev pogodbe in izvedba naročila: podjetje z izbranim dobaviteljem sklene pogodbo 

(lahko dolgoročno ali pa samo za enkraten nakup) ter izbranemu dobavitelju pošlje 

naročilo za material ali storitev. V naročilu specificira količine, dobavni rok, pariteto 

dobave, kakovostne ter garancijske zahteve. 

9. Analiza in ocena ustreznosti dobavitelja: v tej fazi podjetje oceni ustreznost dobavitelja 

po predhodno postavljenih parametrih ocenjevanja, ki so za podjetje ključnega pomena. 

V tej fazi se nabavna funkcija odloči, ali je dobavitelj ustrezen za uvrstitev na seznam 

odobrenih dobaviteljev ali celo na seznam strateških dobaviteljev ali pa dobavitelj s svojo 

dobavo ni izpolnil pričakovanj in je kot takšen s strani podjetja definiran kot pogojno 

ustrezen ali celo kot neustrezen za nadaljnje sodelovanje z omenjenim podjetjem. 

Iz zgoraj navedenega lahko ugotovimo, da je ključna razlika med opisanim nabavnim 

procesom po Završniku (1996) in procesom različnih avtorjev iz MBAnetbook-a (MBA 2011) 

predvsem v zadnji fazi nabavnega procesa: Analiza in ocena ustreznosti dobavitelja. V tej fazi 

je pomembno predvsem to, da podjetje učinkovito oceni ustreznost dobavitelja, ki ga je 

izbralo v fazi izbora dobavitelja. Dobavitelj je s strani svojega odjemalca (podjetja) dobro 

ocenjen in ustrezen takrat, ko dobavi material ali storitev skladno z zahtevami podjetja, 

ustrezne kakovosti, ob pravem času, na pravo mesto, za najboljšo ceno. Zmožen realizirati 

zahteve podjetja in biti dobro ocenjen dobavitelj je lahko samo tisti dobavitelj, ki je tudi 
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zadovoljen s svojimi odjemalci. Obojestransko zadovoljstvo je ključ do uspeha, to pa je 

mogoče doseči z dolgoročnimi strateškimi partnerstvi, kjer imata na dolgi rok oba partnerja 

koristi iz naslova skupnega sodelovanja. 
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Slika 3: Faze nabavnega procesa 

Vir: MBA 2011. 

2.7 Raziskava nabavnega trga  

Raziskavo nabavnega trga opredeljujemo kot vrsto ekonomske analize, ki z znanstvenimi 

metodami išče, zbira, registrira in analizira podatke o potencialnih nabavnih virih. Pri tem 

poskuša čim bolj temeljito izpostaviti čim več nabavnih virov, ki so primerni za 

zadovoljevanje čim več objektivnih potreb po določenem naboru, količini, kakovosti, ceni in 

dobavnem roku. 

Raziskava nabavnega trga je v domeni nabavne funkcije. To je ena od njenih ključnih 

aktivnosti, ki ima za posledico optimalno izbiro dobaviteljev z optimalnimi cenami, 

kakovostjo in dobavnimi roki. S tako pridobitvijo podjetje dosega konkurenčno prednost, ki 

vodi v boljši poslovni uspeh in konkurenčnost podjetja. 

Kotler (1998, 205–207) pravi, da nabavni trg umeščamo v sklop medorganizacijskega trga. 

Tega sestavljajo organizacije, ki kupujejo blago ali storitve z namenom uporabe teh pri 

izdelavi drugih proizvodov ali storitev ter pri njihovem poslovanju. 

Za sprejemanje nabavnih odločitev so potrebne informacije o nabavnem trgu, ki jih zagotavlja 

sistematična in kontinuirana raziskava trga. Weele (2010, 148) opredeljuje raziskavo 

nabavnega trga kot sistematično zbiranje, razvrščanje in preučevanje podatkov, ki se nanašajo 
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na vse tiste dejavnike, kateri vplivajo na nabavo materiala in storitev za zadovoljitev vseh 

sedanjih in tudi prihodnjih potreb podjetja, in sicer tako, da pripomorejo k optimalnemu 

odnosu. 

Završnik (2004, 16) pojasnjuje, da je raziskovanje nabavnih trgov sredstvo vodenja. Na 

podlagi preučevanja trga podjetje oblikuje svojo nabavno strategijo, ki ne temelji le na 

občutku in intuiciji, ampak na dejstvih. Uporabljamo jo lahko tudi kot pripomoček za 

preverjanje dosežkov posameznih nabavnih dejavnosti v podjetju (zniževanje nabavnih 

stroškov), da bi ustvarili splošni vtis o stopnji tveganja pri sprejemanju pomembnih nabavnih 

odločitev. 

Po Weele-ju (2010, 153–154) so temeljna področja raziskave nabavnih trgov sledeča: 

- material, blago in storitve: cilj raziskave tega področja je neposreden prihranek in 

zmanjšanje nabavnih stroškov. 

- dobavitelji: cilj raziskave dobaviteljev je poiskati za nas optimalne dobavitelje, s katerimi 

bo možno razvijati dolgoročen partnerski odnos. 

- sistemski postopki: cilj raziskave tega področja je nabavni funkciji in celotnemu podjetju 

zagotoviti dober informacijski sistem, ki omogoča sistemsko obdelavo podatkov ter služi 

kot mehanizem obvladovanja dobaviteljev. 

V preglednici 1 so predstavljeni najpomembnejši podatki, ki jih je treba preučiti v zvezi z 

raziskavo nabavnega trga. Završnik (2004, 21) raziskavo trga deli na: 

- makroekonomsko raziskavo, ki se nanaša na splošno gospodarsko okolje in je usmerjena 

na dejavnike, ki lahko vplivajo na gospodarske razmere v prihodnosti, 

- mezoekonomsko raziskavo, ki je osredotočena na posamezne gospodarske panoge, za 

katere so pogosto na voljo podatki osrednjih statističnih uradov ter 

- mikroekonomsko raziskavo, ki se nanaša na posamezne dobavitelje in izdelke, pa tudi na 

preučevanje dobaviteljevega finančnega stanja. 

Pomembno je, da rezultate raziskav kritično in neodvisno ovrednotimo. Poleg tega je 

pomembno tudi, da znamo prepoznati trenutno situacijo in stopnjo zadovoljstva z obstoječimi 

dobavitelji na posameznem področju, ki ga preučujemo. Osnovno vodilo procesa raziskave je 

sistematičnost. Kakšen način raziskave trga bomo izbrali, je odvisno od pričakovanih 

rezultatov, ki naj bi jih raziskava podala, od dostopnosti podatkov, ki jih preučujemo, ter od 

načina zbiranja preučevanih podatkov. 

 



 

24 

Preglednica 1: Preučitev podatkov v zvezi z raziskavo nabavnega trga 

RAVEN PREUČEVAN PODATEK 

Makroekonomska raziskava 

Poslovodni cikel in gospodarska rast 

Razvoj proizvodne dejavnosti 

Povprečna stopnja izrabe zmogljivosti v dejavnosti 

Gibanje cen 

Obrestna mera 

Gibanje plač 

Gibanje produktivnosti 

Politične razmere 

Mezoekonomska raziskava 

Analiza ponudb in povpraševanja 

Stopnja izrabe zmogljivosti 

Zaloge 

Stanje naročil in prodaje 

Struktura trga 

Mikroekonomska raziskava 

Finančno stanje 

Organizacijska struktura 

Kakovost dobavljenega materiala 

Potek dobave 

Rok dobave 

Splošni prodajni pogoji 

Kakovost storitev 

Lastništvo in delničarstvo 

Struktura stroškov in cena 

Raven cen 

Vir: Završnik 2004, 21. 

Proces raziskave nabavnega trga se navadno izvaja zaradi sprememb, ki nastajajo v določenih 

procesih. Spremembe se lahko dogajajo interno (znotraj podjetja) in eksterno (vpliv različnih 

zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje podjetja). Raziskavo trga je treba izvesti tudi 

takrat, ko ima podjetje na nekem področju konstantno težave z dobavitelji in situacija kaže na 

to, da je treba poiskati nove vire. Takšni problematični dobavitelji po navadi za podjetje niso 

strateški, z njimi podjetje ne stopa v dolgoročni partnerski odnos. Ravno tako takšni 

dobavitelji kažejo nizko stopnjo zadovoljstva s svojim odjemalcem, saj konstantne težave pri 

poslovanju ne prinašajo pričakovanih rezultatov. V takšni situaciji, ko dobavitelj in podjetje 

(odjemalec) ne najdeta načina za dobro medsebojno poslovanje, ni nujno, da je v procesu 

poslovanja pri enemu ali drugemu kaj hudo narobe. Ključen vzrok za težave, ki jih partnerja 

imata drug z drugim, je nekompatibilnost. Dobavitelj in odjemalec imata zastavljene različne 

cilje, poslovne procese in svojo strategijo poslovanja. Pri takšnih razhajanjih podjetji 
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(dobavitelj in odjemalec) ne moreta razviti dolgoročnega strateškega partnerstva in doseči 

visoko stopnjo zadovoljstva na obeh straneh. Ko podjetje (odjemalec) ugotovi, da je vpleteno 

v takšen težaven odnos z dobaviteljem, je to znak, da je treba izvesti raziskavo trga in poiskati 

nove, optimalnejše vire dobav. 

Postopki in metode raziskave nabavnega trga 

Pri raziskavi nabavnega trga moramo poznati predmet, postopke in metode raziskave, 

podatke, ki jih za raziskavo potrebujemo in njihove vire, ter rezultate, ki jih želimo z 

raziskavo pridobiti. 

Na sliki 4 so prikazane najpomembnejše faze v postopku raziskave nabavnega trga (Završnik 

2004, 39): 

1. Opredelitev problema in ciljev: namen te faze je priti do odgovorov na sledeča vprašanja: 

kakšen problem moramo rešiti, kakšne informacije želimo pridobiti ter kako podrobne 

morajo biti te informacije. 

2. Analiza stroškov in koristi: namen te faze je priti do odgovorov na sledeča vprašanja: 

kolikšni bodo okvirni stroški raziskave, koliko časa je potrebno, da se izvede raziskava in 

ali bo strošek raziskave odtehtal planirani prihranek iz tega naslova. 

3. Preučitev izvedljivosti: namen te faze je priti do odgovorov na sledeča vprašanja: katere 

informacije so že na voljo v podjetju, katere informacije lahko pridobimo v literaturi in 

statistiki ter katere so plačljive informacije, ki so potrebne za neko določeno raziskavo. 

4. Oblikovanje načrta raziskave: namen te faze je ugotoviti, ali je potreben kakšen 

specifičen postopek, da pridemo do želenih informacij v zvezi z dobaviteljem, ali je 

zadosten v nabavni službi že standardiziran postopek raziskave. 

5. Izvajanje raziskovalnih dejavnosti: pri izvedbi raziskave je pomembno, da se držimo 

pripravljenega načrta za raziskavo. Sprejemanje odločitev je pogosto odvisno od 

zadovoljivega obsega in kakovosti razpoložljivih informacij. 

6. Priprava poročila o raziskavi in njeno vrednotenje: Ko je raziskava opravljena, moramo 

pripraviti poročilo, ki naj opredeli cilj raziskave in njene rezultate. Namen zadnje faze je 

ugotoviti, ali smo kot kupec dobili primerne odgovore na svoja vprašanja, ali je poročilo 

ustrezno pripravljeno in katere domneve potrjujejo rezultati raziskave. 
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Analiza stroškov in koristi

Preučitev izvedljivosti

Določitev načrta raziskave
→ Kabinetna raziskava
→ Raziskava na terenu
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Zbiranje
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Analiza
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Ocenjevanje

Opredelitev problema in ciljev

 

Slika 4: Postopek raziskovanja nabavnega trga 

Vir: Završnik 2004, 39. 

Prikazano na sliki 5, Potočnik (2002, 70) opredeljuje področja raziskave nabavnega trga na 

sledeč način: 

- Količina: preučujemo, kolikšno količino lahko ponudniki proizvedejo, kakšne so njihove 

obstoječe zaloge ter kolikšna sta izvoz in uvoz materiala. 

- Kakovost: preučujemo fizikalne in kemične lastnosti materiala ponudnikov ter ustreznost 

materiala glede na ostale zahteve iz specifikacije materiala. 

- Nabavna cena: zanima nas izhodiščna cena materiala, možni rabati in popusti na količino 

ter obdobje veljavnosti cene. 

- Nabavni stroški: zanimajo nas celotni nabavni stroški, saj se na podlagi tega podatka 

ugotavlja ekonomičnost celotnega nabavnega poslovanja. Nabavni stroški se najbolj 

pogosto preučujejo po vrstah stroškov, nabavni funkciji, organizacijskih enotah ter po 

nabavnih poteh. 

- Nabavni viri: preučujemo število in lokacijo dobaviteljev, količino in kakovost materiala, 

ki ga ti dobavitelji proizvajajo, na ceno, dobavne roke, tehnične zmogljivosti, servisne 

storitve, finančne ugodnosti ter dosedanje izkušnje v poslovanju s preučevanim 

dobaviteljem. Tak pristop je pomemben zaradi oblikovanja nabavne politike in 

pogajalskega pristopa. 
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- Nabavne poti: spremljamo celotno pot materiala od dobaviteljev do odjemalcev, ki 

material predelujejo oziroma preprodajajo. Pot je lahko neposredna od dobavitelja do 

predelovalca ali posredna, če nabavo materiala posredujejo razni vmesni posredniki 

(trgovska podjetja). 

- Nabavni pogoji: preučujemo splošne dobavne pogoje potencialnih dobaviteljev 

(dobavitelji jih imenujejo Splošni prodajni pogoji). Splošni prodajni pogoji urejajo 

obligacijska razmerja med dobaviteljem ter kupci proizvodov in storitev iz 

dobaviteljevega prodajnega programa. Nanašajo se na vsa razmerja med prodajalcem in 

kupcem, razen če se prodajalec in kupec za posamezen primer nista dogovorila drugače. 

- Prevoz, pakiranje in embaliranje: zanima nas strošek in način prevoza, pakiranja in 

embaliranja. Preučujemo ponujene opcije dobavitelja in ugotavljamo, kateri način je za 

naše potrebe najprimernejši. 

Material Storitve

Povpraševanje in ponudba

Količina

Kakovost

Nabavna cena

Nabavni stroški

Nabavni viri

Nabavne poti

Nabavni pogoji

Prevoz, pakiranje, embaliranje

Število in moč ponudnikov

Število in moč povpraševalcev

Kabinetna raziskava

Raziskava na terenu

RAZISKAVA NABAVNEGA

TRGA

 

Slika 5: Področja raziskave nabavnega trga 

Vir: Potočnik 2002, 70. 

Preučevanje nabavnega trga običajno poteka v velikih podjetjih v posebnem oddelku za 

raziskave in analizo trga. Smiselno je, da ima neko podjetje tak pristop le v primeru, če 
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posluje z veliko dobavitelji na več nabavnih območjih in z velikim številom raznovrstnega 

materiala. 

Završnik (2004, 41–43) pojasnjuje, da se manjša podjetja večinoma poslužujejo uporabe te 

vrste podatkov od specializiranih raziskovalnih organizacij, saj lastno preučevanje nabavnega 

trga zaradi visokih stroškov iz tega naslova ne bi bilo ekonomsko upravičeno. 

Dobra in učinkovita raziskava nabavnega trga mora podati natančne informacije o 

potencialnih dobaviteljih za področje, na katerem je bila raziskava izvedena. Z njo podjetje 

poišče za svoje potrebe optimalne dobavitelje, s katerimi lahko dobro posluje in v prihodnje 

razvije dolgoročni partnerski odnos in visoko stopnjo obojestranskega zadovoljstva. 

2.8 Izbiranje in ocenjevanje dobaviteljev 

Xia in Wu (2007) pravita, da je uspešno poslovanje celotne dobavne verige odvisno od 

vsakega posameznega člena, ki v tej verigi sodeluje. Učinkovita in fleksibilna dobavna veriga 

podjetju omogoča, da izbere prave dobavitelje ob pravem času za pravi namen. Izbor 

dobaviteljev ne temelji zgolj na zniževanju nabavnih stroškov, podjetje s pravim izborom 

dobaviteljev konstantno povečuje svojo konkurenčnost. 

Kot je sodelovanje s pravimi dobavitelji postalo ključni dejavnik za ohranjanje stabilnosti 

poslovanja in nenehnega napredka, je ocenjevanje dobaviteljev in njihova prava izbira postalo 

strateški in ključni element obvladovanja celotne oskrbne verige (Iyer in Power 2015, 4). 

Završnik (2004, 53) pojasnjuje, da je izbira dobrega dobavitelja ključnega pomena za uspešno 

poslovanje podjetja. Najboljši dobavitelj je tisti, ki zagotavlja konstantno kakovost svojih 

izdelkov, jih dobavlja v dogovorjenih rokih, se je sposoben prilagajati željam kupcev, ima 

dostopne oziroma konkurenčne cene, ima izdelke in storitve, ki vsebujejo določene standarde, 

dobro logistično podporo, je sposoben hitro ter zavzeto odpravljati morebitne napake ipd. 

Nabava pa je v podjetju tista, ki s svojimi internimi ocenjevalnimi vzorci, z vprašalniki in 

obiski pri dobaviteljih izloči slabe in izbere dobre, kakovostne dobavitelje. 

Potreba po iskanju in izbiranju novega dobavitelja se lahko pojavi zaradi več razlogov: 

- obstoječi dobavitelj preneha s poslovanjem, 

- nerazumno povečanje cen vhodnih materialov ali storitev, 

- kakovost materialov ali storitev pade na nesprejemljivo raven, 

- tehnologija obstoječega dobavitelja več ni kompatibilna z odjemalčevo, 

- podjetje lahko razširi nabor svojih zahtev, ki jim trenutni dobavitelj ni zmožen več slediti. 

Izkušnje mnogih podjetij kažejo, da je najti dobrega dobavitelja (ne glede na to, kakšen je 

razlog za to) zahteven in velikokrat dolgotrajen proces. Podjetje je lahko zadovoljno, če mu 

uspe zmanjšati število dobaviteljev na obvladljivo raven (tri za vsako surovino ali storitev). V 
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takem primeru se smatra, da je nabavni proces v podjetju stabilen, obvladovan, tveganje 

poslovanja pa je minimalno. 

2.8.1 Izbiranje dobaviteljev 

Singh (2014) pravi, da tipično proizvodno podjetje porabi približno 60 % svojih celotnih 

prihodkov od prodaje za nabavo materiala, kot so surovine, komponente in storitve. Poleg 

tega predstavljata nabava blaga in komponent do 70 % stroškov izdelka. Ta dejstva kažejo, da 

je nabava surovin, komponent in storitev ena od najpomembnejših sestavin dobavne verige, ki 

omogoča dosego cilja povečanja ustvarjene vrednosti z zmanjševanjem stroškov. Izbor 

dobaviteljev je eden od najpomembnejših področij odločanja, ki povečuje nabavno vrednost z 

vidika stroškov, kakovosti in časa dobave. 

Singh (2014) pojasnjuje, da se v času globalne krize podjetja še bolj intenzivno soočajo s 

hudo konkurenco na trgu. Da bi rešili ta konkurenčni pritisk, podjetja posvečajo več 

pozornosti svojim ključnim dejavnostim, s tem pa povečujejo količino zunanjega izvajanja 

(outsourcing) in se zanašajo predvsem na svoje dobavne verige, ki jih obravnavajo kot ključne 

vire konkurenčne prednosti. 

Nabavna funkcija je pomembna funkcija pri upravljanju celotne dobavne verige. 

Osredotočena je na izbiro pravih dobaviteljev in na izvedbo kakovostnega povpraševanja po 

blagu, komponentah in storitvah, ki služi kot mehanizem za izbor ustreznega dobavitelja. V 

vse bolj konkurenčnem okolju so podjetja postavljena v položaj, ko posvečajo vse več 

pozornosti izbiri pravih dobaviteljev za nabavo surovin in sestavnih delov za svoje izdelke. 

Dober izbor dobaviteljev je ključnega pomena za uspeh vsakega proizvodnega podjetja. 

Izbiranje dobaviteljev je torej najpomembnejša faza procesa nabave in odločilna naloga 

nabavne funkcije podjetja. Sluga (2005, 17) navaja, da postopek izbire dobaviteljev vsebuje 

naslednje stopnje: 

- preučitev vseh razpoložljivih virov informacij o dobaviteljih (raziskava nabavnega trga), 

- določitev meril izbirnega procesa (upoštevajoč merila vseh funkcij v podjetju), 

- zbiranje informacij o dobaviteljih (podlaga so izbrana merila vrednotenja), 

- definicija zoženega nabora dobaviteljev »polfinalistov«, 

- podrobnejša preučitev »polfinalistov« na podlagi posebej pripravljenih vprašalnikov, 

- pregled in vrednotenje izpolnjenih vprašalnikov, 

- definicija prvih treh najboljših dobaviteljev, 

- izvedba audita pri prvih treh najboljših dobaviteljih (ocenitev ustreznosti dobavitelja v 

njihovih prostorih: preučitev ustreznosti dokumentacije in procesov) ter 

- izbor dobavitelja. 
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Določitev kriterijev za izbiro dobaviteljev 

Benyoucef, Ding in Xie (2006, 21) pravijo, da je pomembno, da so kriteriji, povezani z izbiro 

dobaviteljev, skladni s strategijami, ki jih podjetje izvaja za dosego svojih ciljev. Za določitev 

kriterijev za izbiro dobaviteljev je potrebno sodelovanje različnih služb v podjetju. Le-te 

imajo velikokrat nasprotujoča si stališča (kot npr. kakovost nasproti ceni), zato podjetja 

velikokrat izberejo dobavitelje, ki vsaj srednje dobro ustrezajo vsakemu kriteriju. 

Završnik (2004, 68) meni, da so kriteriji za izbiro dobavitelja naslednji: 

- kakovost materiala (predvsem enakomerna kakovost), 

- cena (ugodna nabavna cena, nizki enkratni stroški, ugodni posebni dogovori o rabatih), 

- izpolnjevanje dobavnih rokov (kratki dobavni roki, lokacija), 

- redne dobave dogovorjenih količin, 

- dobavni in plačilni pogoji (najmanjše količine naročanja, možnost dobave »just in time«, 

dolgi plačilni roki), 

- proizvodne zmogljivosti, 

- zaloge pri dobaviteljih, 

- prilagodljivost (fleksibilnost) glede sprememb naročil, 

- storitve izobraževanja (pred dobavo) in vzdrževanje (po dobavi), 

- garancije (vključujejo oskrbo z morebitnimi zamenjavami izdelkov, rezervnimi deli), 

- ugled (image) dobavitelja, 

- lokacija dobavitelja, 

- tehnološka opremljenost, 

- izobraženost in izkušnje zaposlenih, 

- finančno stanje (solventnost, likvidnost), 

- kulanca (hitro reševanje reklamacij), 

- možnost recipročnih poslov ter 

- trajna poslovna povezava (partnerski odnos). 

Kriteriji za izbiro dobaviteljev niso oblikovani zato, da bi podjetja pri svoji opredelitvi v celoti 

upoštevala in dosegala zahteve vseh funkcij v podjetju, temveč so največkrat vodilo pri 

odločanju. Interes nabavne funkcije sicer je, da izbran dobavitelj v čim večji meri dosega 

zahtevana merila podjetja, velikokrat pa to ni možno in je nabavna funkcija primorana izbrati 

»pogojno ustreznega dobavitelja«, ki ne zagotavlja vseh zahtev odjemalca, zagotavlja pa za 

podjetje ključne zahteve. V takih primerih je strateška odločitev podjetja, ali je pripravljeno 

vlagati v »pogojno ustreznega dobavitelja«, ki se z odjemalcem ujema v ključnih zahtevah, 

mu pa podjetje s svojim znanjem in izkušnjami mora pomagati priti do kriterija »ustrezni 

dobavitelj«, ki zagotavlja večino odjemalčevih zahtev. V takih primerih začne podjetje 

sodelovati z dobaviteljem že v razvojni fazi, med njima začne teči pretok informacij zaupne 

narave, tehnološko znanje in izkušnje obeh parterjev se izrablja za skupni napredek. Takšno 
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sodelovanje temelji na zaupanju, prvi uspehi prinesejo obojestransko zadovoljstvo, ki vodi v 

dolgoročno strateško partnerstvo. 

2.8.2 Ocenjevanje dobaviteljev 

Ocenjevanje dobaviteljev pomeni načrtno zbiranje informacij za izbor novih in kontrolo 

obstoječih dobaviteljev. Gre za kontinuiran proces v domeni nabavne funkcije, ki zagotavlja 

konstantno ustreznost dobavitelja tudi na dolgi rok. 

Najbolj pogosti kriteriji, ki se jih podjetja poslužujejo za ocenjevanje in razvrščanje 

dobaviteljev, so sledeči: 

- kakovost, 

- cena, 

- dobavni rok, 

- način in rok plačila ter 

- interne in eksterne reference. 

Završnik (2004, 113) pojasnjuje, da je ocenjevanje dobaviteljev potrebno iz več razlogov: 

- zvišanje preglednosti nabavnih odločitev, 

- načrtno pridobivanje novih in opuščanje neprimernih dobaviteljev, 

- sistematično zvišanje ravni sposobnosti dobavitelja – ocena kupca omogoča dobavitelju, 

da odpravi obstoječe slabosti, 

- zmanjšanje tveganja oskrbe – tveganje se pojavi zaradi napačne presoje sposobnosti 

dobavitelja, 

- povečanje konkurence, 

- izognitev neracionalnim odločitvam – obstaja verjetnost, da izkušnjam iz bližnje 

preteklosti pripisujemo večji pomen kot tistim iz bolj oddaljene preteklosti ter 

- zagotavljanje tehnološkega znanja in izkušenj. 

Postopek ocenjevanja dobaviteljev 

Ocenjevanje dobaviteljev se prične z zbiranjem informacij, nadaljuje z določanjem meril za 

ocenjevanje ter konča z vrednotenjem in končno oceno dobavitelja. Ker vseh dobaviteljev ne 

moremo enakovredno ocenjevati, jih navadno rangiramo po njihovi pomembnosti (letni 

promet, strateška funkcija, unikatnost). 

Dobavitelji morajo biti obveščeni, da so vključeni v proces ocenjevanja. Poznati morajo 

namen in način ocenjevanja ter merila, po katerih bodo vrednoteni. Dobaviteljem je treba 

predstaviti naša pričakovanja ter jih obvestiti o doseženi oceni. Postopek ocenjevanja mora 

biti enostaven, razumen in dosleden. Enostavnost pomeni, da ocenjevanje ne sme biti preveč 
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ozko strokovno usmerjeno, saj ga osebje v takem primeru ne bi razumelo. Razumnost pomeni, 

da morajo biti postavljena merila dobavitelju dosegljiva. Doslednost pa zagotavlja pošteno 

ocenjevanje. Eden glavnih namenov ocenjevanja dobaviteljev je tudi v tem, da dobavitelj z 

upoštevanjem rezultatov poskuša izboljšati svoje poslovanje ter realizira čim več korektivnih 

ukrepov, ki so mu bili pri ocenjevanju naloženi. 

Ravni ocenjevanja dobaviteljev 

Potočnik (2002, 186) pravi, da ocenjevanje dobaviteljev lahko delimo v štiri ravni: 

1. Raven izdelkov: na tej ravni se osredotočimo na ocenjevanje vhodnih surovin, 

uporabljenih za proizvodnjo izdelkov (zadovoljiva kakovost za najboljšo ceno). 

2. Procesna raven: v tem primeru je predmet ocenjevanja proizvodni proces pri dobavitelju 

– ustreznost izdelkov po zahtevanih standardih kakovosti. 

3. Raven zagotavljanja kakovosti: predmet ocenjevanja je dobaviteljevo celotno 

obvladovanje kakovosti (izdelka in procesa). 

4. Raven podjetja: to je najvišja in najbolj obsežna raven ocenjevanja dobavitelja; v takem 

postopku podjetje poleg izdelka in procesa pri dobavitelju preverja tudi finančni vidik ter 

usposobljenost dobaviteljevega managementa. 

Kakšno raven podjetje izbere za ocenjevanje svojih dobaviteljev, je odvisno od več 

dejavnikov. Eden ključnih dejavnikov pri izbiri ravni ocenjevanja je, kako pomemben je 

posamezni dobavitelj za podjetje. Večja je njegova pomembnost, bolj zahtevna bo raven 

ocenjevanja in obratno. Za strateška nabavna področja mora biti raven ocenjevanja 

dobaviteljev visoka, saj dobavitelji tu igrajo ključno vlogo. Ravno tako je pri tem pomembno, 

da ima podjetje za strateško pomembna področja dobro ocenjene dobavitelje, saj le takšni 

dobavitelji zagotavljajo stabilen proces ter dolgoročna partnerstva. 

2.9 Razvoj dobaviteljev 

Ena izmed zelo pomembnih nalog nabavne funkcije je razvoj dobaviteljev. Podjetja so 

primorana za uspešno izvajanje svojih nabavnih strategij vlagati v razvoj dobaviteljev, da 

lahko ti sledijo njihovim zahtevam. 

Podjetje ne more razvijati vseh svojih dobaviteljev, ker je to neupravičeno in nesmiselno 

zaradi ekonomike in omejenih notranjih virov v podjetju. Zato mora podjetje biti sposobno 

prepoznati in skrbno izbrati tiste dobavitelje, ki za podjetje predstavljajo strateško osnovo in 

na katerih bo podjetje gradilo odličnost svoje oskrbovalne verige. 

Završnik (2004, 100–101) pravi, da so strateški dobavitelji izredno pomembni za podjetje, saj 

podjetju v znatnem obsegu dobavljajo strateške dobrine in tako znatno vplivajo na uspešnost 

poslovanja podjetja. 
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Hutt in Speh (2001, 89) pojasnjujeta, da skozi razvoj medsebojnih poslovnih odnosov kupec 

in dobavitelj oblikujeta tudi trdne socialne, ekonomske, storitvene in tehnične vezi, z 

namenom zmanjšanja skupnih stroškov ter povečanja vrednosti, kar jima prinaša skupne 

koristi. 

Hutt in Speh (2001, 94–95) še dodajata, da se podjetja navadno odločajo za partnerstva takrat, 

ko na trgu nimajo veliko alternativnih možnosti za izbiro dobavitelja ter ko je nabavni trg 

dinamičen in si je treba za nemoteno delovanje priskrbeti zanesljivi vir dobave surovin. 

Predvsem je takšna vrsta sodelovanja nujna, ko gre za dobavo surovin, ki so za podjetje 

strateškega pomena. 

Weele (1998, 205) pravi, da je razvoj dobavitelja možen vse od sprva priložnostnega 

dobavitelja, prek odobrenega dobavitelja pa vse do strateško opredeljenega dobavitelja. 

Spodbujanje stalnih izboljšav ali inovativnosti pri dobaviteljih sili dobavitelja k zniževanju 

stroškov, kar posledično vpliva na izboljševanje poslovanja kupca, kot tudi dobavitelja. 

Sodelovanje v procesu inovativnosti krepi zaupanje in spoštovanje vseh sodelujočih 

partnerjev v dobaviteljski verigi, kar pa je bistvo vseh dolgoročnih poslovnih odnosov. 

Završnik (2004, 102–103) predstavlja različne načine razvoja in odnosa z dobavitelji, kar je 

prikazano na sliki 6. Za podjetje perspektivni in strateški dobavitelji so deležni aktivnega 

razvoja in strokovne pomoči s strani svojega odjemalca. Posebno skupino dobaviteljev 

predstavljajo tisti, ki edini proizvajajo določen izdelek na določenem področju in so dobave 

odvisne prav od teh dobaviteljev. Za nekatere strateške dobavitelje aktivno razvojno 

sodelovanje ni potrebno, saj so sami že dovolj usposobljeni, da poznajo postopke korektivnih 

ukrepov ter optimizacijo poslovanja. Najbolj problematični pa so tisti dobavitelji, s katerimi 

ima podjetje nenehne težave in kljub intenzivnemu ukvarjanju kupca z njimi ne izkazujejo 

nobenih izboljšav poslovanja. Takšni dobavitelji ne morejo postati strateški dobavitelji, za 

njih je treba čim prej poiskati ustrezno zamenjavo. 

Razvoj dobaviteljev je za podjetje izrednega pomena tudi kadar podjetje v svoj proces 

vključuje zunanje izvajalce (outsourcing), ki predstavljajo pomemben člen v njegovem 

proizvodnem procesu. Takšne dobavitelje je v svoj proces treba vključevati že v fazi razvoja 

izdelka ter vse do njegovega lansiranja na trg. Brez partnerskega odnosa in vzajemnega 

zaupanja med dobaviteljem in njegovimi odjemalci je takšno poslovanje nemogoče ali pa 

kvečjemu s kratkim rokom trajanja. 
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Rezultati 

ocenjevanja 

dobaviteljev

Gre za dobavitelje, na katere je treba računati, saj 
je v njih videti velik potencial. Takšne 

dobavitelje je potrebno aktivno razvijati do 

stopnje, ko se jih lahko neposredno vključuje v 
razvojne faze, in do stopnje, ko njihova aktivna 
vključitev rezultira v obojestranskem povečanju 

produktivnosti.

Trenutno stanje glede izpolnjevanja kakovostnih 
zahtev je takšno, da ne potrebuje dodatnega 

impulza ali ukrepov. Preveri se, ali je mogoče 
sodelovanje izboljšati.

Na osnovi rezultatov ocenjevanja se določijo 
konkretni cilji in ukrepi za izboljšanje 

kakovosti. Gre za pisni dogovor med podjetjem 

in dobaviteljem ali tako imenovani ciljni 
dogovor. Ukrepe dobavitelj izvede samostojno 

in tudi spremlja njihovo učinkovitost.

Aktivni 

Lastna 
optimizacija

Plan 
komunikacije

Izločitev

V tej skupini so dobavitelji, ki niso izpolnili 
pričakovanj. Pri teh dobaviteljih postopoma 
zmanjšujemo naročila, hkrati pa postopoma 

prehajamo na nove dobavitelje, ki obetajo boljše 
pogoje poslovanja.

 

Slika 6: Načini sodelovanja z dobavitelji – razvoj in ukrepi 

Vir: Završnik 2004, 103. 

Plan razvoja dobaviteljev 

Vsako podjetje, ki obvladuje svoje dobavitelje, to počne sistematično. Skozi proces 

ocenjevanja dobaviteljev podjetje definira nabor odobrenih dobaviteljev in za podjetje 

strateško pomembnih dobaviteljev. Za strateške dobavitelje podjetje pripravi plan razvoja 

dobaviteljev, ki je največkrat sestavljen iz sledečih aktivnosti pri dobaviteljih: 

- nenehne izboljšave v procesu, 

- povečevanje cenovne učinkovitosti ter 

- povečevanje produktivnosti. 

Da pa podjetje od dobaviteljev lahko pričakuje realizacijo plana razvoja, jih mora konstantno 

izobraževati in ves čas aktivno sodelovati pri njihovem razvoju. 

Završnik (2004, 104) pojasnjuje, da je ena izmed zelo učinkovitih metod usposabljanja in 

izobraževanja dobaviteljev konstantno izvajanje presoj pri dobaviteljih. Pri tem se zaporedno 

presojajo faze nastajanja polizdelka in hkrati opominjajo zapažena odstopanja na mestu 

samem. Kasnejše poročilo, ki sledi presoji, samo še enkrat opomni na vse ugotovljene 

pomanjkljivosti in vzporedno že nakaže možne rešitve problemov. 
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Za strateške dobavitelje podjetje med drugim pripravi tudi posebne programe usposabljanja. 

Zaželeno je namreč, da se dobavitelji neposredno vključujejo že v razvojne faze osvajanja 

izdelka in da aktivno sodelujejo pri ustvarjanju novih produktov. Ko pride do takšnega 

sodelovanja, je nujno, da si podjetja (odjemalec in dobavitelj) med seboj izmenjujeta zaupne 

poslovne informacije in si med seboj zaupata. Razvoj dobaviteljev, ki so za podjetje 

strateškega značaja, poteka konstantno ves čas, dokler obstaja medsebojno sodelovanje. 

Aktivnosti v ta namen organizirajo in izvajajo služba nabave, razvoja in kakovosti. 

2.10 Odnos dobavitelj – kupec 

Odnos med podjetjem in njegovimi dobavitelji je vzajemen, kot pojasnjuje Huč (2003, 23) in 

je prikazano na sliki 7. Podjetje mora imeti izdelano vizijo in strategijo do dobaviteljev. Kljub 

temu se mnoga podjetja še vedno ne zavedajo, da je dobavitelj vir, vhod v podjetje, ki 

neposredno vpliva na poslovne rezultate podjetja. Vzajemno koristen odnos in medsebojna 

odvisnost organizacije in dobaviteljev povečujeta sposobnost obeh strani za ustvarjanje 

dodane vrednosti. Če želimo doseči želeno stanje (zadovoljiti kupce), moramo nujno 

sodelovati z dobavitelji. Vsako uspešno podjetje ne samo, da mora imeti izdelano vizijo in 

strategijo do dobaviteljev, ves čas jo mora preverjati, nadgrajevati in izpopolnjevati. Le na 

podlagi dobre strategije do dobaviteljev bo podjetje dobivalo ustrezne vhodne materiale, ki 

bodo zagotavljali nemoten proizvodni proces, pričakovanja kupcev pa bodo izpolnjena. 

     

DOBAVITELJ PODJETJE KUPECVHOD

Izpeljava 

odločitev
Informacija o 

ustreznosti virov

Odločitveni 
procesi

IZHOD

Želeno stanje

 

Slika 7: Odnos dobavitelj – podjetje – kupec 

Vir: Huč 2003, 24. 

Lenarčič in Brcar (2012) pravita, da je v odnosu dobavitelj – kupec prisotna medsebojna 

odvisnost. Po definiranih skupnih interesih in ustvarjenemu medsebojnemu zaupanju prihaja 

do dodatnih idej pri ustvarjanju konkurenčne prednosti. Te se prikazujejo pri združevanju 
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znanja, izkušenj in razpoložljivih sredstev. S tem se krepi medsebojni odnos, zaupanje, 

odvisnost, povezanost, dolgoročno partnerstvo in položaj na trgu. 

Carter idr. (2011, 23–25) pravi, da je v partnerskem odnosu dobavitelj – kupec potrebno njuno 

tesno sodelovanje, prilagajanje, razumevanje, poznavanje, skupno usmerjanje, soodvisnost, 

odzivnost, razvijanje odnosa in razvijanje inovativnosti. Kupec in dobavitelj imata lahko 

različne poglede na skupno inovativno dejavnost. V tem razmerju je treba jasno opredeliti 

lastništvo inovativne dejavnosti, graditi medsebojno zaupanje, komunikacijo, razdeliti 

tveganje in pridobitve, razvijati skupne strategije. Dobavitelj in kupec morata imeti skupno 

strategijo in dolgoročne cilje. 

Trent (2005, 58) pojasnjuje, da pri razvoju odnosa z dobaviteljem podjetje prehaja v nove 

izzive, kjer se ustvarjajo nove ideje, ki se transformirajo v inovacije, ki obema partnerjema 

prinašajo konkurenčno prednost. Zato dobavitelje sprejemajo kot pomemben del razvojnega 

okolja, ki pripomorejo h generiranju in realizaciji novih idej. Tako se ustvarjajo organizacijski 

modeli, ki dobavitelja aktivno vključujejo k ustvarjanju dodane vrednosti. Dobavitelj 

pričakuje v tem razmerju od kupca sodelovanje ter vzajemen odnos pri pridobivanju 

prednosti. V takih razmerjih je pomembno vedeti, kaj dobavitelj pričakuje od kupca in 

obratno. 

Politika odnosov z dobavitelji 

Politika z dobavitelji danes poudarja in stremi za sklepanjem dolgoročnih strateških 

partnerstev po modelu »zmagovalec-zmagovalec« (win-win), kjer nastopata oba partnerja 

(dobavitelj in kupec) kot zmagovalca. V takšnem razmerju je nivo zadovoljstva obeh 

partnerjev visok, temelji na zaupanju, ki je eden ključnih dejavnikov za dosego dobrega 

pogodbenega odnosa. Dobavitelj, ki je za podjetje dolgoročni strateški partner, je njegova 

podaljšana roka. Podjetju nudi podporo (osnovnih in pomožnih dejavnosti) vedno, ko je to 

potrebno. 

Za model »zmagovalec-zmagovalec« (win-win) je značilno, da je razumevanje in simpatija 

sogovornikov pri dobavitelju in odjemalcu na visoki ravni, da sodelujoča podjetja drug do 

drugega realizirajo vse dogovorjene aktivnosti v dogovorjenem roku, dogovorjeni pogoji 

poslovanja so za oba partnerja sprejemljivi (cena, plačilni pogoji, dobavni rok, raven 

kakovosti). Ravno tako je pri takem modelu značilno, da sta fleksibilnost ter komunikacija 

med sodelujočimi podjetji na visoki ravni, postopki in dokumentacija so drug drugemu 

razumljivi. Sodelujoča podjetja si želijo spoznati in razumeti poslovanje partnerjev (tudi 

razkritje nekaterih poslovnih skrivnosti) izključno z namenom doseganja boljših skupnih 

rezultatov poslovanja. 
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Da bi sodelovanje z dobavitelji doseglo visoko raven, Završnik (2004, 54–55) pravi, da vsako 

podjetje v vlogi kupca mora: 

- razvijati in vzdrževati zadovoljivo bazo dobaviteljev, izvajati pravilne strateške in 

taktične operacije, 

- skrbno določiti potencialne dobavitelje in preučiti, ali ti lahko postanejo dobri poslovni 

partnerji, 

- odločiti se za pravilne metode izbiranja dobaviteljev, 

- v podjetju izbrati primerne strokovnjake za to nalogo ter 

- zagotoviti, da bo izbrani dobavitelj pravočasno dobavil izdelke ustrezne kakovosti po 

optimalni ceni. 

Nabavna politika je glede nabavnih virov dolgoročno uspešna, če ustvari konkretne poslovne 

odnose z dobavitelji, zlasti če je posameznemu dobavitelju potrebna tehnična, komercialna in 

finančna pomoč. Za odjemalca so glavne prednosti dolgoročnega partnerstva z dobaviteljem 

zanesljivost oskrbe, urejen potek dostave materiala, konstantna ustrezna kakovost materiala 

ter v primeru nekakovostne dobave hitro in uspešno reševanje reklamacij (Potočnik 2002, 

146). 

2.11 Dolgoročno strateško partnerstvo in vrste strateških povezav 

Globalizacija svetovnih trgov in hiter tehnološki razvoj silita podjetja k združevanju moči. 

Strateške zveze so nastale kot odgovor na vse večjo kompleksnost okolij in zapletenost 

poslovanja na globalnem trgu. Do nedavnega še največji tekmeci so spoznali, da se rast 

podjetja ne zgodi z medsebojnim uničevanjem, temveč s povezovanjem, medsebojnim 

sodelovanjem in zaupanjem. 

Dacin, Oliver in Roy (2007, 170) strateško zvezo definirajo kot prostovoljni odnos med 

organizacijami, ki zadeva eno ali več področij aktivnega sodelovanja (vstop na trg, 

pridobivanje izkušenj poslovanja ali pridobivanje tehnološkega znanja). 

Išoraite (2009) pravi, da je strateška povezava dogovor med dvema ali več organizacijami, da 

sodelujejo v posebni poslovni dejavnosti, tako da ima vsak koristi od prednosti drugih, skupna 

pa sta jim dobiček in konkurenčna prednost. Oblikovanje strateških zavezništev je odraz 

odziva na globalizacijo in vse večjo negotovost in kompleksnost v poslovnem okolju. 

Strateške povezave vključujejo izmenjavo znanja in izkušenj med partnerji kot tudi 

zmanjšanje tveganj in stroškov na področjih, kot so odnosi z dobavitelji in razvoj novih 

proizvodov in tehnologij. Strateška povezava se včasih enači s povezanim podjetjem (joint 

venture), vendar pa povezana podjetja lahko vključujejo tudi konkurente in na splošno imajo 

krajšo življenjsko dobo. Za strateška partnerstva je značilno zaupanje in dolgoročnost. 
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Najvišja mogoča stopnja pri razvoju odnosov z dobavitelji je partnerstvo. Temelji 

dolgoročnega poslovnega odnosa so (Grčar 2004, 53): 

- medsebojno zaupanje, 

- odkrito komuniciranje, 

- skupni cilji, 

- zavezanost k skupnemu doseganju dobička in 

- organizacijska podpora. 

Kupci običajno vstopajo v strateško zvezo z namenom doseči nižje cene ter zagotoviti 

zanesljiv vir surovin z ustrezno kakovostjo. Na drugi strani pa si dobavitelji želijo zagotoviti 

zanesljiv trg za svoj izdelek, želijo doprinesti h kakovosti končnega izdelka pri kupcu ter 

slediti kupčevim zahtevam po proizvodnji z nizkimi zalogami. Za nabavna podjetja je 

primarni razlog za razvoj partnerstev z dobavitelji želja, da bi bila konkurenčnejša na trgu. 

Konkurenčne prednosti je mogoče izboljšati z doprinosi dobaviteljev na področjih kakovosti, 

razvoja izdelka, inovacij, dobav ter produktivnosti. 

Išoraite (2009) pojasnjuje, da se strateške povezave razvijajo kot formalizirani 

medorganizacijski odnosi, še posebej med podjetji v mednarodnih poslovnih sistemih. Z 

medsebojnim sodelovanjem partnerji veliko lažje dosegajo skupne cilje. Strateška partnerstva 

niso rešitev za vsako podjetje, saj ne pridejo v poštev pri vseh organizacijskih strukturah, so 

pa potreba za mnoge organizacije zaradi sledečih ključnih razlogov: 

- lastna organska rast podjetja ne zadošča za doseganje ciljev podjetja, 

- hitrost sprememb na trgu je za podjetje bistvenega pomena, ki pa jim podjetje samo ne 

more slediti, 

- večanje kompleksnosti zahteva široko strokovno znanje, ki ga podjetje nima v takem 

obsegu, da bi zadovoljilo odjemalca, 

- partnerstva si lahko delijo naraščajoče stroške raziskav in razvoja ter 

- partnerstva lažje dostopajo do svetovnih globalnih trgov. 

Strateške povezave postajajo pomembna oblika poslovne dejavnosti v številnih panogah, 

zlasti za tista podjetja, ki konkurirajo na globalnem področju. S strateškimi povezavami lahko 

podjetja izboljšajo svojo konkurenčnost, omogočen jim je vstop na nove trge, dopolnijo lahko 

svoja tehnološka znanja in s partnerji delijo tveganja in stroške večjih razvojnih projektov. 

Dubrovski (1997, 502–503) pravi, da morajo biti za uspešno vzpostavitev in delovanje 

strateških zvez izpolnjeni naslednji pogoji: 

- združljivost ciljev (posamezni cilji partnerjev in skupni cilji), 

- možnost zagotovitve strateških prednosti (stroški, trg, informacije, resursi), 

- medsebojna odvisnost partnerjev, 

- posvečanje zadostne pozornosti povezavi, sprejem obveznosti, medsebojna podpora in 

zaupanje, 
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- ustrezno komuniciranje in reševanje konfliktnih položajev, 

- uskladitev dela in prilagojeno vodenje z nadzorom ter 

- planiranje (ustrezna priprava in projektno izvajanje). 

Brez primernega načrtnega pristopa že na razvojni stopnji analize dejanskega okolja in 

možnih partnerjev, ki poteka na osnovi preučitve možnosti za izpolnjevanje navedenih 

pogojev, ni mogoče računati na dolgoročni uspeh. 

Strateške zveze vključujejo vzajemno odvisnost, kat pomeni, da je vsak partner odvisen od 

vložka drugega partnerja. Strateške zveze vključujejo tudi določeno stopnjo tveganja. Lahko 

pride do težav, če v partnerski zvezi en partner v zvezo vlaga več kot drugi, če se ne moreta 

dogovoriti, kdo o čem odloča, če ima eden od partnerjev večje koristi kot drugi ter če se njuni 

strategiji začneta razhajati v skupnih ciljih. 

Završnik (2004, 21) opredeljuje partnersko razmerje kot zavezanost odjemalca in dobavitelja 

k izgradnji dolgoročnega medsebojnega razmerja, ki bo temeljilo na jasno določenih 

obojestranskih interesih in ciljih ter bo stremelo k izkoriščanju skupnih sposobnosti in 

možnosti. Bistvene značilnosti takšnega razmerja so: 

- popolna zavezanost in predanost razmerju, 

- odprtost in zaupanje, 

- jasno opredeljeni skupni cilji odjemalca in dobavitelja, 

- dolgoročni odnosi, 

- proaktivno ravnanje kot alternativa reagiranju na nepričakovane dogodke, 

- celovito obvladovanje kakovosti, 

- skupno delovanje ter 

- prilagodljivost in interdisciplinarnost. 

Takšno razmerje nudi odjemalcem hitrejši razvoj proizvodov in storitev, izboljšave pri 

obvladovanju kakovosti, pravočasno dobavo ter zmanjševanje stroškov razvoja izdelkov. 

Dobavitelji pa imajo od tovrstnega razmerja koristi v obliki dolgoročnega pogodbenega 

razmerja, izboljšav v procesu managementa, izkoriščanja trženjskih prednosti, izboljšav 

tehnološkega procesa in zagotovitve finančne stabilnosti. 

Potočnik (2002, 146) pravi, da so za dobavitelja največje prednosti dolgoročnega strateškega 

partnerstva naslednje: 

- proizvodna stabilnost, ker lahko na podlagi izkušenj predvideva gibanje naročil ter 

usklajuje sezonska nihanja, 

- oblikovanje konkurenčnih cen zaradi zanesljivega ter boljšega izkoriščanja proizvodnih 

zmogljivosti in 

- poznavanje odjemalca ter lažje prilagajanje njegovim potrebam. 
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V preglednici 2 so predstavljene ključne razlike med tradicionalno nabavo in partnerstvom: 

Preglednica 2: Primerjava med tradicionalno nabavo in partnerstvom 

TRADICIONALNA NABAVA PARTNERSTVO 

Poudarek je na konkurenčnosti in 
nasprotujočem si interesu kupca in dobavitelja. 

Poudarek je na sodelovanju in skupnem interesu 

kupca in dobavitelja. 

Najnižja cena je najpogosteje najpomembnejši 
dejavnik kupčeve presoje. 

Poudarek je na celotnih nabavnih stroških, vključno 
s »skritimi« stroški. Najvišja cena ni edini dejavnik 

odločanja. 

Poudarjena je kratkoročna poslovna povezava. Poudarjeno je dolgoročno poslovno sodelovanje z 
zgodnjim vključevanjem dobaviteljev v razvoj 

novih izdelkov. 

Nujna je kakovostna in količinska kontrola 
dobavljenega materiala in sestavnih delov. 

Poudarjena je zanesljivost dobave na podlagi 

kakovosti brez napak. 

Poudarjeno je oskrbovanje iz več virov. Poudarjeno je oskrbovanje iz enega vira (pri 

partnerju), ker zožuje oskrbno bazo. 

Nezanesljivost dobav in poslovanje 

dobaviteljev. 

Skupno zaupanje in sprotno reševanje morebitnih 
oskrbnih problemov. 

Vir: Potočnik 2002, 147. 

Lamming (1993, 86) pravi, da so razlogi, da se proizvajalec in dobavitelj odločita za strateško 

partnerstvo, lahko naslednji: 

- zmanjšanje tveganja zaradi razpršitve ali znižanja fiksnih stroškov, manjših investicij, 

hitrejšega vstopa na trg, 

- ekonomije obsega zaradi nižjih stroškov, ki izhaja iz konkurenčne prednosti vsakega od 

partnerjev, 

- izmenjave tehnološkega znanja in izkušenj ter 

- zmanjšanje konkurence, kjer lahko partnerja z intenzivnim sodelovanjem zmanjšata 

stroške ter s tem zmanjšata tržni delež konkurenci. 

Gradnja in vzdrževanje dolgoročnega odnosa med dobaviteljem in odjemalcem je zelo drag 

proces, zato morata oba partnerja ugotoviti, če so stroški, ki so s tem povezani, upravičeni 

(Blois 1996, 161). 

Stroški so povezani z aktivnostmi, ki omogočajo oblikovanje zaupanja in zaveze partnerju: 

predvsem ustrezen način in oblika pretoka informacij med partnerjema ter vzdrževanje nivoja 

teh aktivnosti. Za lažjo odločitev, ali razviti dolgoročen odnos s partnerjem ali ne, si 

potencialna partnerja pomagata z analizo transakcijskih stroškov, kot so (Blois 1996, 166): 

- stroški koordinacije, ki so povezani z iskanjem ustreznih partnerjev na trgu, 

- stroški, ki nastanejo pri sklepanju in obnavljanju pogodb ter pri nadzoru nad realizacijo 

definiranih pogodb, 

- stroški, ki nastanejo zaradi nepopolnih informacij – različni nivoji informiranosti 

partnerjev ter iz tega naslova različne odločitve partnerjev ter 
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- stroški, ki nastanejo zaradi nepopolne predanosti enega od partnerjev (ali pa obeh), ki ima 

za posledico neizpolnitev vseh svojih obveznosti (strošek zavarovanja pred neizpolnitvijo 

pogodbenih obveznosti). 

Vrste strateških povezav med podjetji 

Pri ustvarjanju večje konkurenčnosti na trgu ter hkrati izogibanju tržni negotovosti se 

pojavljajo različna medpodjetniška povezovanja. Razlikujejo se po smeri povezovanja, stopnji 

integracije ter po stopnji formalne ureditve. Spodaj so naštete najbolj pogoste oblike strateških 

povezav med podjetji (Mlakar 2007, 6–8): 

- Partnerstvo: tesna oblika sodelovanja, ki predstavlja zvezo med različnimi partnerji, 

ljudmi, organizacijami in podjetji. Za partnerstvo so značilni skupni cilji ter medsebojna 

odvisnost. Zveza ni pogojena z medsebojnim lastništvom. 

- Zveza: manj tesno zavezništvo, predstavlja dogovore med podjetji ali organizacijami, 

brez medsebojnega lastništva. 

- Strateško zavezništvo: (strategic alliance) pomeni dolgoročno sodelovanje dveh ali več 

podjetij s komplementarnimi viri, ki so oblikovali lastniški ali nelastniški odnos, da bi 

dosegli skupen cilj, ki je posameznemu podjetju nedosegljiv. Ureditev je običajno 

formalna, vendar je lahko po potrebi fleksibilna in obsega le specifične vire vsakega 

posameznega podjetja, potrebne za hiter odziv na tržne priložnosti. 

- Podjetniška mreža: (business network) skupina že uspešnih, majhnih in srednje velikih 

podjetij, ki sodelujejo pri iskanju novih poslovnih priložnosti. Povežejo se, da bi zgradili 

potrebno kritično maso za doseganje konkurenčnih prednosti obsega, povezanih 

proizvodov in hitrosti kot jih imajo večja, izkušenejša in bolj diverzificirana podjetja. 

- Skupna vlaganja: (joint venture) zveza neodvisnih podjetij, ki skupaj ustanovijo novo 

podjetje, katerega upravlja ločeno, neodvisno vodstvo in služi specifičnim potrebam 

starševskih podjetij, kot npr. za potrebe razvoja in raziskav (R&D) ali trženja. Skupna 

vlaganja zahtevajo visoko stopnjo predanosti in so zato opcija predvsem za velika 

podjetja. 

- Združitev ali prevzem: (merger or acquisition) pomeni, da novo podjetje prevzame polni 

nadzor nad sredstvi obstoječega podjetja in začne upravljati s tem podjetjem preko 

mehanizma lastniških pravic. 

- Kapitalska povezava: (equity investment) predstavlja odkup večinskega ali manjšinskega 

deleža nekega podjetja s strani drugega podjetja direktno preko nakupa delnic. 

- Lastniško partnerstvo: ima vse značilnosti strateškega zavezništva, dodatno pa ga 

zaznamuje medsebojno lastništvo, oziroma vložki partnerjev in skupno vlaganje v novo 

formalno podjetje, ki ne služi operativnemu delovanju partnerjev. 

- Implicitni sporazum: predstavlja formalno najšibkejšo povezavo in obsega neizrečene 

dogovore med strankami v poslovnem odnosu. Jamstvo za upoštevanje dogovora 
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zagotavlja tržni mehanizem, ki grozi z izgubo bodočih poslov ob morebitni kršitvi 

dogovora med partnerjema. 

- Franšizno zavezništvo: (franchising) pomeni, da izdajatelj franšize najemniku franšize 

odobri uporabo blagovne znamke na določenem geografskem področju, obenem pa 

ohrani kontrolo nad izvajanjem cenovne politike, marketinga in postavljanja standardov 

in norm. 

- Zunanje izvajanje storitev: (outsourcing) predstavlja nakup določenih izdelkov ali 

storitev, namesto da jih proizvajamo sami. Takšne povezave so velikokrat dobro 

izhodišče za nastanek dobrih strateških partnerstev. 

- Kooperacija: (cooperative) je koalicija med majhnimi podjetji, ki združujejo, 

koordinirajo in upravljajo svoje skupne vire. 

- R&R konzorcij: (R&D consortia) je medpodjetniški dogovor o skupnem raziskovalno 

razvojnem programu in se največkrat pojavljajo v tehnološko hitro spreminjajočih 

panogah. 

- Strateški dogovor o sodelovanju: (strategic cooperative agreement) obsega poslovno 

mrežo na osnovi pogodb in združene veččlanske strateške kontrole, kjer partnerji 

sodelujejo pri ključnih strateških odločitvah in si delijo odgovornost za nastale rezultate. 

- Pogodbeno zavezništvo: je oblika sodelovanja dveh ali več neodvisnih podjetij v 

dogovorjenih pogodbenih okvirjih, brez navzkrižnega lastništva. Pogodba nastopa kot 

orodje za lažje operativno izvajanje dogovorjenih aktivnosti.  

- Mreža podizvajalcev: (subcontractor network) lahko jo uvrstimo med strateške povezave, 

kadar se podjetje in podizvajalec skupaj dogovorita o dolgoročnem sodelovanju ter v 

okviru skupnega dogovora definirata pogoje poslovanja. 

Möller, Arto in Svahn (2005, 1277) strateške zveze delijo na tri različne skupine zvez:  

- Vertikalne, v katere prištevajo tradicionalne dobaviteljske mreže, mreže odjemalcev in 

vertikalno integrirane vrednostne sisteme. Glavni cilj vertikalnih zvez je doseganje 

operativne učinkovitosti posameznega sistema z izkoriščanjem trenutnega obstoječega 

tehnološkega znanja in virov. Za vertikalne zveze so značilni razvojni cilji, ki primarno 

vodijo k lokalnim izboljšavam izdelka ali storitve, ki vzpostavlja vrednostni sistem. 

- Horizontalne, v katere sodijo konkurenčna zavezništva in zveze, nastale iz naslova 

skupnega dostopa do virov (zmogljivosti). Gre za zveze, ki ustvarjajo tržno moč in 

dostope do distribucijskih kanalov s skupnim sodelovanjem, skupnim reševanjem 

problemov in nenehnim vzajemnim učenjem. Horizontalne zveze vključujejo tudi 

različne institucionalne akterje (vladne agencije, raziskovalne inštitute, univerze, 

združenja), ki omogočajo dostop do obstoječih virov ali sočasen razvoj novih virov. 

- Inovacijske, med katere uvrščajo tako imenovane votle zveze, kompleksne zveze in zveze 

z novimi vrednostnimi sistemi. Preproste inovacijske zveze so sestavljene iz glavne 

organizacije (votle organizacije), ki deluje preko integriranja izdelkov in storitev skupin 

ali različnih dobaviteljev in distribucijskih podjetij. Kompleksnejše poslovne zveze 



 

43 

zahtevajo znanje in razvojne sposobnosti (sodelovanje z bankami, proizvajalci 

programske opreme), ki so ključnega pomena pred oblikovanjem storitve. V 

najradikalnejšem pogledu je inovacijska zveza kreator nove tehnologije ali novih 

poslovnih konceptov. Takšne inovacijske mreže se osredotočajo predvsem na 

raziskovanje prihodnjih poslovnih priložnosti ter ustvarjanje novih znanj in virov. 

Valkokari (2015) pravi, da vse poslovne mreže sestavljajo neodvisni, a skupaj soodvisni 

udeleženci, ki imajo lahko vsak svoje lastne ali pa skupne ciljne modele, o katerih samostojno 

odločajo. Direktna ali indirektna odvisnost udeležencev v poslovni mreži vpliva na njihovo 

dinamiko sodelovanja. Na raven mreže ne vpliva en sam centraliziran mehanizem ali nadzor, 

zato se vse aktivnosti in spremembe dogajajo kompleksno, v daljšem časovnem obdobju. Pri 

vertikalnih in horizontalnih mrežah, pri povezovanju udeležencev na enaki ravni z namenom 

dosega skupnih ciljev, je opaziti, da imajo udeleženci s centralno pozicijo (največkrat končni 

distributerji) več moči kot ostali členi v dobaviteljski verigi. Pri inovacijskih mrežah pa se 

vloga in moč mrežnih udeležencev dinamično spreminja. 

Glavna ugotovitev podpoglavja je, da obstaja več različnih oblik strateških povezav, vsem pa 

je enako to, da temeljijo na vzajemnem zaupanju. Nobena pogodbena zaveza nima takšne 

moči in vpliva, da bi ohranjala dolgoročno partnerstvo, če med partnerjema ni zaupanja. 

Predpogoj za dosego partnerskih zvez so poleg zaupanja še usmerjenost k enakim ali 

podobnim skupnim ciljem vseh sodelujočih partnerjev in visoka stopnja zadovoljstva ob 

njihovi realizaciji. 

2.12 Medsebojno zaupanje poslovnih partnerjev 

Temeljni pomen medsebojnega zaupanja je v tem, da en partner verjame drugemu, da bo 

izpolnil vse tisto, kar je bilo med njima dogovorjeno. Nekateri avtorji opredeljujejo pojem 

zaupanja kot edini pomembni opredeljujoči dejavnik kakovosti odnosov (Morgan in Hunt 

1994, 22). 

Bidault in Castello (2010) pravita, da je zaupanje predvsem medosebni pojav. Zaupanje se 

vzpostavi ali poruši med posamezniki. Tudi v smislu zaupanja med organizacijami, je 

zaupanje ključno pri vodstvu obeh organizacij, ki naredijo ali pa uničijo poslovna razmerja, 

temelječa na zaupanju. Višje je zaupanje med vpletenimi, višja je kakovost relacij med 

organizacijami. 

Žabkar (1998, 76) pojasnjuje, da je sociološki vidik zaupanja recipročen, vezan na zaznavo 

sposobnosti, izkušenj, znanja, motivacije in namenov druge stranke v odnosu. Podlaga za 

razvoj zaupanja je predvsem odprta, redna, dvosmerna komunikacija. 

Eden glavnih temeljev dobrega sodelovanja z dobavitelji je medsebojno zaupanje partnerjev. 

Nastane in ohranja se samo takrat, ko sta v partnerskem odnosu enako zadovoljna oba 
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udeleženca ter imata od partnerstva oba enake koristi. Že iz logike klasičnega trženja v relaciji 

»dobavitelj–kupec« je pričakovati, da bo dobavitelje zelo zanimalo, kako so kupci zadovoljni 

z njihovimi uslugami, saj se zaradi vedno večje ponudbe na trgu bojijo konkurence in s tem 

posledično možnosti izgube posla. Za ohranitev dolgoročnega strateškega partnerstva pa mora 

obstajati enakovredna obojestranska skrb za partnerski odnos. Tudi kupca mora v enaki meri 

zanimati zadovoljstvo dobavitelja, še posebej takrat, ko gre za strateško partnerstvo. 

Zaupanje je temelj za zvestobo in je najboljša osnova, na kateri lahko gradimo odnose, ki so 

uspešni ter učinkoviti. Če upoštevamo vidik zaupanja v medsebojnih odnosih, nastajajo 

dodatni stroški takrat, ko je zaupanje načeto in je treba vzpostaviti nove odnose. Treba se je 

zavedati, da je zaupanje mnogo lažje in cenejše negovati kot pa ga vedno znova na novo iskati 

in vzpostavljati (Blois 1998, 307). 

Zaupanje je torej ključnega pomena, če je izpolnjena vsaj ena od naslednjih predpostavk 

(Clarke 2002, 58): 

- velika izpostavljenost tveganju enega ali več partnerjev, 

- daljši čas izpostavljenosti tveganju, 

- malo znanja enega ali več partnerjev drug o drugem, o predmetu in procesu trgovanja ter 

o možnih izidih trgovanja. 

Dolgoročno strateško partnerstvo izpolnjuje vsaj eno od zgoraj naštetih predpostavk, kjer je 

prisotnost zaupanja izredno pomembna. Slika 8 prikazuje, da je poleg zaupanja med 

dobaviteljem in odjemalcem nujno treba vzpostaviti zaupanje tudi z ostalimi sodelujočimi 

subjekti, ki v odnosih neposredno sodelujejo. V ta krog zaupanja spadajo še: zaposleni, 

partnerji, delničarji, nadzorniki in prodajalci. 

 

  

ZAUPANJE

Odjemalci

Zaposleni Prodajalci

Nadzorniki

Delničarji

Partnerji

Dobavitelji

 

Slika 8: Krog zaupanja 

Vir: Clarke 2002, 56–59. 
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Zaupanje je pomembno tudi kot napovednik zadovoljstva poslovnih partnerjev. Le poslovni 

partnerji, ki so drug z drugim zadovoljni, si lahko med seboj zaupajo. Tako lahko iz stopnje 

zaupanja, ki jo naše podjetje uživa, predvidimo stopnjo zadovoljstva naših poslovnih 

partnerjev. Ganesan (1994, 3) meni, da je posledica zaupanja dolgoročni odnos izmenjave 

dobrin in storitev. 

V modelih, ki temeljijo na skupnem sodelovanju, postane eno prvotnih vprašanj prav 

zaupanje med partnerjema. Zaupanje se vzpostavi le, če imata partnerja skupen medsebojni 

interes in cilje. Zato je treba pri razvoju partnerskih odnosov definirati skupni interes in cilje, 

ki so temeljni gradnik za potrebno sodelovanje. Ključni koncept za dolgoročno sodelovanje je 

lahko tudi ideja atraktivnosti. Koncept ideje je, da je podjetje kupec, tako atraktivno, da poleg 

izdelkov dobi tudi njegovo znanje, razvoj, logistično podporo ali podporo obvladovanja 

stroškov. Pomembno je poudariti, pomembnost procesa učenja in ne samo prenosa znanja 

med partnerjema (Žibret 2008, 59). 

Pri vsem tem je pomembno, da so medsebojni odnosi med dobavitelji in odjemalci dobri, 

torej, da med seboj vzajemno sodelujejo ter združujejo moči in znanja, kar prinaša lažjo 

realizacijo zastavljenih ciljev. Vsak partner v medsebojnem odnosu mora biti prepričan, da je 

nasprotna stran vredna zaupanja, torej da ravna pošteno, odgovorno, da vedno ravna v 

obojestransko korist, predvsem pa, da ne ravna v škodo drugega partnerja. Dober, dolgoročen 

in pristen odnos, ki prinaša rezultate, ki si jih želimo, je v veliki meri odvisen ravno od 

medsebojnega zaupanja. Zaupanje je tako ključna metoda, ki vzdržuje dolgoročna strateška 

partnerstva. 

2.13 Ključne ugotovitve poglavja 

V vsakem uspešnem podjetju je nabavna funkcija za podjetje ključnega pomena. Preko 

dobaviteljev skrbi za nabavo vhodnih surovin in storitev z ustrezno kakovostjo, po optimalni 

ceni ter v optimalnem dobavnem roku. Lahko tudi rečemo, da je neko podjetje uspešno toliko, 

kot so uspešni njegovi dobavitelji. V zadnjih nekaj letih so podjetja ugotovila, da lahko 

konkurirajo in obstanejo na vse bolj zahtevnem trgu samo, če z dobavitelji gradijo dobavne 

verige in dolgoročna strateška partnerstva. Pogoj za nastanek dobavnih verig in strateških 

partnerstev so skupni cilji vseh udeležencev v dobavni verigi. Da je neko podjetje sposobno 

ustvariti dolgoročno in učinkovito dobavno verigo, mora v njej nanizati zanesljive, zaupanja 

vredne dobavitelje. Ustvarjanje dobavne verige je zahteven in dolgotrajen proces. Če želi 

podjetje imeti dobavitelje, ki so sposobni slediti in realizirati čim več zahtev podjetja, jih 

mora poiskati ter za svoje potrebe primerno »vzgojiti«. Podjetje jim mora predstaviti svoje 

cilje, svoje tehnološko znanje in izkušnje ter jih že v fazi razvoja aktivno vključevati v svoje 

procese. Tak pristop podjetja do dobavitelja pričakuje vzajemen odziv. Podjetje od dobavitelja 

pričakuje, da tudi dobavitelj s svojim znanjem in izkušnjami doprinaša k skupnemu uspehu ter 
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da ima in sledi skupnim ciljem. Predpogoj za nastanek takšnega dolgoročnega strateškega 

partnerstva je medsebojno zaupanje, ki je povezano z zadovoljstvom obeh partnerjev. 

V naši raziskavi se osredotočamo na zadovoljstvo dobaviteljev, ki mora biti na visoki ravni, 

da lahko pride do strateškega partnerstva. Samo zadovoljni dobavitelji lahko s svojimi 

odjemalci gradijo partnerstva ter s svojimi aktivnostmi doprinašajo k skupnim ciljem in 

uspehom. Zelo pomembno za vsako podjetje je, ko se znajde v vlogi dobavitelja, da si zna 

postaviti mehanizem in metode, ki merijo njihovo zadovoljstvo z odjemalci. Stopnja 

zadovoljstva je pomembna informacija, ki že v zgodnji fazi sodelovanja prikaže, ali obstajajo 

realne možnosti za razvoj dolgoročnega sodelovanja. Nobeno partnersko sodelovanje ali 

pogodbena zaveza ne more obstati ali se realizirati, če ni medsebojnega zaupanja partnerjev. 

Vsako podjetje torej mora določiti metode za merjenje in vrednotenje zadovoljstva s svojimi 

odjemalci, kar podrobneje predstavljamo v naslednjem poglavju. 
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3 VREDNOTENJE ZADOVOLJSTVA DOBAVITELJEV 

Visoka stopnja zadovoljstva dobaviteljev je ključnega pomena, da dobavitelj s svojimi 

odjemalci lahko ustvari dolgoročno strateško partnerstvo. Fizični izgled, zanesljivost, 

odzivnost, zaupanje in empatija so pokazatelji stopnje zadovoljstva, ko podjetje ocenjuje 

svoje odjemalce. S takšnim preučevanjem lahko podjetje pride do pomembnih podatkov, 

kakšne so možnosti vzpostavitve partnerskega sodelovanja (»ad hoc«, preko dolgoročnih 

dogovorov ali preko pogodbenih odnosov) ter kakšne so možnosti partnerske povezanosti 

(vertikalna ali horizontalna). Zato je za podjetje pomembno, da že v zgodnji fazi sodelovanja 

z odjemalcem ugotovi, ali lahko ta v prihodnosti postane strateški partner. S takšno potezo 

podjetje lahko prihrani ali pa ustvari veliko stroškov, ki so povezani s skupnimi vlaganji, ki 

kasneje dobavitelju lahko prinesejo dobiček ali izgubo. S pravim pristopom in ustreznimi 

metodami lahko podjetje selekcionira in prepozna tiste odjemalce, s katerimi je smiselno 

začeti izvajati skupne aktivnosti za dosego skupnih ciljev in posledično skupnega uspeha in 

dolgoročne konkurenčnosti na trgu. 

3.1 Opredelitev pojma zadovoljstvo 

V literaturi srečamo različne definicije zadovoljstva. Kotler (2004, 61) pravi, da je 

(ne)zadovoljstvo občutek ugodja ali razočaranja, ki je posledica primerjave zaznanega 

delovanja izdelka (ali rezultata) z lastnimi pričakovanji. Čustva zadovoljstva so povezana z 

nadvse pomembnim čustvom, s čustvom želje. Zadovoljstvo občutimo takrat, ko je izpolnjena 

naša želja. Pomembnejša kot je ta želja, intenzivnejše je zadovoljstvo ob njeni izpolnitvi. 

Zadovoljstvo in sreča sta nagrada za uspeh (Milivojević 2010). 

Zadovoljstvo lahko opredelimo tudi kot stopnjo, na kateri je raven izpolnitve prijetna ali 

neprijetna. Literatura navaja razliko med celotnim zadovoljstvom, ki je posledica celotne 

izkušnje in zadovoljstvom, ki temelji na celotni kakovosti posameznih lastnosti (Jaiswal in 

Niraj 2007, 6). 

Giese in Cote (2000, 1) navajata več elementov zadovoljstva: 

- zadovoljstvo je reakcija (čustvena ali kognitivna), 

- reakcija se nanaša na določeno žarišče (središče, fokus): izdelek ali storitev, 

- reakcija se zgodi točno v določenem času in 

- reakcija temelji na predhodnih izkušnjah. 

Musek Lešnik (2006), kar je prikazano na sliki 9, pojasnjuje, da si človek vnaprej oblikuje 

pričakovanja o prihodnji izkušnji. Po svoji izkušnji primerja doživeto izkušnjo s temi 

pričakovanji. Izkušnja lahko potrdi pričakovanja (pričakovanja se uresničijo), lahko pa pride 

bodisi do pozitivnega (izkušnja preseže pričakovanja) bodisi do negativnega odstopanja od 
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pričakovanj (izkušnja jih ne doseže). Primerjava med doživeto izkušnjo in vnaprejšnjim 

pričakovanjem je temelj za oblikovanje občutka zadovoljstva: 

1. Če izkušnja ne doseže pričakovanja, sledi občutek nezadovoljstva, ki je toliko bolj izrazit, 

kolikor bolj je situacija pomembna in kolikor večja je negativna vrzel med pričakovanim 

in doživetim. 

2. Če izkušnja preseže pričakovanja, sledi občutek visokega zadovoljstva, ki je toliko bolj 

izrazit, kolikor bolj je situacija pomembna in kolikor večja je pozitivna vrzel med 

pričakovanim in doživetim. 

3. Če izkušnja doseže pričakovanja, sledi občutek zadovoljstva, včasih pa niti ne pride do 

pravega občutka zadovoljstva, temveč bolj do nekakšne nevtralne odsotnosti 

nezadovoljstva. 

Primerjanje izkušenj s predhodnimi pričakovanji seveda ne poteka le na zavestni ravni. 

Oblikovanje zadovoljstva ali nezadovoljstva je avtomatičen in v precejšnji meri nezaveden 

proces. V njem ključno vlogo odigrajo pretekle izkušnje in trenutna zaznana kakovost. 

Pretekle izkušnje so osnova za oblikovanje pričakovanj, trenutna zaznana kakovost pa vpliva 

na subjektivno vrednotenje nove izkušnje. 

Pretekle izkušnje
Visoko preseganje

pričakovanj

Nezadovoljstvo
Ne-potrditev 

pričakovanj

Zadovoljstvo
Potrditev 

pričakovanj

Visoko 

zadovoljstvo

Pričakovanja

Izkušnja

Primerjava 

pričakovanj in
izkušnje

 

Slika 9: Proces izoblikovanja zadovoljstva 

Vir: Musek Lešnik 2006. 

3.2 Zadovoljstvo poslovnih partnerjev 

Musek Lešnik (2006) pravi, da je zadovoljstvo eden izmed najbolj želenih rezultatov med 

podjetjem in kupcem. Zadovoljni potrošniki so za podjetje verjetni kandidati za ponovne 

nakupe in za širjenje pozitivnih informacij. Za odjemalca pa takšna izkušnja pomeni, da mu 

podjetje »ustreza« in se lahko k njemu varno vrača. 
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Ravno tako je zadovoljstvo eden izmed najbolj želenih rezultatov med dobaviteljem in 

njegovim odjemalcem. Zadovoljstvo dobavitelja bo doseženo, ko bo njegov odjemalec 

zadovoljen, saj to najverjetneje pomeni, da se bo odjemalec ponovno vrnil k njemu po nove 

dobave. Zadovoljstvo je pogoj za ohranjanje strank, kazalniki zadovoljstva strank pa 

zagotavljajo povratno informacijo o tem, kako uspešno je podjetje. Le kadar stranke ocenijo 

svoj nakup za zelo zadovoljiv, lahko neko podjetje računa na vrnitev odjemalca in ponoven 

nakup (Jones in Sasser 1995, 88–99). 

V današnjem času ponudba presega povpraševanje, konkurenca na globalnem trgu je vse 

hujša, pojavljajo se nove tehnologije in novi, drugačni tržni kanali. Tem trendom sledijo tudi 

odjemalci, ki hitro spreminjajo svoje navade, ker se tako prilagajajo trgu. Današnji odjemalec 

je informiran, zahteven, občutljiv in izkušen. Priznava samo rezultate in težko verjame na 

besedo. Če želijo dobavitelji zadovoljiti takšnega odjemalca in s tem doseči tudi lastno 

zadovoljstvo, morajo nenehno slediti spremembam in novim zahtevam svojih odjemalcev. 

Zadovoljstvo obeh poslovnih partnerjev je doseženo takrat, ko so izpolnjene njihove želje, 

potrebe in pričakovanja. Ključne naloge vsakega tržno usmerjenega podjetja torej morajo biti: 

- konstantno zadovoljevanje potreb svojih odjemalcev, 

- nenehno analiziranje njihovega zadovoljstva in 

- posledično konstantno vzdrževanje in celo izboljševanje njihovega zadovoljstva. 

Če želi dobavitelj ugotoviti, kateri so ključni dejavniki, ki odjemalcu v sodelovanju z njim 

ostanejo v spominu, mora znati prepoznati in definirati momente, ki so ključni za 

odjemalčevo oceno, ali je proizvod dober ali ne (npr. prvi vtis o dobavitelju in proizvodu, 

uspešnost dobavitelja pri svetovanju pri izbiri ustreznega proizvoda, učinkovitost reševanja 

morebitnih pritožb odjemalca in morebitnih reklamacij). Poleg tega mora dobavitelj ugotoviti, 

katera so ključna mesta, na katerih se ocena njihovega proizvoda v očeh odjemalca lahko 

pojavi. 

Kolar (2008) navaja, da zadovoljstvo prinaša mnoge pozitivne učinke: obseg porabe se 

poveča, zadovoljstvo odjemalca lahko pripelje do zvestobe, zadovoljni odjemalci so celo 

pripravljeni plačati več za proizvod, zadovoljni odjemalci so tolerantni do morebitnih manjših 

napak, prav tako se ne odzivajo na konkurenčne ponudbe. 

3.3 Modeli kakovosti  

Potočnik (2000b, 99–100) pravi, da so raziskovalci razvili različne modele za ugotavljanje in 

presojo kakovosti storitev. Modeli so namenjeni predvsem storitvenim podjetjem, da poiščejo 

primerne organizacijske rešitve in določijo ustrezne standarde kakovosti, s katerimi bi kar 

najbolj zadovoljili potrebe uporabnikov. Kakovost storitev je težko meriti in ovrednotiti, saj jo 

uporabniki storitev opredeljujejo z drugačnega vidika kot izvajalci storitev. Modeli za presojo 
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kakovosti storitev se med seboj razlikujejo tako po pristopu, kot po kriterijih, po katerih 

želimo presojati kakovost storitev. 

Potočnik (2000b, 99–100) tudi ugotavlja, da so kriteriji, s pomočjo katerih se presoja 

kakovost storitev, njihove temeljne značilnosti, kot so neotipljivost, spremenljivost izvedbe in 

minljivost. Nitin, Deshmukh in Vrat (2005, 914) pravijo, da so modeli prvenstveno namenjeni 

vodstvom storitvenih organizacij, da prepoznajo težave s kakovostjo storitev, si z njimi 

olajšajo načrtovanje programov razvoja kakovosti, izboljšajo učinkovitost izvajanja storitev in 

njihove dobičkonosnosti ter povečajo učinkovitost in kakovost delovanja celotne organizacije. 

Potočnik (2002, 100) na temelju pregleda literature izpostavlja dva najpogosteje uporabljena 

modela za ugotavljanje in presojo kakovosti storitev: model pričakovane in zaznane kakovosti 

ter model vrzeli. 

3.3.1 Model pričakovane in zaznane kakovosti 

Potočnik (2002) navaja, da mora storitveno podjetje uskladiti izvedeno storitev s storitvijo, ki 

jo pričakuje potrošnik. Pomembni so vtisi, ki jih potrošnik pridobi med izvajanjem storitve in 

se nanašajo na kontaktno osebje in izvajalce, ter splošni vtis o storitvenem podjetju, njegovi 

tehnični opremljenosti, delovnem okolju itd. Kakovost storitev se ocenjuje na podlagi 

naslednjih kriterijev: tehnične kakovosti, funkcionalne kakovosti in podobe storitvenega 

podjetja. Tehnična kakovost je rezultat storitev in je posledica vzajemnega odnosa med 

potrošnikom in izvajalcem. Funkcionalna kakovost vključuje način, kako je storitev ponujena 

in izvedena. Obsega psihološko interakcijo med potrošnikom in izvajalcem in je zaznana na 

subjektivni ravni. 

Grönroos (2000, 63–68), avtor modela pričakovane in zaznane kakovosti, ki je prikazan na 

sliki 10, pojasnjuje, da je kakovost storitev sestavljena iz dveh sestavin kakovosti: tehnične in 

funkcionalne. Tehnična kakovost je posledica neposredne interakcije med ponudnikom in 

uporabnikom pri soočenju s storitvijo. Kaže na to, kaj je uporabnik pridobil, ko je storitveni 

proces zaključen. Funkcionalna kakovost pa zajema psihološko interakcijo med ponudnikom 

in uporabnikom storitev. Kakovost storitve je povezana z načinom, kako uporabnik doživlja 

soočenje s storitvijo. Gre torej za oceno načina ponudbe in izvedbe storitvenega procesa. Obe 

skupaj vplivata na uporabnikovo zaznavanje storitvene organizacije kot celote. 
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Kaj dobim?     Kako to dobim?

Ravnanje izvajelcev, 

storitve, notranji 

odnosi, tradicija

Oprema, tehnologija, 

tehnične rešitve, 
računalniška podpora, 
videz delovnega okolja 

KAKOVOST 

STORITEV

ZAZNANA 

KAKOVOST 

STORITEV

PRIČAKOVANA 
KAKOVOST 

STORITEV

PODOBA 

STORITVENEGA 

PODJETJA

FUNKCIONALNA 

KAKOVOST

TEHNIČNA 
KAKOVOST 

 

Slika 10: Model pričakovane in zaznane kakovosti storitev 

Vir: Grönroos 2000, 67. 

Omenjen model pričakovane in zaznane kakovosti storitev je osnova merilnega instrumenta 

SERVQUAL (Service Quality), ki ga bom predstavila v nadaljevanju. 

3.3.2 Model vrzeli in merilni instrument SERVQUAL 

Eden najbolj uveljavljenih modelov kakovosti storitev je model vrzeli, ki so ga razvili 

Parasuraman, Zeithamlova in Berry (1985). Ta model predpostavlja, da je kakovost storitev 

funkcija razlik med pričakovano in zaznano kakovostjo storitve. Pri storitvah je namreč 

kakovost tesno povezana z zadovoljstvom uporabnikov, zadovoljstvo pa je odvisno od 

velikega števila dejavnikov, ki posredno vplivajo na zaznano kakovost storitev. Ob tem se 

pojavlja vprašanje, ali je lahko uporabnik ob nekakovostni storitvi zadovoljen, oziroma ali je 

lahko ob kakovostni storitvi nezadovoljen. Zato je tu pomembna kategorija pričakovane 

kakovosti storitve. Zadovoljstvo uporabnikov, ki vodi v partnerstvo, nastaja na osnovi 

kakovosti odnosov in kakovosti pri vzpostavljanju odnosov. Model vrzeli in na njem 

utemeljen merilni instrument SERVQUAL sta namenjena procesom spremljanja 

uporabnikovih pričakovanj in zaznavanj kakovosti storitev, ugotavljanju vzrokov za nastanek 

slabe kakovosti ter pripravi in izvedbi vseh potrebnih ukrepov za izboljšanje kakovosti. 

Zeithamlova, Parasuraman in Berry (1990, 37), prikazano na sliki 11, pojasnjujejo, da je 

model sestavljen iz petih vrzeli, od katerih so prve štiri na strani podjetja, peta vrzel pa je na 

strani uporabnika: 

1. vrzel: razlika med pričakovanji uporabnika storitev in zaznavami storitvene organizacije, 

kaj uporabniki pričakujejo; 
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2. vrzel: razlika med zaznavami storitvene organizacije o tem, kaj uporabniki pričakujejo in 

specifikacijo kakovosti storitev; gre za napačno opredeljene standarde kakovosti storitev 

v relaciji z uporabniki; 

3. vrzel: razlika med specifikacijo kakovosti storitev in servisiranjem storitev; gre za vrzel 

pri izvajanju storitev – storitve se ne izvajajo v skladu s predpisanimi standardi. 

4. vrzel: razlika med izvajanjem storitev in komunikacijo z uporabniki glede izvajanja 

storitev; gre za vrzel med predpisano in dejansko realizirano storitvijo. 

5. vrzel: razlika med pričakovanji uporabnika in njegovimi zaznavanji ob izvajanju 

določenih storitev; zmanjšanje te vrzeli je mogoča z zmanjšanjem predhodnih štirih 

vrzeli. 

 

     

    UPORABNIK

    STORITEV 

   STORITVENA           VRZEL 4

   ORGANIZACIJA

   VRZEL 1

VRZEL 5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

        VRZEL 4

VRZEL 3

VRZEL 2

Komunikacija 

od ust do ust

Zunanje 

komuniciranje z 

uporabnikom

Zaznave organizacije 

o uporabnikovih 

pričakovanjih

Standardi 

kakovosti storitev

Pretekle  

izkušnje

  Izvedba    

storitve

 

Pričakovana 
storitev

Zaznana  

storitev

Osebne    

potrebe

 

Slika 11: Model vrzeli 

Vir: Zeithamlova, Parasuraman in Berry 1990, 37. 

Merilni instrument SERVQUAL 

Parasuraman, Zeithamlova in Berry (1985, 41–50) so razvili merilni instrument SERVQUAL, 

ki temelji na predpostavki, da uporabniki storitev (v našem primeru podjetja, ki se znajdejo v 
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vlogi dobavitelja) vrednotijo pričakovano in zaznano raven kakovosti storitev pri svojih 

odjemalcih. 

Merilni instrument je sestavljen iz sklopa trditev, ki se v enaki obliki pojavijo v dveh delih. V 

prvem delu vprašalnika (pričakovano zadovoljstvo) s petstopenjsko Likertovo lestvico 

dobavitelji ocenjujejo, kako pomembna je posamezna trditev za določeno storitev, ki odraža 

pričakovano raven zadovoljstva, ki jo dobavitelji pričakujejo od svojih odjemalcev. V drugem 

delu vprašalnika (zaznano zadovoljstvo) s petstopenjsko Likertovo lestvico dobavitelji 

ocenjujejo, kako pomembna je posamezna trditev za določeno storitev, ki odraža zaznano 

raven zadovoljstva dobaviteljev s svojimi odjemalci. 

Naik, Gantasala in Prabhakar (2010, 231–243) pravijo, da merilni instrument SERVQUAL 

vsebuje 5 dimenzij kakovosti, kot so: fizični izgled, zanesljivost, odzivnost, zaupanje in 

empatija. V skupino »fizični izgled« so vključene trditve, s katerimi dobavitelji ocenjujejo 

lokacijo in videz delovnih prostorov, opremo, okolje ter zaposlene v službi nabave pri svojih 

odjemalcih. V skupino »zanesljivost« so vključene trditve, s katerimi dobavitelji ocenjujejo, 

ali so njihovi odjemalci v službi nabave zanesljivi in natančni, ali realizirajo vse dogovorjene 

aktivnosti v dogovorjenem roku in ali so njihovi dokumenti natančni, jasni in zanesljivi. V 

skupino »odzivnost« sodijo trditve, kjer se ocenjuje odzivnost odjemalcev ter njihova 

pripravljenost pri reševanju nastalih problemov. V skupino »zaupanje« so vključene trditve, 

kjer dobavitelji s svojimi ocenami prikažejo, kakšna je raven medsebojnega zaupanja, gledana 

skozi njihovo perspektivo. Ravno tako v tej skupini ocenjujejo znanje in kompetence 

odjemalcev ter nivo komunikacije, ki posledično vplivajo na zaupanje. S trditvami, ki so 

vključene v skupino »empatija« se ocenjuje sposobnost odjemalcev, da se lahko vživijo v 

vlogo dobavitelja ter razumejo njihove probleme. 

Merilni instrument SERVQUAL v naši raziskavi opredeljuje kakovost kot oceno uporabnikov 

(podjetja, ki se znajdejo v vlogi dobaviteljev), ki so izkusili določene storitve (deležni so jih 

bili s strani svojih odjemalcev iz nabavne službe). Ocena je rezultat primerjave njihovih 

pričakovanj o kakovosti storitev in dejansko zaznano kakovostjo. Zaznana kakovost storitev 

mora doseči pričakovanja o kakovosti, da je doseženo zadovoljstvo. Da ponudnik zadosti 

temu pogoju, mora najprej ugotoviti, kakšna so pričakovanja uporabnikov. Poznavanje razlike 

med pričakovano in zaznano kakovostjo nam pomaga razumeti vzroke obstoječega stanja in 

načine, kako ga izboljšati. Ožja je razlika med pričakovano in zaznano kakovostjo, večje je 

zadovoljstvo in obratno. Parasuraman, Zeithamlova in Berry (1985, 41–50) pravijo, da je 

kakovost storitev merljiva, a le skozi oči odjemalca. 

Potočnik (2000b, 106) na temelju pregleda in primerjave v literaturi navaja vrsto slabosti 

merilnega instrumenta SERVQUAL, med drugim, da se ne upošteva dveh sledečih kriterijev, 

ki sta pomembna za uporabnikovo oceno storitve: 



 

54 

- upoštevana naj ne bi bila sama izvedba storitve, ki bi jo uporabnik zagotovo bolj 

zanesljivo ocenil, če bi primerjal postopek izvedbe in končni vtis o opravljeni storitvi in 

- upoštevana naj ne bi bila povezava med ceno in kakovostjo storitev, saj uporabnik, ki več 

plača, pričakuje tudi boljšo storitev. 

Ladhari (2009), ki je naredil pregled uporabe merilnega orodja v prvih dvajsetih letih njegove 

uporabe, navaja prednosti in pomanjkljivosti merilnega instrumenta SERVQUAL. Prednost je 

visoka stopnja praktičnosti in velika prilagodljivost za merjenje kakovosti najrazličnejših vrst 

storitev. Kot glavno pomanjkljivost orodja navaja vpliv neopredmetenih elementov storitev, 

ki so za uporabnika ključnega pomena. To pomeni, da morajo biti storitve s strani ponudnika 

jasno opredeljene v smislu njegovih značilnosti, da bi razumeli, kako kakovost storitev 

dojemajo odjemalci. Svoj pregled Ladhari (2009) zaključi z mnenjem, da je v tem trenutku 

SERVQUAL še vedno najboljše orodje za merjene kakovosti storitev, vse dokler nekdo ne 

odkrije boljšega orodja. 
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

Nabava in oskrba postajata vse bolj pomembno gonilo za poslovni uspeh, razvoj učinkovitih 

in konstruktivnih odnosov z dobavitelji pa ključni dejavnik za dober kratkoročni finančni 

položaj in dolgoročno konkurenčno moč podjetja (Weele 2010, 3). V zadnjih nekaj letih so 

podjetja ugotovila, da lahko konkurirajo in obstanejo na vse bolj zahtevnem trgu samo, če z 

dobavitelji gradijo dobavne verige in dolgoročna strateška partnerstva. Da je neko podjetje 

sposobno ustvariti dolgoročno in učinkovito dobavno verigo, mora v njej nanizati zanesljive, 

zaupanja vredne dobavitelje. V naši raziskavi smo se osredotočili na mala, srednja in velika 

podjetja v predelovalni dejavnosti v Sloveniji ter prikazali razlike med pričakovanim in 

zaznanim zadovoljstvom dobaviteljev predelovalne dejavnosti. Preučili smo tudi, kako 

zadovoljstvo dobaviteljev vpliva na dolgoročno strateško partnerstvo in zaupanje ter kako 

kriterij velikosti podjetja vpliva na zadovoljstvo dobaviteljev. 

Empirični del naloge sestavlja šest faz: 

- oblikovanje merskega instrumenta (anketni vprašalnik), 

- preverjanje veljavnosti merskega instrumenta, 

- priprava podatkov o ciljni populaciji (mala, srednja, velika podjetja v predelovalni 

dejavnosti v Sloveniji), 

- zbiranje podatkov (izpolnjeni anketni vprašalniki), 

- analiza podatkov ter 

- razprava o zbranih podatkih. 

V njem smo postavili temeljno tezo in štiri hipoteze: 

Temeljna teza: Pričakovano in zaznano stanje zadovoljstva dobaviteljev, ki je pozitivno 

povezano z dolgoročnim strateškim partnerstvom, se med seboj značilno razlikujeta. 

Hipoteza H1: Zadovoljstvo dobaviteljev v predelovalni dejavnosti se razlikuje glede na 

velikost podjetja (majhno, srednje, veliko podjetje). 

Hipoteza H2: Zadovoljstvo dobaviteljev, ki se meri z večjim številom spremenljivk, lahko 

pojasnimo z manjšim številom skupnih faktorjev kakovosti storitev. 

Hipoteza H3: Dolgoročno strateško partnerstvo je pozitivno povezano s fizičnim izgledom, 

zanesljivostjo, odzivnostjo, zaupanjem in empatijo. 

Hipoteza H4: Pričakovano in zaznano stanje zadovoljstva dobaviteljev se med seboj značilno 

razlikujeta. 
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4.1 Predelovalna dejavnost 

Predelovalna dejavnost je po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) 2008 mehansko ali 

kemično preoblikovanje surovin, polizdelkov, sestavnih delov ali drugih materialov v nove 

izdelke. To so lahko izdelki za končno uporabo ali pa polizdelki, ki se kot vhodni material 

predelujejo v drugih predelovalnih dejavnostih.  

Največja značilnost predelovalne dejavnosti so proizvodni procesi, ki zahtevajo veliko 

tehnološkega znanja in izkušenj. Ravno zaradi te specifičnosti in kompleksnosti smo v naši 

raziskovalni nalogi za raziskovalni vzorec izbrali podjetja, ki po svoji dejavnosti spadajo v 

predelovalno dejavnost. Zahtevnost proizvodnih procesov podjetja sili, da gradijo dobavne 

verige, iščejo čim bolj kompatibilne in sposobne dobavitelje in z njimi razvijajo dolgoročna 

strateška partnerstva. Na tak način lahko dolgoročno ohranijo konkurenčnost na trgu in 

ustvarjajo dobiček. 

4.1.1 Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008 

SKD je slovenski statistični standard za evidentiranje, zbiranje, analiziranje in izkazovanje 

podatkov, pomembnih za prikaz značilnosti gospodarstva in za spremljanje razvojnih gibanj 

in strukturnih sprememb. Ta standard se uporablja za razvrščanje poslovnih subjektov in 

njihovih enot po dejavnostih v različnih statističnih in administrativnih zbirkah podatkov, kot 

to prikazuje preglednica 3.  

SKD 2008 je bila razvita na osnovi evropske klasifikacije dejavnosti NACE (Nomenclature 

generale des Activites economiques dans les Communautes europeennes), ki je stopila v 

veljavo 1. januarja 2008. Njena uporaba je neposredno in v celoti zavezujoča za vse države 

članice EU (SURS 2010). 

SKD je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje 

poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe uradnih in drugih administrativnih zbirk 

podatkov (registri, evidence, podatkovne baze) ter za potrebe statistike in analitike na državni 

in mednarodni ravni (SURS 2010). 
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Preglednica 3: Dejavnosti po klasifikaciji SKD 2008 

DEJAVNOSTI PO KLASIFIKACIJI SKD 2008 

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 

B Rudarstvo 

C Predelovalna dejavnost 

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in okolje 

F Gradbeništvo 

G Trgovina, vzdrževanje in popravila vozil 

H Promet in skladiščenje 

I Gostinstvo 

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 

L Poslovanje z nepremičninami 

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 

O Dejavnosti uprave in obrambe, obv. soc. varnost 

P Izobraževanje 

Q Zdravstvo in socialno varstvo 

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 

S Druge dejavnosti 

T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim osebjem 

Vir: SURS 2010, 59. 

4.1.2 Predelovalna dejavnost v Sloveniji 

V Sloveniji je v letu 2013 delež predelovalnih dejavnosti v strukturi bruto domačega 

proizvoda (BDP) znašal 18,1 %, kot prikazuje slika 12. V primerjavi s predhodnim letom se je 

delež znižal za 2,9 odstotne točke. Vendar je ne glede na to dejstvo predelovalna dejavnost v 

Sloveniji še vedno vitalnega pomena za njeno gospodarsko rast. V času krize, ko v Sloveniji 

gospodarske rasti ni, oziroma je neznatna, so aktivnosti za razvoj in napredek na tem področju 

še toliko bolj pomembne in nujno potrebne. K razvoju in napredku lahko pripomorejo 

dolgoročna strateška partnerstva, ki so za podjetja v predelovalni dejavnosti ključnega 

pomena. Eden od pogojev za nastanek takšnih partnerstev so zadovoljni dobavitelji. 
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Slika 12: Delež udeležbe dejavnosti v strukturi BDP-ja v letu 2013 

Vir: SURS 2013a, 64. 

Značilnosti predelovalne dejavnosti v Sloveniji 

Za slovensko predelovalno dejavnost je značilna nizka izkoriščenost proizvodnih kapacitet na 

eni strani in relativno dobra tehnološka opremljenost podjetij na drugi strani. Hkrati panožne 

analize kažejo na prenizko stopnjo avtomatizacije in nizko raven organiziranosti proizvodno-

poslovnega procesa. Posledično glede na obstoječo tehnologijo v proizvodnih programih 

prevladujejo proizvodi prenizke zahtevnostne stopnje, ki generirajo, v primerjavi z razvitimi 

ekonomijami v EU, nizko dodano vrednost na zaposlenega. Raziskave v ZDA v osemdesetih 

letih so pokazale, da tehnološka modernizacija, ki je ne spremlja večja strokovna 

usposobljenost delovne sile, višji nivo managerskih znanj ter konstantna vlaganja v razvoj in 

raziskave, ne poveča skupne faktorske produktivnosti. Stroški investicij imajo lahko celo 

negativen vpliv (Kovačič 2001, 35). 

Slovenska predelovalna industrija je zaradi svojih zgodovinsko pogojenih, dolgoletnih 

ekonomskih in tehnoloških povezav z državami EU, še posebej pa zaradi vključevanja v njen 

skupni trg, zelo občutljiva na spremembo industrijske politike v EU. Tesna tržna, produktna 

in tehnološka vpetost slovenske predelovalne industrije v evropski gospodarski prostor zato 

nosilcem industrijske politike v Sloveniji sugerira, da poleg lastnih nacionalnih razvojnih 
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ciljev upoštevajo tudi širši razvojni okvir, ki ga narekuje industrijska politika EU (Kovačič 

2001, 18). 

4.1.3 Predelovalna dejavnost v EU 

V EU so se v zadnjem desetletju dogajale intenzivne strukturne spremembe v predelovalni 

industriji, predvsem iz naslova usmeritve podjetij v izvozno diverzifikacijo. Te spremembe so 

povzročile odpiranje in širitev notranjega trga tudi navzven. Po doktrini, ki jo zasleduje EU, je 

prilagodljivost predelovalne industrije ključna za njeno konkurenčnost na globalnem trgu 

(Kovačič 2001, 14). 

Za EU predelovalno industrijo je značilna široka produktna in izvozna diverzifikacija. Takšna 

gospodarska struktura ima na eni strani prednosti, ki se pokažejo kot koristne ob nastopu 

gospodarske krize v posamezni panogi. Na drugi strani pa lahko visoko specializirane panoge 

bolj izkoristijo prednosti ekonomije obsega. ZDA in Japonska usmerjata svojo gospodarsko 

aktivnost v panoge predelovalne industrije, za katere so značilna visoka tehnološka vlaganja 

in agresivne marketinške strategije, EU predelovalna industrija pa ostaja pri klasičnih 

proizvodnih programih, kot so proizvodnja naprav in strojev, avtomobilska industrija, 

kemična industrija in pohištvena industrija, ki temeljijo na tehnološkem znanju in izkušnjah, 

kulturnem bogastvu, strokovnih znanjih ter kvaliteti delovne sile. 

Po oceni Kovačiča (2001, 16) so temeljni razlogi za razvojni zaostanek in poslabšano 

globalno konkurenčnost predelovalne industrije v njeni preveliki diverzifikaciji poslovanja, v 

omejeni uporabi informacijske tehnologije pri vodenju poslovnih procesov, v nizkih stopnjah 

investiranja v raziskave in razvoj, v slabi kakovosti managementa in v pomanjkanju strateških 

partnerstev. 

4.2 Priprava anketnega vprašalnika 

Za empirično raziskavo, s katero smo ugotavljali, kakšno je zadovoljstvo dobaviteljev in 

dolgoročno strateško partnerstvo v predelovalni dejavnosti v Sloveniji, smo uporabili merilni 

instrument SERVQUAL za merjenje kakovosti storitev pri odjemalcih, ki so ga razvili ter ga 

v naslednjih letih še izpopolnjevali Parasuraman, Zeithamal in Berry (1985). 

Z vprašanji, ki smo jih oblikovali v anketnem vprašalniku (priloga 1), smo pripravili nabor 

spremenljivk, s katerimi smo ugotavljali veljavnost postavljenih hipotez. Uporabili smo 

modificirano verzijo merilnega instrumenta SERVQUAL, ki sta ga za potrebe raziskave o 

kakovosti storitev in zadovoljstva uporabnikov verige živilskih trgovin razvila Chingang in 

Lukong (2010). 
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Prvi del vprašalnika je sestavljen iz sklopa trditev, ki se v enaki obliki pojavijo v dveh delih. 

V prvem delu vprašalnika (pričakovano zadovoljstvo) dobavitelji ocenjujejo, kako pomembna 

je posamezna trditev za določeno storitev, ki odraža pričakovano raven zadovoljstva, ki jo 

dobavitelji pričakujejo od svojih odjemalcev. V drugem delu vprašalnika (zaznano 

zadovoljstvo) dobavitelji ocenjujejo, kako pomembna je posamezna trditev za določeno 

storitev, ki odraža zaznano raven zadovoljstva dobaviteljev s svojimi odjemalci. S 

sedemnajstimi trditvami je opredeljenih pet razsežnosti kakovosti: 

- Fizični izgled, ki predstavlja fizično lociranost službe nabave pri odjemalcih, fizični 

izgled delovnih prostorov in opreme ter fizični izgled zaposlenih. 

- Zanesljivost, ki predstavlja natančnost zaposlenih v službi nabave pri odjemalcih, stopnjo 

realizacije dogovorjenih aktivnosti v dogovorjenem roku, kakovost podatkov v fazi 

povpraševanja ter stopnjo upoštevanja pogodbenih obveznosti. 

- Odzivnost, ki predstavlja stopnjo odzivnosti in fleksibilnosti odjemalcev v primeru, ko se 

dobavitelj sooča s problemom, intenzivnost in učinkovitost komunikacije, kakovost 

postopkov izbora dobaviteljev, raven tehničnega znanja in kompetenc odjemalcev ter 

hitrost pridobivanja informacij pri odjemalcih. 

- Zaupanje, ki predstavlja količino poslovnih skrivnosti, ki jih podjetja razkrijejo drug 

drugemu, z namenom boljših skupnih rezultatov poslovanja ter stopnjo zaupanja v 

realizacijo dogovorjenih aktivnosti. 

- Empatija, ki predstavlja raven poznavanja dobavitelja, in sicer: razumevanje njegovih 

procesov in načina poslovanja, poznavanje strategije in rezultatov poslovanja ter 

intenzivnost medsebojnega prizadevanja za rast in razvoj. 

Z anketnim vprašalnikom SERVQUAL smo preučili pričakovano in zaznano raven kakovosti 

storitev pri odjemalcih, ki vpliva na zadovoljstvo dobaviteljev ter ugotovili razlike med njima 

skozi pet dimenzij kakovosti: fizični izgled, zanesljivost, odzivnost, zaupanje in empatija 

(Naik, Gantasala in Prabhakar 2010).  

Na podlagi opravljenih meritev smo ugotovili razlike med ocenami pričakovane in zaznane 

kakovosti storitev. Povprečje razlik med ocenami vseh trditev pa je skupna ocena kakovosti 

storitev (Hernon in Nitecki 2001), v našem primeru ocena kakovosti storitev, ki so jih 

dobavitelji deležni pri svojih odjemalcih. 

Poznavanje razlike med pričakovano in zaznano ravnjo kakovosti storitev pri odjemalcih nam 

je pomagalo razumeti vzroke obstoječega stanja in načine, kako ga izboljšati. Ožja je razlika 

med pričakovano in zaznano ravnjo kakovosti storitev, večje je zadovoljstvo dobaviteljev in 

obratno. 

Osnovnemu anketnemu vprašalniku SERVQUAL (17 trditev) smo dodali še 10 dodatnih 

vprašanj, kjer so bili dobavitelji spraševani o velikosti njihovega podjetja, o dejavnosti, s 

katero se podjetje ukvarja, s kolikimi podjetji sodelujejo več kot 3 leta, koliko imajo 
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odjemalcev v povprečju na leto, % prometa z največjim kupcem, ali imajo z večino 

odjemalcev sklenjeno pogodbo o cenovni politiki, plačilnih in dobavnih rokih ter kakovosti, 

koliko skupnih projektov so že realizirali s svojimi odjemalci, ali ima njihovo podjetje 

pridobljen standard kakovosti ISO 900:2008 (Internacionalna organizacija za standardizacijo) 

ter kakšne so aktivnosti njihovih odjemalcev, ki zvišajo/znižajo raven njihovega zadovoljstva. 

Sestavni del anketnega vprašalnika je bil tudi spremni dopis z obrazložitvijo namena 

raziskave ter podrobnimi navodili za izpolnjevanje. Populacijo, na kateri smo izvedli 

raziskavo, so tvorila vsa slovenska podjetja v predelovalni dejavnosti, ki so po svoji velikosti 

sodila med majhna, srednja in velika podjetja (1.062 podjetij). Podjetjem (strokovnim 

sodelavcem v službi prodaje) smo po elektronski pošti poslali vprašalnike. Nazaj se je vrnilo 

15 % izpolnjenih anketnih vprašalnikov, ki so tvorili vzorec s 159-timi sodelujočimi podjetji. 

Vsako enoto populacije smo uvrstili v eno od treh kategorij (po kriteriju velikosti podjetja). 

Anketiranje smo zaključili v roku enega meseca. 

Anketni vprašalnik, ki smo ga povzeli po SERVQUAL modelu, smo priredili preučevani 

populaciji. Zagotovili smo oblikovno in jezikovno pravilnost anketnega vprašalnika ter 

ustreznost poteka vprašanj. Z desetimi podjetji smo izvedli poskusno anketiranje, saj smo 

želeli preveriti ustreznost in razumljivost anketnega vprašalnika. Zanesljivost anketnega 

vprašalnika kot merskega inštrumenta smo preverili s Cronbachovim koeficientom alfa (α). 

S strani dobaviteljev vrnjene anketne vprašalnike smo pregledali in pri analizi upoštevali le 

pravilno izpolnjene vprašalnike. Na podlagi vrnjenih in pregledanih anketnih vprašalnikov 

smo izdelali opisne statistike. S pomočjo statističnega programa smo izdelali vse statistične 

izračune, s katerimi smo skušali dokazati veljavnost glavne teze in hipotez. 

4.3 Oblikovanje anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik smo oblikovali v spletnem okolju. Ob preverjanju različnih možnosti 

načina anketiranja smo prišli do zaključka, da je spletno anketiranje najbolj primerna in 

priročna oblika anketiranja. Elektronsko zbiranje podatkov preko elektronske pošte je 

sodobno komunikacijsko orodje, ki je danes najbolj razširjen medij. Je enostaven, najcenejši 

in najhitrejši način zbiranja podatkov. S spletnim anketiranjem smo se tudi izognili 

pristranskosti, ki bi lahko nastala ob osebnem stiku med raziskovalcem in anketirancem. Za 

oblikovanje anketnega vprašalnika, njegovo distribucijo, zbiranje podatkov in njihovo 

pripravo za statistično obdelavo smo izbrali spletno orodje 1KA spletne ankete. Ponudnik 

orodja nudi različne možnosti izdelave, pošiljanja in zbiranja izpolnjenih vprašalnikov, 

sprotno pregledovanje in izvažanje podatkov ter avtomatski prikaz poročil s tabelami in grafi. 

Hkrati omogoča tudi možnost prenosa podatkov v bazo za nadaljnjo obdelavo podatkov. 
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4.3.1 Spremni dopis 

Uvod anketnega vprašalnika smo opremili s spremnim dopisom, s katerim smo poleg osebnih 

podatkov najprej predstavili namen in cilje raziskave. V tem delu smo tudi opisali 

pomembnost vloge anketirancev, da sodelujejo pri razvoju kakovosti zadovoljstva 

dobaviteljev in dolgoročnega strateškega partnerstva. Proti koncu spremnega dopisa smo 

navedli povezavo na spletno anketo. S tem smo zagotovili, da se je anketiranec ob odprtju 

sporočila najprej seznanil z informacijami iz spremnega dopisa, ki so imela namen dvigniti 

raven njegove pripravljenosti za sodelovanje v raziskavi (Bourque in Fielder 2003, 114). 

V zadnjem delu spremnega dopisa smo se anketirancem zahvalili za odzivnost in sodelovanje 

ter jim zaželeli veliko uspehov pri njihovem nadaljnjem delu. 

4.3.2 Anketna vprašanja 

Pri pripravi anketnega vprašalnika smo upoštevali usmeritve za oblikovanje anketnih 

vprašalnikov, kot jih navajata Bourque in Fielder (2003): 

- Logično sledenje trditev, ki smo ga upoštevali z umeščanjem trditev v logičen okvir – 

združevali smo trditve v skupine, po skupni tematiki (Bourque in Fielder 2003, 63). 

- Ločena obrazložitev namena trditev pred vsakim sklopom (Bourque in Fielder 2003, 

139). 

- Formiranje trditev zaprtega tipa, ki so veliko bolj primerna za spletno anketiranje, saj 

anketirance veliko manj obremenjujejo, zagotavljajo lažjo obdelavo in analizo podatkov 

in so bolj usklajena s sposobnostmi samostojnega izražanja različnih skupin anketirancev 

(Bourque in Fielder 2003, 64). 

Upoštevali smo predpostavko, da je vrstni red trditev v vprašalniku pomemben, saj lahko 

vpliva na kakovost pridobljenih podatkov, na raven motiviranosti anketirancev ter sploh na 

njihovo pripravljenost, da odgovarjajo na anketo. Zato smo vrstni red prilagodili obsegu in 

zahtevnosti trditev ter smo upoštevali razumni čas za izpolnitev ankete (maksimalno 5 minut). 

Po mnenju Bourque in Fielder (2003, 62), da anketo ni pametno začeti z enostavnimi, 

demografskimi vprašanji, smo anketo pričeli s trditvami, ki so se nanašala na pričakovano in 

zaznano stanje zadovoljstva dobaviteljev, na koncu pa smo postavili še nekaj enostavnih, 

splošnih vprašanj. 

4.4 Oblikovanje vzorca raziskave 

V raziskavo smo vključili vzorec 1.062 malih, srednjih in velikih slovenskih podjetij, ki po 

SURS-ovi standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) spadajo v predelovalno dejavnost. 

Podatke o omenjenih podjetjih smo prejeli iz SURS-ove baze, veljavnost podatkov za leto 

2013. Ker omenjena baza ni vsebovala konkretnih informacij o osebah, ki so v posameznih 
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podjetjih odgovorne za prodajo (naslov e-pošte odgovorne osebe), smo kontakte poiskali po 

spletu ali direktno s telefonskim klicem v posamezna podjetja. 

Ko smo pridobili vse naslove e-pošte, smo vprašalnik v elektronski obliki posredovali vodjem 

prodaje, oziroma osebam, odgovornim za prodajo v posameznem podjetju. Prodajna služba (v 

vlogi dobavitelja) ima v vsakem podjetju neposreden stik s svojimi odjemalci, saj z njimi 

dnevno posluje. Prodajna služba tudi najbolj pozna svoje odjemalce, zato lahko najbolje oceni 

zadovoljstvo s svojimi odjemalci. Anketiranje smo izvajali od 26. 5. do 23. 6. 2014. V tem 

času se je na anketo odzvalo 159 podjetij, kar predstavlja 14,9 % odzivnost. 

4.5 Preverjanje veljavnosti merskega instrumenta 

S preverbo veljavnosti merskega instrumenta smo želeli preveriti, kako dobro meri to, kar 

želimo izmeriti. Vsebino modificiranega anketnega vprašalnika (Chingang in Lukong 2010) 

smo najprej prevedli (dvosmerni prevod), pri tem pa smo upoštevali, da je vprašalnik 

namenjen vodjem prodaje, oziroma osebam, odgovornim za prodajo v posameznem podjetju, 

saj je prodajna služba v podjetju tista, ki dnevno posluje s svojimi odjemalci. Upoštevali smo 

vse jezikovne posebnosti, ravno tako smo zagotovili oblikovno ustreznost vprašalnika in 

zaporedje vprašanj. 

Kvalitativno presojo vsebine vprašalnika smo izvedli z metodo fokusnih skupin. Za omenjeno 

metodo je značilno, da se uporabljajo nestandardizirane tehnike anketiranja ali opazovanja, ki 

niso zelo strukturirane, npr. skupinske diskusije ali poglobljeni individualni intervjuji. Izsledki 

tega tipa raziskovanja niso številčno merljivi. Raziskovalci po naprej določenem načrtu iščejo 

kvalitativne podatke za oblikovanje vtisa, pri tem pa so osredotočeni na vnaprej znano temo 

(Morgan 1998, 9–15, 29–33). 

Burnik (2010, 21) navaja, da se metoda fokusnih skupin lahko uporablja za sledeče namene: 

- pomoč pri razjasnitvi, kaj je cilj raziskave in kakšne podatke potrebujemo, 

- doseganje boljšega razumevanja koncepta in problematike s perspektive anketirancev, še 

preden izdelamo anketni vprašalnik, 

- testiranje anketnega vprašalnika, vključno z vprašanji in kategorijami odgovorov ter 

postopka zbiranja podatkov, 

- evalvacijo alternativnih različic vprašanj in kategorij odgovorov, 

- da vidimo, kakšen je odziv anketirancev na anketni vprašalnik, 

- da ugotovimo, kakšen besednjak uporabljajo anketiranci, 

- da ocenimo, kako prijazen je anketirancu anketni vprašalnik ter 

- diskusijo o zadevah glede odnosov z anketiranci. 

Za kvalitativno presojo SERVQUAL vprašalnika s pomočjo intervjujev smo za intervjuvance 

pripravili sledeča vprašanja: 
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- ali se pri svojem delu znajdejo v vlogi dobavitelja in ali imajo neposreden stik z 

odjemalci, 

- ali so po njihovem mnenju primerna oseba za odgovarjanje na zastavljena vprašanja iz 

vprašalnika, 

- ali razumejo strukturo vprašalnika, 

- katere so po njihovem mnenju ključne značilnosti vprašalnika, 

- ali so jim vsa vprašanja iz vprašalnika razumljiva in če ne, naj navedejo vprašanja, ki jim 

niso razumljiva, 

- ali jim ustreza oblika vprašalnika, 

- kaj jih je pri vprašalniku najbolj zmotilo in kaj bi spremenili, da bi bil vprašalnik čim bolj 

prijazen anketirancu, 

- ali se jim zdi dolžina ankete ustrezna, 

- ali je bilo v vprašalniku kaj spregledanega in ali bi želeli še kaj dodati ter 

- kakšno je njihovo splošno mnenje o vprašalniku in ali mislijo, da bomo z njim prišli do 

kakovostnih rezultatov. 

Kvalitativno presojo vprašalnika smo izvedli v sledečih korakih: 

- Določili smo število udeležencev fokusne skupine ter izbrali potencialne udeležence: za 

intervju smo definirali 10 naključnih sodelujočih iz različnih podjetij predelovalne 

dejavnosti, vodje prodajnih služb ali druge pristojne osebe, odgovorne za področje 

prodaje. 

- Določili smo termin in način izvedbe intervjujev: intervjuje smo izvajali v razponu enega 

tedna, tako da smo izbrane osebe najprej poklicali po telefonu, jim na kratko predstavili 

naš namen in cilje kvalitativne presoje vprašalnika ter jih poprosili za sodelovanje. 

- Ko smo od povprašanih prejeli soglasje za sodelovanje pri intervjuju, smo jim po 

elektronski pošti poslali SERVQUAL anketni vprašalnik. Z intervjuvanci smo se 

dogovorili, da imajo dva dni časa, da vprašalnik preučijo, ga izpolnijo in nam ga 

izpolnjenega pošljejo nazaj. Nato smo se dogovorili za termin telefonskega intervjuja z 

vsakim posameznikom. 

- Prispele izpolnjene vprašalnike smo pregledali ter analizirali vsebinsko in tehnično 

ustreznost odgovorov. 

- Ob dogovorjenem terminu smo z vsakim posameznim kandidatom izvedli telefonski 

intervju. Intervju je potekal po predhodno pripravljenem načrtu, po predhodno 

pripravljenih 10-ih vprašanjih. Ob izvajanju intervjuja smo si sistemsko zapisovali 

odgovore na zastavljena vprašanja. Podvprašanj ali kakšnih dodatnih razlag zavestno 

nismo vključevali v intervju. 

- Ko smo opravili vseh 10 intervjujev, smo zapiske in odgovore sistemsko uredili in 

analizirali.  

- Na koncu smo izdelali poročilo kvalitativne presoje SERVQUAL anketnega vprašalnika 

in podali ugotovitve.  



 

65 

Ugotovitve kvalitativne presoje veljavnosti SERVQUAL vprašalnika 

S kvalitativno presojo veljavnosti vprašalnika smo želeli prepoznati morebitne nepravilnosti 

in jih še pred masovnim pošiljanjem anketirancem pravočasno odpraviti. Pri presoji 

vprašalnika je sodelovalo deset naključno izbranih intervjuvancev iz različnih podjetij, iz 

prodajne službe (vodje prodaje ali druge osebe, odgovorne za prodajo v podjetju). 

Vseh deset testnih vprašalnikov, ki smo jih poslali v izpolnitev, se je vrnilo pravilno tehnično 

in vsebinsko logično izpolnjenih. V nadaljevanju kvalitativne presoje veljavnosti vprašalnika, 

ob izvajanju intervjujev, so intervjuvanci na zastavljena vprašanja večinoma podali enake ali 

podobne odgovore. Vseh deset intervjuvancev je odgovorilo, da se konstantno pri svojem delu 

znajdejo v vlogi dobavitelja in da imajo neposreden stik z odjemalci, saj je prodajna služba 

tudi iz naslova narave dela tista, ki neposredno posluje s svojimi odjemalci. Vseh deset 

intervjuvancev je pritrdilno odgovorilo tudi na vprašanje, ali so primerna oseba za 

odgovarjanje na zastavljena vprašanja iz vprašalnika. Struktura vprašalnika je bila večini 

vprašanih razumljiva, tudi večina vprašanih je za ključno značilnost vprašalnika navedla 

delitev strukture vprašalnika na pričakovano in zaznano zadovoljstvo. Pri razumevanju 

vprašanj so vsa vprašanja v večini vsi razumeli, le pri dveh se je pojavil dvom pri 

razumevanju delovnega okolja pri odjemalcih. To trditev smo na pobudo omenjenih pripomb 

naknadno bolj jasno opredelili. Oblika vprašalnika se je vsem intervjuvancem zdela ustrezna 

in pregledna, tudi dodatnih pripomb z njihove strani ni bilo. Vsi intervjuvanci so anketni 

vprašalnik rešili v časovnem razponu od 5 do 10 minut, kar se jim je zdelo še sprejemljivo in 

ne pretirano obremenjujoče za reševanje. Glede splošnega vtisa je bil odziv ravno tako zelo 

dober, večina se jih je s tako obliko vprašalnika srečala prvič in splošno mnenje je bilo, da bo 

vprašalnik podal kakovostne rezultate zadovoljstva dobaviteljev. Ena pripomba s strani 

intervjuvanca je bila, da bi Likertovi lestvici ocenjevanja od 1 do 5 dodali še možnost 

odgovora »ne morem se opredeliti«, vendar se za to nismo odločili, saj smo bili mnenja, da 

predlog nima dodane vrednosti. 

Na podlagi ugotovitev kvalitativne presoje z metodo fokusnih skupin, s pomočjo tesnih 

vprašalnikov in opravljenih intervjujev, smo ugotovili, da je vprašalnik ustrezen in primeren 

za masovno pošiljanje izbrani populaciji v izpolnjevanje. 

4.6 Analiza podatkov iz raziskave 

V tej fazi raziskave smo analizirali primernost spremenljivk za analizo, konstruktno 

veljavnost in zanesljivost anketnega vprašalnika ter izvedli statistično analizo podatkov. 

Uporabili smo različne statistične metode ter metode multivariatne analize. Kot osnovno 

orodje za izvedbo kvantitativne analize smo uporabili statistični program za raziskovanje v 

družboslovju SPSS (angl. Statistical Package for Social Sciences). 
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Primernost spremenljivk, konstruktna veljavnost in zanesljivost anketnega vprašalnika 

Primernost spremenljivk za faktorsko analizo smo preverili s KMO testom, prikazano v 

prilogi 2, preglednica P. 1. Čim večja je vrednost KMO testa (razpon od 0 do 1; kritična meja 

nad 0,7), bolj so podatki primerni za analizo (priloga 2, preglednica P. 3). Ugotovili smo, da 

je v naši analizi KMO vrednost 0,92, kar potrjuje, da so spremenljivke zelo primerne za 

faktorsko analizo. 

Konstruktno veljavnost anketnega vprašalnika smo preverili s faktorsko analizo, izračun je 

prikazan v prilogi 2, preglednica P. 2. Pri faktorski analizi preučujemo veliko število med 

seboj odvisnih spremenljivk. Medsebojno odvisne spremenljivke združimo v nove 

spremenljivke – faktorje. V naši analizi smo ugotovili, da prvi faktor pojasnjuje 26,5 %, kar je 

več kot 20 % variance, ki je po Čagranovi (2004) definiciji definirana kot spodnja meja 

veljavnosti merskega instrumenta. 

Zanesljivost anketnega vprašalnika, prikazano v prilogi 2, preglednica P. 2, smo ugotovili z 

izračunom Cronbachove α. Cronbachova α meri zanesljivost vprašalnika, natančneje notranjo 

konsistentnost. Vrednost Cronbachove α pove, kakšna je statistična ocena reprodukcije ali 

stabilnosti podatkov, ki so dobljeni z merskim inštrumentom (Litwin 2003, 6). Čim večja je 

vrednost Cronbachove α (razpon od 0 do 1), bolj je vprašalnik zanesljiv. Da nam podatek, 

kako prepričani smo lahko, da bi dobili enake rezultate, če bi enaki skupini ljudi ponovno 

poslali v izpolnjevanje dani vprašalnik. Slaba zanesljivost pomeni, da je bil vpliv naključij oz. 

okoliščin testiranja na rezultate velik – rezultati niso zanesljivi. Dobra zanesljivost pa pomeni, 

da je bil vpliv naključij oz. okoliščin testiranja na rezultate majhen – rezultati so v takem 

primeru zanesljivi (vrednotenje zanesljivosti prikazano v prilogi 2, preglednica P. 4). V naši 

analizi Cronbach α znaša 0,93, kar potrjuje visoko zanesljivost anketnega vprašalnika kot 

inštrumenta merjenja zadovoljstva dobaviteljev s svojimi odjemalci. 

4.7 Predstavitev lastnosti obravnavanega vzorca 

Opisna (deskriptivna ali deduktivna) statistika pravimo področju statistike, ki se ukvarja s 

podatki za celotno statistično množico (Pfajfar in Arh 2005, 19). Naloga opisne statistike je 

prikaz vsaj dveh lastnosti statistične populacije oziroma njenih gradnikov. Prva izmed teh so 

skupne lastnosti statističnih enot, oziroma kako se različne enote med seboj povezujejo in 

kakšne skupne lastnosti ustvarjajo. Druga izmed dveh lastnosti pa je raznolikost statističnih 

enot, torej spremenljivost (variabilnost) statističnih enot. V naši raziskavi smo vrednosti 

opazovanih spremenljivk merili z Likertovo lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 (minimum) 

pomeni: trditvi močno nasprotujem, 5 (maksimum) pomeni: s trditvijo se močno strinjam. 

Zbrane parametre smo s pomočjo frekvenčnih porazdelitev, razvrstitev srednjih vrednosti 

(aritmetična sredina) in mer variabilnosti (standardni odklon, koeficient variabilnosti)  

razvrstili v preglednice in grafe. 
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4.7.1 Splošni podatki o anketiranih podjetjih 

V anketnem vprašalniku smo anketiranim podjetjem postavili 10 splošnih vprašanj, vezanih 

na njihovo podjetje: organizacijska oblika podjetja, velikost in starost podjetja, dejavnost, s 

katero se podjetje ukvarja, število odjemalcev v preteklem letu, število odjemalcev z več kot 

3-letnim medsebojnim sodelovanjem, delež prometa z največjim kupcem, pogodbena zaveza 

o cenovni politiki, plačilnih in dobavnih rokih ter kakovosti, realizirani skupni projekti s 

svojimi odjemalci ter pridobljen standard ISO 9001 (SIST 2008). Razvrstitve frekvenčnih 

porazdelitev, srednjih vrednosti in mer variabilnosti se nahajajo v prilogi 3 (preglednica P. 5 

do P. 14). Namen zajetja teh parametrov je bil, da smo podrobneje spoznali splošne 

karakteristike anketiranih podjetij in da so nam ti parametri služili kot pomoč pri interpretaciji 

dobljenih rezultatov. 

Organizacijska oblika podjetja 

Na podlagi frekvenčne porazdelitve na sliki 13 in v prilogi 3, preglednica P. 5, ugotavljamo, 

da naš vzorec 159-ih anketiranih podjetij vključuje 83,3 % podjetij s statusom organizacijske 

oblike družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), status delniške družbe (d. d.) ima 12,8 % 

podjetij, status samostojnega podjetnika (s. p.) pa 3,8 % podjetij. Ko smo parametre našega 

vzorca primerjali s parametri iz SURS-ove baze celotne populacije, za leto 2013, prikazano v 

prilogi 4, smo ugotovili, da so parametri primerljivi. Organizacijska oblika podjetja d. o. o. 

tudi tam predstavlja največji delež (82,4 %), preostali manjšinski delež pa predstavljajo s. p.-ji 

in d. d.-ji (SURS 2013b). 

Organizacijska oblika podjetja ima pomembno vlogo pri poslovanju podjetja. Oblika d. o. o. 

je najbolj primerna za manjša in srednje velika podjetja, saj je poslovanje manjših in srednje 

velikih podjetij na tak način še obvladljivo. Borštnik (2015) pravi, da so za d. o. o. značilni 

nizki stroški ustanovitve in poslovanja, v primeru večjih dobičkov pa nižje obdavčitve. Ne 

more pa podjetje s takšno organizacijsko obliko vstopati na borzni trg.  

 

Slika 13: Prikaz strukture podjetij glede na organizacijsko obliko 
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Velikost podjetja 

Na podlagi frekvenčne porazdelitve na sliki 14 in v prilogi 3, preglednica P. 6, ugotavljamo, 

da naš vzorec vključuje 46,8 % srednje velikih podjetij (od 50 do 249 zaposlenih), 37,8 % 

majhnih podjetij (od 10 do 49 zaposlenih) ter 15,4 % velikih podjetij (250 in več zaposlenih). 

To je mogoče povezati s predhodno ugotovitvijo, da je po organizacijski obliki največ d. o. o.-

jev, za katere so značilna manjša in srednje velika podjetja. SURS-ova baza (SURS 2013b) za 

leto 2013 (priloga 4) izkazuje na celotni populaciji največ malih podjetij (80,5 %), sledijo ji 

srednje velika podjetja (16,2 %) ter velika podjetja (3,3 %). Oba rezultata izkazujeta, da v 

obeh primerih prevladujejo mala in srednje velika podjetja. Za takšno velikost podjetij je 

značilna večja fleksibilnost in prilagodljivost razmeram na trgu kot to lahko pripišemo 

velikim podjetjem. Težje pa se majhna podjetja vključujejo v kompleksne procesne dobavne 

verige, kar je prednost srednjih in velikih podjetij. Čehovinova (2005, 34) pravi, da manjšim 

podjetjem, ki ne želijo rasti ali rastejo počasi, povezovanje z drugimi podjetji omogoča 

izkoriščati nekatere lastnosti in prednosti, ki sicer pripadajo le velikim podjetjem. Manjšim 

podjetjem, ki si želijo napredka in pospešene rasti, pa oblikovanje povezav omogoča 

premoščanje primanjkljajev v virih in zmožnostih. Seveda pa mora doseganje koristi vedno 

potekati v obeh smereh. Obe partnerski podjetji morata imeti možnost dosegati in presegati 

svoje primanjkljaje s pomočjo zavezniškega odnosa. V današnjih zahtevnih razmerah, ki 

vladajo na trgu, je velikost (majhnost) podjetja velikokrat pomembna konkurenčna prednost 

podjetja. 

 

Slika 14: Prikaz strukture podjetij glede na velikost podjetja 

Starost podjetja 

Na podlagi frekvenčne porazdelitve na sliki 15 in v prilogi 3, preglednica P. 7, ugotavljamo, 

da naš vzorec vključuje 91,7 % podjetij, starih več kot 10 let, 7,7 % podjetij, starih od 4 do 10 

let ter 0,6 % podjetij starih od 1 do 3 let. Tak rezultat kaže na dejstvo, da je anketo izpolnila 

večina podjetij, ki imajo deset- in večletne izkušnje s poslovanjem. Vsa ta podjetja so že 
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obstajala na trgu pred začetkom recesije ter tudi v času drastičnega poslabšanja razmer na trgu 

(leta 2008), pa vse do danes, ko se slovensko in tudi mnoga svetovna gospodarstva še vedno 

pobirajo iz krize. Podjetja z več kot desetletnim obstojem so preživela »neurja« zadnjih let, 

zato sklepamo, da je njihovo poslovanje v veliki meri prilagojeno zahtevnim razmeram na 

trgu. Predpostavljamo, da njihovi odgovori temeljijo na dolgoletnih izkušnjah, kar je za našo 

raziskavo dobro. 

 

Slika 15: Prikaz strukture podjetij glede na starost podjetja 

Razvrstitev podjetij po SKD 

Na podlagi frekvenčne porazdelitve na sliki 16 in v prilogi 3, preglednica P. 8, ugotavljamo, 

da se je na našo anketo odzvalo največ podjetij iz skupine Proizvodnja kovinskih izdelkov, 

razen strojev in naprav (23,7 %), najmanj pa iz skupine Proizvodnja usnja, usnjenih in 

sorodnih izdelkov ter iz skupine Proizvodnja pijač (0,7 %). Ko smo podatke našega vzorca 

primerjali s podatki iz SURS-ove baze celotne populacije, za leto 2013, prikazano v prilogi 4, 

smo ugotovili, da so podatki primerljivi. Daleč največji delež predstavljajo podjetja iz skupine 

Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav (26 %), najmanj pa podjetja iz 

skupine Proizvodnja tobačnih izdelkov (0 %). Med industrijsko največja podjetja iz kovinsko 

pridelovalne branže spadajo predvsem podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo vozil in 

sestavnih delov za vozila, hkrati je na ta sektor vezanih tudi veliko malih podjetij, vsa ta pa so 

neposredno ali posredno vezana na izvoz. Po dejavnostih kovinske industrije je izvoz največji 

pri proizvodnji motornih vozil in prikolic, sledita pa proizvodnja kovinskih izdelkov ter 

strojegradnja. Slovenska kovinska industrija je izvozno usmerjena, deleži izvoza v prihodku 

povsod presegajo polovico, največji delež izvoza v prihodku je v proizvodnji motornih vozil 

in prikolic (ICON 2011). Glede na majhnost slovenskega tržišča je moč sklepati, da je večina 

podjetij iz te skupine orientirana na mednarodne trge. 



 

70 

 

 

Slika 16: Prikaz strukture podjetij glede na dejavnost po SKD 2008 

Število odjemalcev v preteklem letu 

Na podlagi frekvenčne porazdelitve na sliki 17 in v prilogi 3, preglednica P. 9, ugotavljamo, 

da so anketirana podjetja v preteklem letu največ sodelovala z 11 do 30 odjemalcev. Skupni 

delež podjetij, ki so v preteklem letu imeli 30 in manj odjemalcev, je 80,1 %. Podjetja z 

manjšim številom odjemalcev imajo za razvoj dolgoročnih strateških partnerstev večje 

možnosti od tistih, ki imajo večje število odjemalcev. Obravnavanje strateško pomembnih 

odjemalcev na individualni ravni je pomemben doprinos za izgradnjo medsebojnih 

partnerstev. Abratt in Kelly (2002) pojasnjujeta, da se strateško pomembni kupci obravnavajo 

na individualni ravni z namenom zadovoljiti njihove potrebe, skozi skrbno načrtovan in razvit 

dolgoročen odnos. Konkurenčnost in globalna poslovna strategija sta dejavnika, ki podjetja 

spodbujajo k poglobljenem razumevanju ključnih odjemalcev ter oblikovanju specifičnih 

poslovnih strategij s ključnimi odjemalci. Poslovna strategija individualnega pristopa do 

posameznih ključnih odjemalcev pripomore k boljši preglednosti nad celotno prodajo ter 

vpliva na celotno rast in razvoj podjetja. 
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Slika 17: Prikaz strukture podjetij glede na število odjemalcev v preteklem letu 

Število odjemalcev z več kot 3-letnim medsebojnim sodelovanjem 

Na podlagi frekvenčne porazdelitve na sliki 18 in v prilogi 3, preglednica P. 10, ugotavljamo, 

da so anketirana podjetja v 90,3 % več kot 3 leta sodelovala z več kot 10 odjemalci. 3 leta in 

več skupnega partnerstva predstavljajo dolgoročno medsebojno sodelovanje poslovnih 

partnerjev, ki je lahko tudi oblika dolgoročnega strateškega partnerstva. Če ima podjetje več 

kot 40 odjemalcev, rezultati ankete kažejo, da je možnost za razvoj dolgoročnih strateških 

partnerstev (več kot 3 leta skupnega sodelovanja) majhna (9,1 %). Čehovinova (2005, 51–55) 

pojasnjuje, da je pri strateških zvezah eden ključnih elementov zaupanje. V primerjavi z 

nekaterimi drugimi oblikami povezav med podjetji, ima pri strateškem zavezništvu zaupanje 

še posebej pomembno vlogo, saj takšna zveza praktično temelji na njem. Graditev zaupanja je 

dolgoročen proces, ki vključuje kakovostno izmenjavo informacij (tudi tistih zaupne narave), 

dobro komunikacijo med partnerji, vzajemno predanost, zanesljivost ter sprotno preverjanje in 

usklajevanje ciljev. Pomembna je tudi suverenost vodstva, ki s svojim delovanjem posredno 

prenaša zaupanje v strateško zvezo tudi na nižje ravni v podjetju. Posledica ustvarjenega 

okolja, kjer vlada zaupanje med partnerji, je dobro sodelovanje med partnerji. To je za 

marsikatero podjetje povsem nova dimenzija, saj so podjetja nehote v večini navajena delovati 

v konkurenčnem okolju, kjer je glavna konkurenčna prednost podjetja strogo varovanje 

poslovnih informacij ter tehnološkega znanja in izkušenj. Če sta pri vsem tem prisotna še 

velika mera strpnosti in predanost zaposlenih, lahko govorimo o dobrem strateškem 

zavezništvu. 
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Slika 18: Prikaz strukture podjetij glede na 3 in več-letno sodelovanje z odjemalci 

Delež prometa z največjim kupcem 

Na podlagi frekvenčne porazdelitve na sliki 19 in v prilogi 3, preglednica P. 11, ugotavljamo, 

da 60,5 % anketiranim podjetjem delež prometa z največjim kupcem predstavlja 6 do 30 % 

njihove celotne prodaje, kar predstavlja dobro razpršeno prodajno mrežo. Kar 29,9 % podjetij 

pa posluje s kupcem, ki jim predstavlja več kot 30 % njihove celotne prodaje. Praksa 

nekaterih podjetij je pokazala, da takšno nerazpršeno pokritje trga za podjetje predstavlja 

tveganje v poslovanju, saj v primeru nastanka finančnih težav pri takšnem ključnem kupcu v 

finančne težave posledično zabrede tudi podjetje, ki s takšnim kupcem posluje. Ključni kupci 

so za podjetje ključnega pomena, podjetje pa ne sme biti pretirano odvisno samo od enega 

ključnega kupca. Dobro razpršena prodajna mreža je sestavljena iz več ključnih kupcev. 

Kotler (2004, 22) pravi, da lahko samo 10 % kupcev doprinese več kot 90 % prihodkov 

prodaje, kar je glavni motiv za podrobnejšo in individualno obravnavo te strateško pomembne 

skupine kupcev.  

Kotler (2004, 282) tudi pojasnjuje, da eno podjetje ne more oskrbovati vseh kupcev na trgu, 

saj so njihove nakupne zahteve preveč raznolike. Vsako podjetje zato določi glavne tržne 

segmente, ki jih lahko uspešno oskrbuje. V ta namen tudi veliko podjetij izvaja ciljno trženje, 

kjer podjetje definira glavne tržne segmente, se usmeri v enega ali nekatere izmed njih ter 

oblikuje ciljne izdelke in trženjske programe. S ciljnimi izdelki in trženjskimi programi se 

podjetje usmeri na odjemalce, ki jih lahko najbolj zadovolji. 
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Slika 19: Prikaz strukture podjetij glede na delež prometa z največjim kupcem 

Pogodbene cene, plačilni roki, dobavni roki in minimalna raven kakovosti 

Na podlagi povprečnih vrednosti na sliki 20 in v prilogi 3, preglednica P. 12, ugotavljamo, da 

imajo anketirani dobavitelji v povprečju najbolj pogosto s pogodbo definirane plačilne roke, 

najmanj s pogodbo zavezujoče pa so njihove cene. Glede na plačilno nedisciplino, ki je v 

zadnjih letih prisotna v Sloveniji, rezultat raziskave, da si dobavitelji najbolj želijo s pogodbo 

definirati plačilne roke, ne preseneča. Da so cene s pogodbo najmanj zavezujoče, si razlagamo 

z dejstvom, da glede na turbulentne razmere na trgu večina dobaviteljev ne želi pogodbeno 

fiksirati svojih cen za daljše časovno obdobje, saj to za njih predstavlja preveliko tveganje.  

Čehovinova (2005, 51–55) pojasnjuje, da v relaciji s pogodbenimi razmerji igra glavno vlogo 

zaupanje. Graditev zaupanja je dolgoročen proces, ki vključuje izmenjavo informacij (tudi 

tistih zaupne narave), dobro komunikacijo med partnerji, vzajemno predanost ter sprotno 

preverjanje in usklajevanje skupnih ciljev. Pomembna je tudi suverenost vodstva, ki posredno 

prenaša zaupanje v strateško zvezo na nižje ravni v podjetju. Če se med partnerji razvije 

visoka stopnja zaupanja, je definicija vzajemnih pogodbenih obveznosti zgolj formalnost. 

Nobena pogodba nima take moči in zaveze, da bi lahko vzpostavila dober, partnerski odnos, 

če med njima ni zaupanja. Najboljša kombinacija partnerskega odnosa se zgradi takrat, ko ta 

temelji na visoki stopnji zaupanja, dograjen pa je z jasno definirano pogodbeno zavezo, v 

kateri je poudarek na popisu procesov, ki izvirajo iz skupnega sodelovanja. Pogodbena 

partnerja že v zgodnji fazi sodelovanja na podlagi zaupanja uskladita vsak svoje komercialne 

interese, sprejmeta kolektivno odgovornost za tveganja, nato pa svoje moči usmerita v 

graditev procesov, ki jima bodo prinesli skupni dobiček. 
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Slika 20: Prikaz povprečne ocene s pogodbo definiranih cen, plačilnih rokov, dobavnih 

rokov in minimalne ravni kakovosti 

Uspešno realizirani skupni projekti z odjemalci 

Na podlagi frekvenčne porazdelitve na sliki 21 in v prilogi 3, preglednica P. 13, ugotavljamo, 

da je kar 84,5 % podjetij s svojimi odjemalci uspešno realiziralo 4 in več skupnih projektov. 

Golc (2010, 2) pravi, da gre v splošnem pri vseh projektih za izvajanje logičnega zaporedja 

aktivnosti, ki segajo od ideje, zagona, specificiranja zahtev, načrtovanja, razvoja, testiranja, 

uvedbe, ocenitve vrednosti, uporabe in vzdrževanja, pa se do končne izločitve iz uporabe. Za 

končni uspeh projekta je odločilnega pomena, da se vsi udeleženci projekta identificirajo s 

cilji in da vsi vpleteni zelo dobro razumejo namen in doprinos skupnega projekta. Skupne 

projekte lahko realizirajo partnerji z visoko stopnjo odgovornosti, zanesljivosti, odzivnosti in 

zaupanja, skratka zadovoljni partnerji, ki so sposobni sklepati tudi dolgoročna strateška 

partnerstva. Iz navedenega sklepamo, da so podjetja, ki so uspešno realizirala nekaj skupnih 

projektov, sposobna biti člen v dobavnih verigah, kjer se razvijajo dolgoročna strateška 

partnerstva. Teslić Čož in Bojnec (2011, 20) pravita, da so strateške poslovne povezave, 

temelječe na projektnem sodelovanju, pogosto ustanovljene za izvedbo določenega projekta, 

katerega trajanje je odvisno od ciljev in zahtevnosti takšnega projekta. Takšen projekt se 

lahko nenehno nadgrajuje, tako da dejansko ni nikoli zaključen. S tem se nadgrajujejo tudi 

strateške poslovne povezave. 
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Slika 21: Prikaz strukture podjetij glede na število uspešno realiziranih skupnih 

projektov z odjemalci 

Pridobljen standard ISO 9001:2008 

Na podlagi frekvenčne porazdelitve na sliki 22 in v prilogi 3, preglednica P. 14, ugotavljamo, 

da ima kar 77,1 % podjetij pridobljen standard ISO 9001:2008. Podjetja, ki poslujejo v skladu 

s standardom ISO 9001:2008, imajo visoko raven sistemsko urejenih procesov ter visok nivo 

nadzora in zagotavljanja kakovosti. Omenjeni standard poudarja: odgovornost vodstva, 

zadovoljstvo odjemalcev, procesni pristop in nenehno izboljševanje. Nastal je z namenom 

pomagati organizacijam vseh vrst in velikosti pri vzpostavitvi in izvajanju uspešnih sistemov 

kakovosti. ISO 9001:2008 predstavlja osnove in slovar sistemov kakovosti ter navaja, da je 

treba za uspešno ravnanje in delovanje vsako organizacijo usmerjati in obvladovati na 

sistematičen in pregleden način. Uspeh poslovanja je v veliki meri odvisen od vzdrževanja 

sistema ravnanja, zasnovanega tako, da nenehno izboljšuje delovanje organizacije, ob 

upoštevanju potreb vseh zainteresiranih strani. Standard obsega osem načel ravnanja 

kakovosti, katera morajo spoštovati vsi zaposleni, da organizacijo pripeljejo do izboljšanega 

delovanja: 

- osredotočenost na odjemalce, 

- voditeljstvo, 

- vključenost zaposlenih, 

- procesni pristop, 

- sistemski pristop k vodenju, 

- nenehno izboljševanje, 

- odločanje na podlagi dejstev ter 

- vzajemno koristni odnosi z dobavitelji. 
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S takšnim načinom poslovanja podjetja z osvojenim ISO 9001:2008 standardom lažje stopajo 

v dobavne verige ter lažje postanejo dolgoročni strateški partnerji, saj so njihovi procesi in 

kakovost proizvodov kompatibilni z ostalimi podjetji, ki imajo ravno tako v svoje poslovanje 

integriran omenjen standard. 

 

Slika 22: Prikaz strukture podjetij glede na pridobljen standard ISO 9001:2008 

4.7.2 Pričakovano in zaznano zadovoljstvo z vidika petih dimenzij kakovosti 

Opisna statistika pričakovanega in zaznanega zadovoljstva dobaviteljev (priloga 3, 

preglednici P. 15 in P. 16) vključuje statistične parametre o številu podanih odgovorov, o 

minimalni in maksimalni vrednosti ter o aritmetični sredini in standardnem odklonu za trditve 

iz področja pričakovanega in zaznanega zadovoljstva dobaviteljev. Trditve se nanašajo na 

pričakovano in zaznano kakovost storitev pri odjemalcih. Vrednosti opazovanih spremenljivk 

smo merili z Likertovo lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 (minimum) pomeni: trditvi močno 

nasprotujem, 5 (maksimum) pomeni: s trditvijo se močno strinjam. Standardni odklon je 

statistični kazalec, ki ga uporabljamo za merjenje statistične razpršenosti enot. Z njim lahko 

izmerimo, kako razpršene so vrednosti, vsebovane v populaciji. Omenjeni parameter nam 

poda informacijo o tem, kakšna je gostitev okoli povprečne vrednosti, oziroma kakšen je 

razpon med minimalno in maksimalno vrednostjo ter za koliko vrednosti statističnega znaka 

odgovori odstopajo od povprečja. Višja kot je vrednost standardnega odklona, manj so enote v 

vzorcu zgoščene in obratno, nižja vrednost standardnega odklona kaže na večjo zgoščenost 

enot okoli aritmetične sredine. 
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Pričakovano zadovoljstvo 

Na podlagi povprečnih vrednosti in standardnega odklona pričakovanega zadovoljstva na sliki 

23 in v prilogi 3, preglednici P. 15 in P. 17, ugotavljamo, da imajo anketirana podjetja visoka 

pričakovanja zadovoljstva, saj so vse dimenzije pričakovanega zadovoljstva (empatija, 

zaupanje, odzivnost, zanesljivost in fizični izgled) v povprečju ocenjene z oceno 4 in več (od 

najvišje možne ocene 5). Izmed 5 dimenzij pričakovanega zadovoljstva ugotavljamo, da ima 

zanesljivost najvišjo vrednost, zaupanje pa najnižjo vrednost. Ravno tako pri dimenziji 

zaupanje ugotavljamo največji standardni odklon, kar pomeni, da je ta dejavnik pri različnih 

ocenjevalcih zelo različno vrednoten, saj so ocene okoli aritmetične sredine najbolj razpršene.  

Najvišje vrednosti pri dimenziji zanesljivost pomenijo, da dobavitelji pri tej dimenziji 

zadovoljstva največ pričakujejo od svojih odjemalcev. Na tem področju dobavitelji 

pričakujejo, da bodo njihovi odjemalci natančni in dosledni, da bo dokumentacija iz naslova 

povpraševanj s strani odjemalcev kakovostna, natančna, jasna in zanesljiva ter da bodo 

odjemalci upoštevali svoje pogodbene obveznosti (predvsem dosledna plačila ob zapadlosti 

faktur). Najnižje vrednosti pri dimenziji zaupanje pomenijo, da imajo na tem področju 

dobavitelji od svojih odjemalcev najnižja pričakovanja. Ne zdi se jim ključnega pomena, da je 

za doseganje visoke stopnje zadovoljstva s svojimi odjemalci pomembno, da odjemalcem 

razkrijejo poslovne skrivnosti z namenom doseganja boljših skupnih rezultatov poslovanja, 

ravno tako nimajo visoke stopnje prepričanja, da bodo odjemalci realizirali dogovorjene 

aktivnosti v dogovorjenem roku. Takšen rezultat poda sporočilo, da bi se dobavitelji morali 

ozavestiti, kako pomemben je dejavnik zaupanja v partnerskem odnosu in bi ga morali višje 

ovrednotiti.  

 

Slika 23: Prikaz povprečne ocene pričakovanega zadovoljstva 
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Zaznano zadovoljstvo 

Na podlagi povprečnih vrednosti in standardnega odklona zaznanega zadovoljstva na sliki 24 

in v prilogi 3, preglednici P. 16 in P. 18, ugotavljamo, da je zaznano zadovoljstvo anketiranih 

podjetij pri vseh petih dimenzijah zadovoljstva vrednoteno nižje od pričakovanega 

zadovoljstva (vrednosti se gibljejo med 3,38 in 3,80). Takšni rezultati kažejo na dejstvo, da je 

zadovoljstvo dobaviteljev s svojimi odjemalci nižje, kot bi si to sami želeli. Izmed 5 dimenzij 

zaznanega zadovoljstva (empatija, zaupanje, odzivnost, zanesljivost in fizični izgled) 

ugotavljamo, da ima fizični izgled najvišjo oceno, 3,80, empatija pa najnižjo oceno, 3,38. 

Standardni odklon je največji pri zaupanju in empatiji. Drugo najslabšo oceno zaznanega 

zadovoljstva ugotavljamo pri zaupanju, ki so jo anketiranci v povprečju ocenili z oceno 3,40.  

Najvišje ocene pri dimenziji fizični izgled pomenijo, da so dobavitelji najbolj zadovoljni z 

lokacijo in delovnim okoljem pri svojih odjemalcih ter da se jim odjemalci zdijo prijazni in 

prijetnega izgleda. Najnižje ocene pri dimenziji empatija pomenijo, da odjemalci pri svojih 

dobaviteljih slabo poznajo njihove procese poslovanja in se jih ne trudijo razumeti. Ravno 

tako odjemalci slabo poznajo dobaviteljevo strategijo in rezultate poslovanja. Rezultati kažejo 

tudi na to, da v primeru, ko imajo odjemalci višjo raven kakovosti poslovanja, ne kažejo 

občutnega interesa, da bi dobavitelju pomagali priti na enako raven kakovosti poslovanja. 

Druga najnižja ocena pri dimenziji zaupanje kaže na to, da dobavitelji nimajo velikega 

interesa razkrivati poslovnih skrivnosti svojim odjemalcem z namenom doseganja boljših 

skupnih interesov, ravno tako imajo dobavitelji nizko raven prepričanja, da bodo odjemalci 

realizirali dano aktivnost v dogovorjenem roku. Takšen rezultat kaže na dejstvo, da med 

dobavitelji in odjemalci ni zadovoljivega zaupanja in ne pravih partnerskih vezi, kar so 

osnovni gradniki dolgoročnih strateških partnerstev. 

 

Slika 24: Prikaz povprečne ocene zaznanega zadovoljstva 
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Razlika med zaznanim in pričakovanim zadovoljstvom – vrzeli 

Na podlagi razlike povprečnih vrednosti med zaznanim in pričakovanim zadovoljstvom na 

sliki 25 in v prilogi 3, preglednica P. 19, ugotavljamo, da je zaznano zadovoljstvo anketiranih 

podjetij pri vseh petih dimenzijah zadovoljstva vrednoteno nižje od pričakovanega 

zadovoljstva (negativne vrednosti pri vseh petih dimenzijah zadovoljstva). Največja vrzel med 

pričakovanim in zaznanim zadovoljstvom se kaže pri dimenziji zanesljivost (-0,93), kar 

pomeni, da so na tem področju dobavitelji najmanj zadovoljni. Kar veliko vrzel med 

zaznanim in pričakovanim zadovoljstvom dobaviteljev je mogoče razbrati tudi pri dimenzijah 

odzivnost, empatija in zaupanje (vrednosti od -0,87 do -0,61). Najmanjša vrzel se pojavlja pri 

dimenziji fizični izgled (-0,34), torej je tukaj zadovoljstvo dobaviteljev s svojimi odjemalci 

največje.  

Največja negativna vrzel pri dimenziji zanesljivost pomeni, da dobavitelji niso zadovoljni z 

natančnostjo in doslednostjo pri svojih odjemalcih, ravno tako se jim zdi, da dokumentacija iz 

naslova povpraševanj, ki jo dobijo s strani odjemalcev, ni dovolj kakovostna, natančna, jasna 

in zanesljiva ter da odjemalci slabo izpolnjujejo svoje pogodbene obveznosti (slaba 

doslednost pri plačevanju zapadlih faktur).  

Kar velike negativne vrzeli med zaznanim in pričakovanim zadovoljstvom pri dimenzijah 

odzivnost, empatija in zaupanje pomenijo, da dobavitelji pogrešajo večjo odzivnost, 

transparentnost in individualen pristop svojih odjemalcev takrat, ko jih soočijo s problemom. 

Ravno tako pogrešajo s strani odjemalcev zadovoljivo raven potrebnih informacij ter ustrezno 

tehnično usposobljenost. Dobavitelji pri svojih odjemalcih ugotavljajo, da ti slabo poznajo 

njihove procese poslovanja in se jih ne trudijo razumeti. Ravno tako odjemalci slabo poznajo 

dobaviteljevo strategijo in rezultate poslovanja. V primeru, ko imajo odjemalci višjo raven 

kakovosti poslovanja, ne kažejo občutnega interesa, da bi dobavitelju pomagali priti na enako 

raven kakovosti poslovanja. Dokaj velika negativna vrzel pri dimenziji zaupanje kaže na to, 

da dobavitelji niso pripravljeni razkrivati poslovnih skrivnosti svojim odjemalcem z namenom 

doseganja boljših skupnih interesov, čeprav se zavedajo, da je to nujno potrebno za doseganje 

dobrih rezultatov in ustvarjanje konkurenčnosti. Dobavitelji tudi niso preveč zadovoljni s 

svojimi odjemalci, ko ocenjujejo njihovo realizacijo dogovorjenih aktivnosti.  

Pri dimenziji fizični izgled je negativna vrzel najmanjša, kar kaže na to, da so dobavitelji 

najbolj zadovoljni z lokacijo in delovnim okoljem pri svojih odjemalcih ter da se jim 

odjemalci zdijo prijazni in prijetnega izgleda.  

Iz vsega navedenega izhaja, da je za zvišanje ravni zadovoljstva dobaviteljev treba izboljšati 

medsebojno sodelovanje in obojestransko angažiranje na področju zanesljivosti, odzivnosti, 

empatije in zaupanja. 
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Slika 25: Prikaz razlike med zaznanim in pričakovanim zadovoljstvom – vrzeli 

4.8 Temeljna teza in testiranje hipotez 

Temeljna teza pravi: Pričakovano in zaznano stanje zadovoljstva dobaviteljev, ki je pozitivno 

povezano z dolgoročnim strateškim partnerstvom, se med seboj značilno razlikujeta. V 

nadaljevanju sledi analiza podatkov, s katerimi smo temeljno tezo poskušali potrditi oziroma 

ovreči s testiranjem štirih hipotez. 

4.8.1 Testiranje H1: Zadovoljstvo dobaviteljev in velikost podjetja 

Hipoteza H1: Zadovoljstvo dobaviteljev v predelovalni dejavnosti se razlikuje glede na 

velikost podjetja (majhno, srednje, veliko podjetje). 

Testiranje hipoteze H1 dokazujemo z analizo variance (ANOVA), s katero smo analizirali 

značilnosti razlik med povprečnimi vrednostmi ocen kakovosti storitev pri odjemalcih, ki jih 

zaznavajo različne kategorije dobaviteljev (majhna, srednja, velika podjetja) – izhodišče drugi 

del vprašalnika (priloga 5, preglednice P. 20 do P. 23). Na enak način smo analizirali tudi 

značilnost razlik med povprečnimi vrednostmi ocen kakovosti storitev pri odjemalcih, ki so 

jih dobavitelji ocenili v kontekstu pričakovanih vrednosti – izhodišče prvi del vprašalnika 

(priloga 5, preglednice P. 24 do P. 26). Uporabili smo enostavno analizo variance, kjer smo 

analizirali le eno spremenljivko v več vzorcih. Pri tej metodi smo celotno variiranje vrednosti 

(merjeno s povprečnim kvadratnim odklonom vrednosti od aritmetične sredine = varianca) 

razdelili na variiranje vrednosti zaradi razlik znotraj vzorcev in na variiranje vrednosti zaradi 

razlik med vzorci.  
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Za izračun ANOVA je morala biti izpolnjena predpostavka o homogenosti varianc, ko je 

stopnja tveganja pri Levenovem preizkusu večja od 5 %. V vseh primerih, ko predpostavka o 

homogenosti varianc ni izpolnjena, sta na voljo dva alternativna preizkusa: Brown-Forsythe in 

Welch test (Kožuh in Vogrinc 2009, 69). V našem primeru smo uporabili Levenov preizkus 

homogenosti varianc in ANOVA v vseh primerih, razen v primeru zaznanega zadovoljstva, za 

skupino »fizični izgled«. Tu smo namesto ANOVA uporabili Welch test. 

Rezultati testiranja zgoraj opisane analize so sledeči: 

- Zaznano zadovoljstvo: Test homogenosti varianc je pokazal, da so variance homogene (p-

vrednosti so večje od 0,05) in primerne za izračun ANOVA in Welch testa. Pri rezultatih 

ANOVA pri zaznanem zadovoljstvu (zanesljivost, odzivnost, zaupanje in empatija) in pri 

Welch testu (fizični izgled) ne ugotavljamo statistično pomembnih razlik zadovoljstva 

dobaviteljev glede na velikost podjetja (malo, srednje, veliko), saj so vrednosti stopenj 

statistične pomembnosti pri vseh skupinah (fizični izgled, zanesljivost, odzivnost, 

zaupanje in empatija) večje od 0,05. 

- Pričakovano zadovoljstvo: Test homogenosti varianc je pokazal, da so variance 

homogene (p-vrednosti so večje od 0,05) in primerne za izračun ANOVA analize. Pri 

rezultatih ANOVA pri pričakovanem zadovoljstvu (fizični izgled, zanesljivost, odzivnost, 

zaupanje in empatija) ne ugotavljamo statistično pomembnih razlik zadovoljstva 

dobaviteljev glede na velikost podjetja (malo, srednje, veliko), saj so vrednosti stopenj 

statistične pomembnosti pri vseh skupinah (fizični izgled, zanesljivost, odzivnost, 

zaupanje in empatija) večje od 0,05. 

Pri posameznih trditvah, ki sestavljajo naš vprašalnik iz naslova petih dimenzij kakovosti 

storitev, kot je prikazano v preglednici 4 ter podrobneje v prilogi 5, preglednici P. 27 in P. 28, 

smo z ANOVA za ugotavljanje razlik v zadovoljstvu med vzorčnimi skupinami dobaviteljev, 

ki se med seboj razlikujejo glede na njihovo velikost (malo, srednje, veliko), ugotovili, da 

med različno velikimi podjetji pri štirih trditvah (T1, T8, T10 in T15) obstajajo statistično 

pomembne razlike v njihovem zadovoljstvu. Povsod tam, kjer ugotavljamo, da razlike v 

zadovoljstvu niso statistično značilne, lahko zaključimo, da razlike niso posledica 

sistematičnega vpliva, ampak so nastale slučajno. 
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Preglednica 4: Razlike v ocenah med vzorčnimi skupinami dobaviteljev, ki se med seboj 

razlikujejo po velikosti podjetja (malo, srednje, veliko) 

  

      N Povprečje SD 

Levenov preizkus 

homogenosti varianc 
ANOVA 

Leven p F p 

T1. Služba nabave 
pri vaših 
odjemalcih je v 

njihovem podjetju 

primerno locirana. 

Majhno (10-

49) 
58 4,34 0,69 

4,955 0,008 3,139 0,046 
Srednje (50-

249) 
72 4,05 0,62 

Veliko (250 in 

več) 
24 4,08 0,83 

T8. Kadarkoli 

nabavno službo 
pri vaših 
odjemalcih soočite 
s problemom, so 

odzivni in 

fleksibilni ter so 

pripravljeni 

sodelovati pri 

reševanju le-tega. 

Majhno (10-

49) 
58 4,39 0,67 

1,393 0,252 3,467 0,034 

Srednje (50-

249) 
71 4,25 0,72 

Veliko (250 in 

več) 
24 4,67 0,56 

T10. Tehnično 
znanje in 

kompetence vaših 
odjemalcev so 

dobre. 

Majhno (10-

49) 
58 4,25 0,79 

1,125 0,327 3,521 0,032 
Srednje (50-

249) 
71 4,15 0,79 

Veliko (250 in 

več) 
24 4,63 0,58 

T15. Vaši 
odjemalci dobro 

poznajo vaše 
procese 

poslovanja ter jih 

skušajo čim bolj 
razumeti 

Majhno (10-

49) 
58 4,19 0,77 

0,465 0,629 4,508 0,013 
Srednje (50-

249) 
71 3,89 0,74 

Veliko (250 in 

več) 
24 4,33 0,64 

Naslovi stolpcev: (N) število odgovorov, (Povprečje) aritmetična sredina, (SD) standardni odklon, 
(Leven) vrednost Levenovega preizkusa, (F) vrednost enofaktorske analize variance, (p) stopnja 

statistične pomembnosti. 

V nadaljevanju predstavljamo dejavnike zadovoljstva dobaviteljev, ki so posledica vpliva 

različnih velikosti podjetij. Trditve, pri katerih smo ugotovili statistično značilne razlike v 

stopnji zadovoljstva (vrednost p manjša od 0,05), razlagamo na sledeč način: 

- Pri dimenziji fizični izgled, pri trditvi »Služba nabave pri vaših odjemalcih je v njihovem 

podjetju primerno locirana.« so velika in srednje velika podjetja podala nižjo oceno kot 

majhna podjetja. To pomeni, da so majhna podjetja bolj zadovoljna z lokacijo nabavne 

službe pri svojih odjemalcih za razliko od srednje velikih in velikih podjetij. 

Predpostavljamo, da tak rezultat pomeni, da imajo mala podjetja s službo nabave pri 



 

83 

svojih odjemalcih bolj neposreden stik, fizično so večkrat prisotni na njihovi lokaciji, 

lokacija jim je bolj blizu, zato so jo bolje ocenili.  

- Pri dimenziji odzivnost, pri trditvi »Kadarkoli nabavno službo pri vaših odjemalcih 

soočite s problemom, so odzivni in fleksibilni ter so pripravljeni sodelovati pri reševanju 

le-tega.« so najboljšo oceno podala velika podjetja. Predpostavljamo, da so velika 

podjetja bolj intenzivno vključena v dobavne verige, kjer nastajajo strateška partnerstva, 

za katere je značilna hitra odzivnost, fleksibilnost in pripravljenost sodelovanja pri 

reševanju problemov v relaciji do svojih strateških partnerjev.  

- Pri dimenziji odzivnost, pri trditvi »Tehnično znanje in kompetence vaših odjemalcev so 

dobre.« so ravno tako najboljšo oceno podala velika podjetja. Tudi tukaj 

predpostavljamo, da so velika podjetja bolj intenzivno vključena v dobavne verige, kjer 

nastajajo strateška partnerstva, za katere je značilna visoka medsebojna pretočnost 

tehničnega znanja in izkušenj za dosego skupnih ciljev in konkurenčnosti na trgu.  

- Pri dimenziji empatija, pri trditvi »Vaši odjemalci dobro poznajo vaše procese poslovanja 

ter jih skušajo čim bolj razumeti.« so ravno tako najboljšo oceno podala velika podjetja. 

Tudi iz te trditve predpostavljamo, da so velika podjetja bolj intenzivno vključena v 

dobavne verige, kjer nastajajo strateška partnerstva, za katere je značilno dobro 

poznavanje procesov svojih partnerjev in njihovih značilnosti. 

Pri treh trditvah od štirih (T8, T10, T15), pri dimenzijah odzivnost in empatija, so najboljšo 

oceno zadovoljstva podala velika podjetja, kjer predpostavljamo, da imajo velika podjetja s 

svojimi odjemalci v večini sklenjene pogodbe, s katerimi so dogovorjene pomembne 

medsebojne aktivnosti, ki so zavezujoče za obe strani, zato je raven zadovoljstva tu višja.   

Na podlagi rezultatov v zgoraj predstavljeni analizi, hipoteze H1: Zadovoljstvo dobaviteljev v 

predelovalni dejavnosti se razlikuje glede na velikost podjetja (majhno, srednje, veliko 

podjetje) ne moremo v celoti potrditi, saj se pri štirih trditvah pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri ocenah kakovosti storitev, ki odražajo zadovoljstvo dobaviteljev glede na velikost 

podjetja. Pri ostalih trinajstih trditvah razlike v ocenah niso statistično značilne, zato lahko 

zaključimo, da razlike niso posledica sistematičnega vpliva, ampak so nastale slučajno. 

4.8.2 Testiranje H2: Zadovoljstvo dobaviteljev in skupni faktorji kakovosti storitev 

Hipoteza H2: Zadovoljstvo dobaviteljev, ki se meri z večjim številom spremenljivk, lahko 

pojasnimo z manjšim številom skupnih faktorjev kakovosti storitev. 

Hipotezo H2 pojasnjujemo z multivariatno faktorsko analizo. S 17-imi pari spremenljivk na 

petstopenjski Likertovi lestvici smo merili pričakovano in zaznano raven kakovosti storitev 

pri odjemalcih, ki posredno odraža raven zadovoljstva dobaviteljev.  
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Wisniewski in Donnelly (1996, 360) predstavljata oceno SERVQUAL vsakega posameznega 

para dejavnikov kakovosti storitev kot razliko med oceno zaznavanja in oceno pričakovanja. 

Izhajajoč iz te definicije smo z navedenimi pari spremenljivk oblikovali 17 novih 

spremenljivk, ki predstavljajo razliko med zaznavanjem in pričakovanjem dobaviteljev. Nove 

spremenljivke smo oblikovali s podprogramom Compute. 

Primernost spremenljivk in zanesljivost merskega instrumenta za faktorsko analizo smo 

preverili že v začetni fazi, ko smo preverjali primernost spremenljivk, konstruktno veljavnost 

in zanesljivost anketnega vprašalnika (priloga 2, preglednica P. 2). Ugotovili smo, da so 

spremenljivke zelo primerne za faktorsko analizo (KMO vrednost 0,92), ravno tako je 

zanesljivost merskega instrumenta visoka (Cronbach α 0,93). 

S faktorsko analizo in pravokotno rotacijo faktorjev smo nato določili nove, sintetične 

spremenljivke (faktorje). Ti so določeni kot linearna kombinacija originalnih spremenljivk, ki 

vstopajo v faktorsko analizo. Metodo rotacije faktorjev smo uporabili, da smo zagotovili čim 

bolj enostavno faktorsko strukturo, za katero je značilno, da vsakemu faktorju pripada ena ali 

manjše število uteži z veliko vrednostjo, vrednosti drugih faktorskih uteži pri tem faktorju pa 

so zelo majhne. Pri tem je značilno tudi to, da ima vsaka spremenljivka le eno faktorsko utež z 

visoko vrednostjo.  

Primerno število faktorjev smo določili na temelju presoje naslednjih parametrov (Hair idr. 

2006, 107, povz. po Podbrežnik in Bojnec 2013, 169): 

- Lastne vrednosti uporabljenih faktorjev morajo biti višje od 1, posamezna spremenljivka 

mora pojasniti vsaj en faktor. 

- Kumulativni delež pojasnjene variance, ki pomeni odstotek variance določene 

spremenljivke, ki pripomore h korelacijam z drugimi spremenljivkami ali je skupna z 

drugimi spremenljivkami, mora znašati vsaj 50 %, tako da z enim ali nekaj faktorji 

pojasnimo 50 % variabilnosti podatkov  

- Faktorske uteži, ki pomenijo korelacijo med originalnimi spremenljivkami in novimi 

faktorji. Izražene so v koeficientih, ki jih najdemo v matriki faktorjev. Višja kot je 

faktorska utež, bolj je spremenljivka pojasnjena s faktorjem. Hair idr. (2006, 111) 

predlagajo minimalno velikost faktorskih uteži, ki niso manjše od ±0,30. Faktorske uteži, 

ki so večje od ±0,40, se razumejo kot pomembne, tiste uteži, ki presežejo ±0,50, pa so 

značilne. 

V naši analizi, predstavljeni v preglednici 5, smo najprej izločili spremenljivko T10 

(Tehnično znanje in kompetence vaših odjemalcev so dobre), saj vrednost njene komunalitete 

ne dosega 50 % s skupnimi faktorji pojasnjene variance. 

Prvi faktor (F1) nam pojasnjuje 26,5 % celotne variance. Drugi faktor (F2) pojasnjuje 24,4 % 

s prvim faktorjem še nepojasnjene variance, tretji faktor (F3) pa pojasnjuje 12,9 % variance, 

ki ni pojasnjena s prvima dvema faktorjema. 
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V prvi faktor (F1) so vključene vse spremenljivke iz dimenzije zanesljivost ter trditvi T11 

(Postopki za izbor dobavitelja pri vaših odjemalcih so transparentni in pravični) in T14 (Ko se 

z odjemalci dogovorite za neko aktivnost, ste prepričani, da jo bodo realizirali). Na podlagi 

dobljenih rezultatov smo prvi novi faktor (F1) poimenovali: zanesljivost postopkov pri 

odjemalcih. 

V drugi faktor (F2) so vključene spremenljivke iz dimenzije odzivnost in empatija ter T13 

(Vašim odjemalcem razkrijete poslovne skrivnosti z namenom doseganja boljših skupnih 

rezultatov poslovanja, saj so zaupanja vreden partner). Na podlagi dobljenih rezultatov smo 

drugi novi faktor (F2) poimenovali: razumevajoča odzivnost odjemalcev. 

V tretji faktor (F3) so vključene vse spremenljivke iz dimenzije fizični izgled, zato smo tretji 

novi faktor (F3) poimenovali: odjemalčevo okolje. 

Preglednica 5: Faktorska analiza  

  
Faktorska analiza 

Component  

F1 F2 F3 Komunalitete 

F
IZ

IČ
N

I 
IZ

G
L

E
D

 T1. Služba nabave pri vaših odjemalcih 
je v njihovem podjetju primerno 

locirana. 

,130 ,044 ,846 ,734 

T2. Delovno okolje in oprema pri vaših 
odjemalcih je sodobna in uporabniku 

prijazna. 

,241 ,187 ,762 ,674 

T3. Zaposleni v nabavi so prijazni ter 

poslovno primerno oblečeni. 
,185 ,419 ,684 ,678 

Z
A

N
E

S
L

JI
V

O
S

T
 

T4. Zaposleni v službi nabave so 
natančni. 

,739 ,157 ,334 ,682 

T5. Realizirajo vse dogovorjene 

aktivnosti v dogovorjenem roku. 
,836 ,178 ,133 ,749 

T6. Povpraševanja (dokumenti in 
podatki), ki jih prejmete iz njihove 

nabavne službe, so kakovostni, 
natančni, jasni in zanesljivi. 

,816 ,186 ,140 ,720 

T7. Vaši odjemalci dosledno upoštevajo 
svoje pogodbene obveznosti. 

,730 ,191 ,179 ,601 

O
D

Z
IV

N
O

S
T

 

T8. Kadarkoli nabavno službo pri vaših 
odjemalcih soočite s problemom, so 
odzivni in fleksibilni ter so pripravljeni 

sodelovati pri reševanju le-tega. 

,550 ,578 ,117 ,651 

T9. Zaposleni v službi nabave imajo do 
vas individualen pristop, za 

komunikacijo z vami si vedno vzamejo 

čas. 

,330 ,686 ,260 ,647 

T11. Postopki za izbor dobavitelja pri 

vaših odjemalcih so transparentni in 
pravični. 

,619 ,451 ,092 ,595 

»se nadaljuje« 
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Faktorska analiza 

Component  

F1 F2 F3 Komunalitete 
 

 

T12. Kakršnakoli pojasnila in informacije 
v službi nabave pridobite hitro in 
kakovostno. 

,552 ,627 ,177 ,730 

Z
A

U
P

A
N

JE
 

T13. Vašim odjemalcem razkrijete 
poslovne skrivnosti z namenom doseganja 

boljših skupnih rezultatov poslovanja, saj 
so zaupanja vreden partner. 

,007 ,709 ,157 ,528 

T14. Ko se z odjemalci dogovorite za 

neko aktivnost, ste prepričani, da jo bodo 
realizirali. 

,583 ,439 ,190 ,569 

E
M

P
A

T
IJ

A
 

T15. Vaši odjemalci dobro poznajo vaše 
procese poslovanja ter jih skušajo čim 
bolj razumeti. 

,329 ,770 ,052 ,704 

T16. Vaši odjemalci poznajo vašo 
strategijo podjetja in rezultate poslovanja. 

,160 ,701 ,205 ,558 

T17. V primeru, ko imajo vaši odjemalci 
višjo raven kakovosti poslovanja, je 
njihov interes, da vam pomagajo priti na 

enako raven. 

,405 ,650 ,108 ,598 

  Lastna vrednost faktorja 8,064 1,410 1,367 10,842 

 Odstotek pojasnjene variance 26,518 24,407 12,851 63,776 

 Cronbach α ,888 ,879 ,730 ,929 

Naslovi stolpcev: (F1, F2, F3) komponente ali faktorji; (Komunalitete) delež pojasnjene variance pri 
F1, F2, F3 faktorjih. 

S faktorsko analizo smo definirali tri nove faktorje, s katerimi lahko pojasnimo 63,78 % 

celotne variance dejanskega zadovoljstva dobaviteljev. Ti trije novi faktorji predstavljajo 

kazalnike  zadovoljstva dobaviteljev. 

Na podlagi rezultatov v zgoraj predstavljeni analizi, hipotezo H2: Zadovoljstvo dobaviteljev, 

ki se meri z večjim številom spremenljivk, lahko pojasnimo z manjšim številom skupnih 

faktorjev kakovosti storitev, lahko potrdimo, saj zadovoljstvo dobaviteljev, ki se meri z večjim 

številom spremenljivk, lahko pojasnjujemo z manjšim številom skupnih faktorjev. 

4.8.3 Testiranje H3: Dejavniki strateškega partnerstva 

Hipoteza H3: Dolgoročno strateško partnerstvo je pozitivno povezano s fizičnim izgledom, 

zanesljivostjo, odzivnostjo, zaupanjem in empatijo. 

Povezanost dolgoročnega strateškega partnerstva s fizičnim izgledom, zanesljivostjo, 

odzivnostjo, zaupanjem in empatijo smo najprej merili s Spearmanovim koeficientom 

korelacije. Spearmanov koeficient korelacije je statistični kazalec, ki prikazuje neparametrske 

stopnje povezanosti dveh spremenljivk oziroma predstavlja kakovost opisa povezanosti med 
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spremenljivkama, ki jo napravi določena funkcija. Pri tem za razliko od Pearsonovega 

koeficienta korelacije ne predpostavlja linearne povezanosti spremenljivk in enakomernosti 

frekvenčne porazdelitve, prav tako pa je z njim moč računati stopnjo povezanosti nezveznih 

spremenljivk. Zaradi slednjega je Spearmanov koeficient primeren za izračun odvisnosti 

ordinalnih spremenljivk.  

Spearmanov koeficient korelacije je posebna oblika Pearsonovega koeficienta, v kateri so 

podatki pred izračunom koeficientov preoblikovani v range. V preprostejši obliki računanja 

koeficienta so absolutne vrednosti oblikovane v range že poprej, nato pa se za končni izračun 

uporabi razlika med rangi različnih vrednosti, katerih medsebojna odvisnost se išče. Vrednost 

Spearmanovega koeficienta korelacije se tako kot pri Pearsonovem koeficientu lahko nahaja 

med vrednostmi -1 in 1: če je koeficient pozitiven, potem se s povečevanjem ene 

spremenljivke povečuje tudi druga, če pa je negativen, potem se s povečevanjem ene 

spremenljivke druga zmanjšuje.  

V naši analizi, prikazano v preglednici 6, smo s pomočjo Spearmanovega korelacijskega testa 

preverili, ali obstaja povezanost med dolgoročnim strateškim partnerstvom in fizičnim 

izgledom, zanesljivostjo, odzivnostjo, zaupanjem ter empatijo (dejavniki kakovosti). Kot 

dolgoročno strateško partnerstvo smo definirali dolžino medsebojnega sodelovanja med 

dobavitelji in njihovimi odjemalci 3 leta in več. Na podlagi rezultatov spodnje analize 

ugotavljamo, da je p-vrednost večja kot 0,05 (p-vrednosti v naši analizi se gibljejo od 0,29 do 

0,66), zato lahko trdimo, da korelacija ni statistično pomembna. Korelacijski koeficienti se 

gibljejo od 0,04 do 0,09, kar pomeni, da gre v našem primeru za zanemarljivo korelacijo 

(pojasnjevalna tabela vrednosti Spearmanovega korelacijskega koeficienta se nahaja v prilogi 

6, preglednica P. 29). 

Preglednica 6: Analiza povezanosti med dolgoročnim strateškim partnerstvom in 

dejavniki kakovosti 

  
Več kot 3 leta 
sodelovanja 

Spearmanov 

rho 

Fizični izgled 

Korelacijski koeficient -,083 

p-vrednost ,309 

N 152 

Zanesljivost 

Korelacijski koeficient -,037 

p-vrednost ,656 

N 151 

»se nadaljuje« 
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Več kot 3 leta 
sodelovanja 

Spearmanov 

rho 

Odzivnost 

Korelacijski koeficient -,087 

p-vrednost ,289 

N 151 

Zaupanje 

Korelacijski koeficient -,077 

p-vrednost ,346 

N 151 

Empatija 

Korelacijski koeficient -,059 

p-vrednost ,473 

N 151 

Naslovi vrstic: (N) število odgovorov, (p-vrednost) stopnja statistične pomembnosti. 

Nato smo povezanost dolgoročnega strateškega partnerstva s fizičnim izgledom, 

zanesljivostjo, odzivnostjo, zaupanjem in empatijo preko novih sintetičnih faktorjev (F1, F2 

in F3) merili še z multiplo regresijsko analizo, prikazano v preglednici 7, s katero smo 

ugotavljali, ali imajo kazalniki zadovoljstva dobaviteljev, ki so rezultat faktorske analize (F1, 

F2, F3 – neodvisne spremenljivke) pomemben vpliv na dolgoročno strateško partnerstvo 

(odvisna spremenljivka), ki smo ga merili s trditvijo: »več kot 3 leta sodelujete z odjemalci«.  

Moč odvisnosti med dolgoročnim strateškim partnerstvom (odvisna spremenljivka) in 

kazalniki zadovoljstva dobaviteljev (neodvisne spremenljivke) smo ugotavljali s korelacijsko 

analizo, z multiplo regresijo pa smo odvisnost med oceno zadovoljstva dobaviteljev in 

dolgoročnim strateškim partnerstvom izrazili v obliki regresijske enačbe. Tako smo z 

multiplim korelacijskim koeficientom ugotavljali moč odvisnosti med odvisnimi in 

neodvisnimi spremenljivkami, z multiplim determinacijskim koeficientom pa smo ugotavljali 

delež variance v odvisni spremenljivki, ki je pojasnjena z variabilnostjo v neodvisnih 

spremenljivkah. Zanesljivost regresijske funkcije smo preverili s F-testom, s Studentovim t-

testom pa smo ugotavljali regresijske koeficiente, ki so značilno različni od nič. Z ANOVO 

smo nato testirali še, ali je regresijski model statistično pomemben, to pomeni, da ga lahko 

posplošimo na celotno populacijo iz katere smo zajeli vzorec. 

Preglednica 7: Povzetek regresijskega modela 

Model R R Kvadrat 
Prilagojen 

R Kvadrat 

Standardna 

napaka 

1 ,091
a
 ,008 -,016 ,331 

Prediktorji: (Konstanta), F3, F1, F2: zanesljivost postopkov pri odjemalcih, razumevajoča odzivnost 
odjemalcev in odjemalčevo okolje. Odvisna spremenljivka: več kot 3 leta sodelujete z odjemalci. 
Naslovi stolpcev: (R) korelacijski koeficient, (R2) determinacijski koeficient. 

Na podlagi rezultatov analize, prikazano v preglednici 7, ocenjujemo, da multipli korelacijski 

koeficient z vrednostjo 0,091 ne kaže odvisnosti med dolgoročnim strateškim partnerstvom 
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(odvisna spremenljivka) in tremi neodvisnimi spremenljivkami (F1: zanesljivost postopkov 

pri odjemalcih, F2: razumevajoča odzivnost odjemalcev, F3: odjemalčevo okolje), ki 

predstavljajo zadovoljstvo dobaviteljev. Multipli determinacijski koeficient izkazuje vrednost 

0,008, kar pomeni, da je samo 8 % variance dolgoročnega strateškega partnerstva pojasnjeno 

s tremi neodvisnimi spremenljivkami, ki predstavljajo kazalnike zadovoljstva dobaviteljev. 

Na podlagi rezultatov analize, ob zanemarljivi stopnji tveganja, lahko sklepamo, da nobena 

izmed treh, v regresijski model vključenih spremenljivk, značilno ne vpliva na dolgoročno 

strateško partnerstvo. F-test in raven značilnosti (0,793), prikazano v prilogi 7, preglednica P. 

31 kažeta, da ne obstaja značilna odvisnost med dolgoročnim strateškim partnerstvom in 

zadovoljstvom dobaviteljev. T-testi in ravni značilnosti za posamezne regresijske koeficiente, 

prikazano v prilogi 7, preglednica P. 30, kažejo, da regresijski koeficienti pri vseh treh 

neodvisnih spremenljivkah niso značilno različni od nič (raven značilnosti večja od 0,05), 

zato vpliv omenjenih spremenljivk ni statistično pomemben.  

Na podlagi rezultatov v zgoraj predstavljeni analizi, hipoteze H3: Dolgoročno strateško 

partnerstvo je pozitivno povezano s fizičnim izgledom, zanesljivostjo, odzivnostjo, zaupanjem 

in empatijo, ne moremo potrditi, saj ne obstajajo statistično pomembne povezave med 

zadovoljstvom in dolgoročnim strateškim sodelovanjem.  

4.8.4 Testiranje H4: Razlika ned pričakovanim in zaznanim zadovoljstvom 

Hipoteza H4: Pričakovano in zaznano stanje zadovoljstva dobaviteljev se med seboj značilno 

razlikujeta. 

Z analizo pričakovanega in zaznanega zadovoljstva dobaviteljev smo želeli preveriti, če se 

pričakovano zadovoljstvo dobaviteljev značilno razlikuje od dejansko zaznanega 

zadovoljstva. Oblikovali smo 17 parov trditev, kjer nas je pri vsakem od njih zanimala razlika 

med pričakovanim in zaznanim zadovoljstvom (razlika med pričakovano in zaznano ravnjo 

kakovosti storitev pri odjemalcih). Dobavitelji so v prvem delu vprašalnika ocenjevali, kako 

pomembna je posamezna trditev za določeno storitev, ki odraža pričakovano raven 

zadovoljstva. V drugem delu vprašalnika so dobavitelji ocenjevali, kako pomembna je 

posamezna trditev za določeno storitev, ki odraža zaznano raven zadovoljstva. Na podlagi 

opravljenih meritev smo ugotovili razlike med ocenami pričakovane in zaznane ravni 

kakovosti storitev, ki odraža razliko med pričakovanim in zaznanim zadovoljstvom. 

S parnim t-testom za odvisna vzorca smo pri vseh 17-ih trditvah ugotavljali, ali je razlika med 

povprečnimi ocenami zaznane in pričakovane ravni kakovosti storitev posledica 

sistematičnega vpliva, ali pa so razlike nastale povsem slučajno. Če je p-vrednost (stopnja 

statistične pomembnosti) manj od 0,05, to pomeni, da lahko na nivoju 5 % tveganja trdimo, da 

statistično pomembne razlike obstajajo. 



 

90 

Naši rezultati t-testov za odvisna vzorca, prikazano v preglednici 8, so pri vseh 17-ih trditvah 

izkazali stopnjo statistične pomembnosti manjšo od 0,05, kar pomeni, da je pri vseh 17-ih 

trditvah razlika med povprečnimi ocenami zaznane in pričakovane ravni kakovosti storitev 

posledica sistematičnega vpliva. Iz navedenega sklepamo, da se pričakovano in zaznano 

zadovoljstvo dobaviteljev med seboj značilno razlikujeta. Rezultati t-testa za odvisna vzorca v 

vseh 17-ih primerih kažejo, da so vrednosti negativne. To pomeni, da obstoječe zadovoljstvo 

dobaviteljev ne dosega njihovih pričakovanj.  

Največja razlika med pričakovanim in zaznanim zadovoljstvom se kaže pri dimenziji 

zanesljivost, kjer dobavitelji ocenjujejo, da njihovi odjemalci niso dovolj natančni, ne 

realizirajo vseh dogovorjenih aktivnosti v dogovorjenem roku, njihova dokumentacija iz 

naslova povpraševanj je velikokrat pomanjkljiva in nejasna, ravno tako odjemalci velikokrat 

ne izpolnijo svojih pogodbenih obveznosti. Velika razlika med pričakovanim in zaznanim  

zadovoljstvom se kaže tudi pri dimenziji odzivnost, kjer dobavitelji ocenjujejo, da njihovi 

odjemalci niso dovolj odzivni in fleksibilni, kadar jih dobavitelji soočijo s problemom, za 

komunikacijo z dobavitelji si vzamejo premalo časa ter imajo premalo individualen pristop. 

Dobavitelji tudi ocenjujejo, da je tehnično znanje pri odjemalcih pomanjkljivo, postopki pri 

izboru dobavitelja pa se jim zdijo premalo transparentni in pravični. 

Najmanjša razlika med pričakovanim in zaznanim zadovoljstvom se kaže pri dimenziji fizični 

izgled, kjer dobavitelji ocenjujejo, da je služba nabave pri njihovih odjemalcih primerno 

locirana, delovno okolje in oprema se jim zdijo primerni, ravno tako se jim zaposleni v 

odjemalčevi nabavni službi zdijo prijazni in poslovno primerno urejeni. 

Preglednica 8: Parni t-test za odvisna vzorca, ločeno po posameznih trditvah 

  

Dimenzija/Trditev 

Pričakovano 
zadovoljstvo 

Zaznano   

zadovoljstvo Parni t-test 

Povprečje SD Povprečje SD 
Razlika v 

povprečjih 
t p 

FIZIČNI IZGLED 4,14 0,59 3,80         0,71         -,344      -6,250          ,000 

T1. Služba nabave pri 

vaših odjemalcih je v 
njihovem podjetju 

primerno locirana. 

4,16 0,70 3,87         0,76          -,292       4,732          ,000 

T2. Delovno okolje in 

oprema pri vaših 
odjemalcih je sodobna 

in uporabniku prijazna. 

4,09 0,78    3,77    0,78 -,320      4,629 ,000 

T3. Zaposleni v 

nabavi so prijazni ter 

poslovno primerno 

oblečeni. 

4,16 0,69    3,81 0,83 -,358 5,162 ,000 

 

»se nadaljuje« 
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Dimenzija/Trditev 

Pričakovano 
zadovoljstvo 

Zaznano   

zadovoljstvo Parni t-test 

Povprečje       SD Povprečje SD 
  Razlika v     

povprečjih 
      t p 

ZANESLJIVOST    4,40 0,66 3,47      0,76        -,966 -13,138 ,000 

T4. Zaposleni v službi 
nabave so natančni. 

   4,38 0,69 3,64 0,82      -,775 10,458 ,000 

T5. Realizirajo vse 

dogovorjene aktivnosti 

v dogovorjenem roku. 

  4,39 0,82 3,49 0,85       -,927 10,878 ,000 

T6. Povpraševanja 
(dokumenti in podatki), 

ki jih prejmete iz 

njihove nabavne službe, 
so kakovostni, natančni, 
jasni in zanesljivi. 

4,43 0,74 3,50 0,92        -,967 10,517 ,000 

T7. Vaši odjemalci 
dosledno upoštevajo 
svoje pogodbene 

obveznosti. 

4,43 0,76 3,35 0,96     -1,106 12,194 ,000 

ODZIVNOST 4,32 0,61 3,45 0,75        -,894 -13,538 ,000 

T8. Kadarkoli nabavno 

službo pri vaših 
odjemalcih soočite s 
problemom, so odzivni 

in fleksibilni ter so 

pripravljeni sodelovati 

pri reševanju le-tega. 

4,37 0,69 3,45 0,89       -,921 11,135 ,000 

T9. Zaposleni v službi 
nabave imajo do vas 

individualen pristop, za 

komunikacijo z vami si 

vedno vzamejo čas. 

4,30 0,69 3,61 0,91        -,711 9,188 ,000 

T10. Tehnično znanje 

in kompetence vaših 
odjemalcev so dobre. 

4,26 0,77 3,55 0,80        -,737 9,966 ,000 

T11. Postopki za izbor 

dobavitelja pri vaših 
odjemalcih so 

transparentni in 

pravični. 

4,34 0,79 3,21 0,99       -1,167 11,737 ,000 

T12. Kakršnakoli 
pojasnila in informacije 

v službi nabave 
pridobite hitro in 

kakovostno. 

4,30 0,75 3,55 0,83       -,797 9,803 ,000 

»se nadaljuje« 
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Dimenzija/Trditev 

Pričakovano 
zadovoljstvo 

Zaznano   

zadovoljstvo 
Parni t-test 

Povprečje SD Povprečje SD 
Razlika v 

povprečjih 
t p 

ZAUPANJE 4,01 0,72 3,40 0,81          -,622 -9,326 ,000 

T13. Vašim 
odjemalcem 

razkrijete poslovne 

skrivnosti z 

namenom doseganja 

boljših skupnih 
rezultatov 

poslovanja, saj so 

zaupanja vreden 

partner. 

3,66 1,08 3,22 0,97         -,430 5,272 ,000 

T14. Ko se z 

odjemalci 

dogovorite za neko 

aktivnost, ste 

prepričani, da jo 
bodo realizirali. 

4,36 0,69 3,63 0,78          -,755 10,045 ,000 

EMPATIJA 4,07 0,65 3,38 0,81          -,698 -9,676 ,000 

T15. Vaši odjemalci 
dobro poznajo vaše 
procese poslovanja 

ter jih skušajo čim 
bolj razumeti. 

4,08 0,75 3,39 0,85          -,713 8,361 ,000 

T16. Vaši odjemalci 
poznajo vašo 
strategijo podjetja 

in rezultate 

poslovanja. 

3,96 0,83 3,35 0,89           -,617 7,662  ,000 

T17. V primeru, 

ko imajo vaši 
odjemalci višjo 
raven kakovosti 

poslovanja, je 

njihov interes, da 

vam pomagajo 

priti na enako 

raven. 

             4,18        0,78  3,55       0,92             -,611     8,231            ,000 

Naslovi stolpcev: (Povprečje) aritmetična sredina; (SD) standardna odklon (Razlika v povprečjih) 

vrednost razlike; (t) vrednost t-testa za odvisna vzorca; (p) stopnja statistične pomembnosti. 

Hernon in Altman (1998, 198) pojasnjujeta, da vrednost ocene SERVQUAL, ki predstavlja 

vrzel med zaznanim in pričakovanim, ni edini kriterij za določanje kritičnih dejavnikov 

kakovosti storitev, ki odražajo raven zadovoljstva dobaviteljev. Predlagala sta tudi grafičen 

prikaz posameznih dejavnikov storitev, ki se jih uvršča v enega od štirih kvadrantov 

dejavnikov storitev. Kvadrantna analiza za prikaz kritičnih dejavnikov storitev pri odjemalcih 

je prikazana na sliki 26. Ločnica med spodnjima in zgornjima kvadrantoma je povprečna 

vrednost ocen pričakovanj, med levima in desnima kvadrantoma pa ocena SERVQUAL. 
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Vrednost ocene SERVQUAL in vrednost ocene pričakovanj posameznega dejavnika 

kakovosti storitev določata njegovo uvrstitev v enega od štirih kvadrantov. V zgornjem levem 

kvadrantu (1. kvadrant) so dejavniki z visokimi ocenami dobaviteljevih pričakovanj, 

odjemalci pa jih v zaznanem stanju ne dosegajo, saj so vrzeli negativne in nadpovprečne. Tudi 

v zgornjem desnem kvadrantu (2. kvadrant) so dejavniki z visokimi ocenami dobaviteljevih 

pričakovanj, odjemalci pa jih v zaznanem stanju dosegajo nadpovprečno. Dejavnike kakovosti 

storitev, ki se nahajajo v 1. kvadrantu, je potrebno izboljšati, dejavnike kakovosti storitev iz 2. 

kvadranta pa je potrebno vzdrževati in po zmožnostih še izboljševati. V spodnja dva 

kvadranta (3. in 4. kvadrant) so vključeni dejavniki kakovosti storitev, ki so manj pomembni, 

saj so pričakovanja dobaviteljev podpovprečna. Ti dejavniki zato ne potrebujejo tolikšne 

pozornosti, kot dejavniki iz zgornjih dveh kvadrantov. 

Iz naše kvadrantne analize dejavnikov kakovosti storitev, ki odražajo raven zadovoljstva 

dobaviteljev, lahko odčitamo, da je najbolj potrebno izboljšati kakovost storitev pri 

odjemalcih pri sledečih trditvah: 

- T4: »Zaposleni v službi nabave so natančni.« 

- T5: »Realizirajo vse dogovorjene aktivnosti v dogovorjenem roku.« Trditev pomeni, da 

dobavitelji niso zadovoljni s svojimi odjemalci glede realizacije dogovorjenih aktivnosti 

v dogovorjenem roku.« 

- T6: »Povpraševanja (dokumenti in podatki), ki jih prejmete iz njihove nabavne službe, so 

kakovostni, natančni, jasni in zanesljivi.«   

- T7: »Vaši odjemalci dosledno upoštevajo svoje pogodbene obveznosti.« 

- T8: »Kadarkoli nabavno službo pri vaših odjemalcih soočite s problemom, so odzivni in 

fleksibilni ter so pripravljeni sodelovati pri reševanju le-tega.« Trditev pomeni, da 

dobavitelji niso zadovoljni s svojimi odjemalci, saj niso dovolj odzivni, fleksibilni in 

pripravljeni sodelovati, ko jih dobavitelj sooči s problemom.« 

- T10: »Tehnično znanje in kompetence vaših odjemalcev so dobre.«  

- T11: »Postopki za izbor dobavitelja pri vaših odjemalcih so transparentni in pravični.«  

- T12: »Kakršnakoli pojasnila in informacije v službi nabave pridobite hitro in 

kakovostno.« 

- T14: »Ko se z odjemalci dogovorite za neko aktivnost, ste prepričani, da jo bodo 

realizirali.« 

 

Glede na trditve, ki so se v kvadrantni analizi pojavile v 1. kvadrantu, lahko sklepamo, da je 

največ aktivnosti za izboljšanje zadovoljstva dobaviteljev potrebnih pri dimenzijah 

zanesljivost, odzivnost in zaupanje, saj je bilo pri teh dimenzijah, ki predstavljajo kakovost 

storitev pri odjemalcih, največ trditev z največjim razhajanjem med ocenami (največje 

negativne vrednosti ocene SERVQUAL).  
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Slika 26: Kvadrantna analiza dejavnikov zadovoljstva dobaviteljev 

Na podlagi rezultatov v zgoraj predstavljeni analizi, hipotezo H4: Pričakovano in zaznano 

stanje zadovoljstva dobaviteljev se med seboj značilno razlikujeta, lahko potrdimo, saj pri 

vseh 17-ih trditvah obstajajo statistično pomembne razlike med zaznanim in pričakovanim 

zadovoljstvom dobaviteljev. 
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5 UGOTOVITVE IN RAZPRAVA O REZULTATIH TER MOŽNOSTI ZA 

NADALJNJE RAZISKOVANJE 

Za raziskavo smo izdelali merilni instrument SERVQUAL s sedemnajstimi pari trditev s 

področja petih dimenzij kakovosti storitev: fizični izgled, zanesljivost, odzivnost, zaupanje in 

empatija. Anketiranci (podjetja, ko se znajdejo v vlogi dobavitelja) so ocenjevali pričakovano 

in dejansko zaznano raven kakovosti storitev pri svojih odjemalcih. V raziskavi nas je 

zanimala primernost spremenljivk, konstruktna veljavnost in zanesljivost anketnega 

vprašalnika, kar smo potrdili po opravljeni anketni raziskavi. Poleg sedemnajst parov trditev 

smo v vprašalnik vključili tudi deset splošnih vprašanj, ki so nam podala odgovore o 

značilnostih podjetij v predelovalni dejavnosti v Sloveniji. Eno od splošnih vprašanj je 

pojasnjevalo dolgoročno strateško partnerstvo (3 in več-letno sodelovanje s svojimi 

odjemalci). V raziskavi smo ugotavljali tudi, ali se zadovoljstvo dobaviteljev razlikuje glede 

na velikost podjetja, ali lahko zadovoljstvo dobaviteljev, ki se meri z večjim številom 

spremenljivk, pojasnimo z manjšim številom skupnih faktorjev kakovosti storitev ter ali 

obstaja statistično značilna razlika med pričakovanim in zaznanim zadovoljstvom. Odgovore 

na zgoraj zastavljena vprašanja smo pojasnjevali z rezultati, ki smo jih dobili ob preverjanju 

veljavnosti štirih hipotez.  

5.1 Ugotovitve iz naslova lastnosti obravnavanega vzorca 

Ugotovili smo, da je iz naslova organizacijske oblike največ podjetij z organizacijsko obliko 

družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), kar 83,3 % vseh anketiranih podjetij. Taka 

organizacijska oblika je najbolj primerna za manjša in srednje velika podjetja, saj je 

poslovanje tako velikih podjetij na tak način še obvladljivo. Za d. o. o. so značilni nizki 

stroški ustanovitve in poslovanja, v primeru večjih dobičkov pa nižje obdavčitve. Za tako 

organizacijsko obliko je značilna omejena odgovornost, kjer v primeru negativnega 

poslovanja družbeniki odgovarjajo samo s svojim deležem v družbi, ne pa s svojim celotnim 

premoženjem, kot je to v primeru organizacijske oblike samostojnega podjetnika (s. p.). Ko 

smo podatke našega vzorca primerjali s podatki iz SURS-ove baze celotne populacije, za leto 

2013, smo ugotovili, da so podatki primerljivi. Organizacijska oblika podjetja d. o. o. tudi tam 

predstavlja največji delež (82,4 %), preostali manjšinski delež pa predstavljajo s. p.-ji in d. d.-

ji. 

Iz naslova merjenega parametra velikost podjetij smo ugotovili, da v predelovalni dejavnosti v 

Sloveniji prevladujejo srednje velika (46,8 %) in majhna (37,8 %) podjetja. SURS-ova baza 

za leto 2013 izkazuje na celotni populaciji največ malih podjetij (80,5 %), sledijo ji srednje 

velika podjetja (16,2 %) ter velika podjetja (3,3 %). Oba rezultata izkazujeta, da v obeh 

primerih prevladujejo mala in srednje velika podjetja To je mogoče povezati s predhodno 

ugotovitvijo, da je po organizacijski obliki največ d. o. o.-jev, za katere so značilna manjša in 

srednje velika podjetja. Za takšno velikost podjetij je značilna večja fleksibilnost in 
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prilagodljivost razmeram na trgu kot to lahko pripišemo velikim podjetjem. V današnjih 

zahtevnih razmerah, ki vladajo na trgu, je tudi velikost (majhnost) podjetja velikokrat 

pomembna konkurenčna prednost podjetja. 

Naša raziskava je pokazala, da je večina anketiranih podjetij na trgu prisotna že več kot 10 let 

(91,7 %), kar pomeni, da ima večina teh podjetij za seboj pretekle izkušnje iz poslovanja ter 

veliko mero strokovnega znanja. Vsa ta podjetja so že obstajala na trgu pred začetkom 

recesije ter tudi v času drastičnega poslabšanja razmer na trgu (leta 2008), pa vse do danes, ko 

se slovensko in tudi mnoga svetovna gospodarstva še vedno pobirajo iz krize. Podjetja z več 

kot 10-letnim obstojem so preživela »neurja« zadnjih let, zato sklepamo, da je njihovo 

poslovanje v veliki meri prilagojeno zahtevnim razmeram na trgu. 

Po SKD razvrstitvi smo ugotovili, da je največji delež anketiranih podjetij iz skupine 

Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav (23,7 %), najmanj pa iz skupine 

Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov ter iz skupine Proizvodnja pijač (0,7 %). Ko 

smo podatke našega vzorca primerjali s podatki iz SURS-ove baze celotne populacije, za leto 

2013, smo ugotovili, da so podatki primerljivi. Daleč največji delež predstavljajo podjetja iz 

skupine Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav (26 %), najmanj pa podjetja 

iz skupine Proizvodnja tobačnih izdelkov (0 %). Med industrijsko največja podjetja iz 

kovinsko pridelovalne branže spadajo predvsem podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo vozil 

in sestavnih delov za vozila. Glede na majhnost slovenskega tržišča je moč sklepati, da je 

večina podjetij iz najobsežnejše skupine po SKD razvrstitvi Proizvodnja kovinskih izdelkov, 

razen strojev in naprav, orientirana na mednarodne trge. 

Iz naslova merjenega parametra število odjemalcev v preteklem letu smo ugotovili, da je 

največ anketiranih podjetij v preteklem letu sodelovalo z 11 do 30 odjemalcev (56,4 %). 

Skupni delež podjetij, ki so v preteklem letu imeli 30 in manj odjemalcev, je 80,1 %. Podjetja 

z manj odjemalcev imajo večje možnosti za razvoj dolgoročnih strateških partnerstev od 

tistih, ki imajo večje število odjemalcev. Obravnavanje strateško pomembnih odjemalcev na 

individualni ravni je pomemben doprinos za izgradnjo medsebojnih partnerstev. Poslovna 

strategija individualnega pristopa do posameznih ključnih odjemalcev pripomore k boljši 

preglednosti nad celotno prodajo ter vpliva na celotno rast in razvoj podjetja. 

Pri vprašanju o številu odjemalcev z več kot 3-letnim medsebojnim sodelovanjem smo 

ugotovili, da so anketirana podjetja v 90,3 % več kot 3 leta sodelovala z več kot 10-imi 

odjemalci. 3 leta in več skupnega partnerstva predstavlja dolgoročno medsebojno sodelovanje 

poslovnih partnerjev, ki je lahko tudi oblika dolgoročnega strateškega partnerstva. Če ima 

podjetje več kot 40 odjemalcev, rezultati ankete kažejo, da je možnost za razvoj dolgoročnih 

strateških partnerstev (več kot 3 leta skupnega sodelovanja) majhna (9,1 %). Čehovinova 

(2005, 51–55) pojasnjuje, da je pri strateških zvezah eden ključnih elementov zaupanje. V 

primerjavi z nekaterimi drugimi oblikami povezav med podjetji, ima pri strateškem 

zavezništvu zaupanje še posebej pomembno vlogo, saj takšna zveza praktično temelji na 
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njem. Graditev zaupanja je dolgoročen proces, ki vključuje kakovostno izmenjavo informacij 

(tudi tistih zaupne narave), dobro komunikacijo med partnerji, vzajemno predanost, 

zanesljivost ter sprotno preverjanje in usklajevanje ciljev. Pomembna je tudi suverenost 

vodstva, ki s svojim delovanjem posredno prenaša zaupanje v strateško zvezo tudi na nižje 

ravni v podjetju. Če sta pri vsem tem prisotna še velika mera strpnosti in predanost 

zaposlenih, lahko govorimo o dobrem strateškem zavezništvu. 

Pri ugotavljanju deleža prometa z največjim kupcem smo ugotovili, da 60,5 % anketiranim 

podjetjem delež prometa z največjim kupcem predstavlja 6 do 30 % njihove celotne prodaje, 

kar predstavlja dobro razpršeno prodajno mrežo. Kar 29,9 % podjetij pa posluje s kupcem, ki 

jim predstavlja več kot 30 % njihove celotne prodaje. Praksa nekaterih podjetij je pokazala, da 

takšno nerazpršeno pokritje trga za podjetje predstavlja riziko v poslovanju, saj v primeru 

nastanka finančnih težav pri takšnem ključnem kupcu, v finančne težave posledično zabrede 

tudi podjetje, ki s takšnim kupcem posluje. Dobro razpršena prodajna mreža je sestavljena iz 

več ključnih kupcev. Kotler (2004, 22) pravi, da lahko samo 10 % kupcev doprinese več kot 

90 % prihodkov od prodaje. 

Pri ugotavljanju kako imajo dobavitelji s svojimi odjemalci pogodbeno definirane cene, 

plačilne roke, dobavne roke ter minimalno raven kakovosti, smo ugotovili, da si dobavitelji 

najbolj želijo s pogodbo definirati plačilne roke, najmanj pa si želijo s pogodbo zavezati cene. 

Glede na plačilno nedisciplino, ki je v zadnjih letih prisotna v Sloveniji, rezultat raziskave, da 

si dobavitelji najbolj želijo s pogodbo definirati plačilne roke, ne preseneča. Da so cene s 

pogodbo najmanj zavezujoče, si razlagamo z dejstvom, da glede na turbulentne razmere na 

trgu, večina dobaviteljev ne želi pogodbeno fiksirati svojih cen za daljše časovno obdobje, saj 

to za njih predstavlja preveliko tveganje. Če se med partnerji razvije visoka stopnja zaupanja, 

je definicija vzajemnih pogodbenih obveznosti zgolj formalnost. Nobena pogodba nima take 

moči in zaveze, da bi lahko vzpostavila dober, partnerski odnos, če med njima ni zaupanja. 

Iz naslova merjenega parametra uspešno realiziranih skupnih projektov z odjemalci smo 

ugotovili, da je 84,5 % podjetij s svojimi odjemalci uspešno realiziralo 4 in več skupnih 

projektov. Iz rezultatov sklepamo, da so podjetja, ki so uspešno realizirala nekaj skupnih 

projektov, sposobna biti člen v dobavnih verigah, kjer se razvijajo dolgoročna strateška 

partnerstva. Teslić Čož in Bojnec (2011, 20) pravita, da so strateške poslovne povezave, 

temelječe na projektnem sodelovanju, pogosto ustanovljene za izvedbo določenega projekta, 

katerega trajanje je odvisno od ciljev in zahtevnosti takšnega projekta. Takšen projekt se 

lahko nenehno nadgrajuje, tako da dejansko ni nikoli zaključen. S tem se nadgrajujejo tudi 

strateške poslovne povezave. 

Pri vprašanju, ali imajo podjetja implementiran standard ISO 9001:2008, je 77,1 % podjetij 

odgovorilo, da ima pridobljen standard ISO 9001:2008. Podjetja, ki poslujejo v skladu s 

standardom ISO 9001:2008, imajo visoko raven sistemsko urejenih procesov ter visok nivo 

nadzora in zagotavljanja kakovosti. S takšnim načinom poslovanja lažje stopajo v dobavne 
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verige ter lažje postanejo dolgoročni strateški partnerji, saj so njihovi procesi in kakovost 

proizvodov kompatibilni z ostalimi podjetji, ki imajo ravno tako v svoje poslovanje integriran 

standard ISO 9001:2008. 

Iz naslova opisne statistike pričakovanega in zaznanega zadovoljstva dobaviteljev z vidika 

petih dimenzij kakovosti storitev smo prišli do sledečih ugotovitev: 

Pričakovano zadovoljstvo: ugotavljamo, da imajo anketirana podjetja (dobavitelji) visoka 

pričakovanja iz naslova kakovosti storitev pri odjemalcih, saj so vsi dejavniki kakovosti 

storitev (empatija, zaupanje, odzivnost, zanesljivost in fizični izgled) v povprečju ocenjeni z 

oceno 4 in več (od najvišje možne ocene 5). Izmed 5 dimenzij pričakovanih kakovosti storitev 

ugotavljamo, da ima zanesljivost najvišjo vrednost, zaupanje pa najnižjo vrednost. Najvišje 

vrednosti pri dimenziji zanesljivost pomenijo, da dobavitelji pri tej dimenziji pričakujejo 

najbolj kakovostne storitve s strani svojih odjemalcev, najnižje vrednosti pri dimenziji 

zaupanje pa pomenijo, da dobavitelji pri tej dimenziji ne pričakujejo visoke kakovosti storitev 

pri svojih odjemalcih iz naslova zaupanja. Takšen rezultat poda sporočilo, da bi se dobavitelji 

morali ozavestiti, kako pomemben je dejavnik zaupanja v partnerskem odnosu in bi ga morali 

višje ovrednotiti.  

Zaznano zadovoljstvo: ugotavljamo, da ima izmed 5 dimenzij kakovosti storitev, ki odražajo  

zaznano zadovoljstvo (empatija, zaupanje, odzivnost, zanesljivost in fizični izgled), fizični 

izgled najvišjo oceno, 3,80, empatija pa najnižjo oceno, 3,38. Drugo najslabšo oceno 

ugotavljamo pri dimenziji zaupanje, ki so jo anketiranci v povprečju ocenili z oceno 3,40. 

Najvišje ocene pri dimenziji fizični izgled pomenijo, da so dobavitelji najbolj zadovoljni z 

lokacijo in delovnim okoljem pri svojih odjemalcih ter da se jim odjemalci zdijo prijazni in 

prijetnega izgleda. Najnižje ocene pri dimenziji empatija pomenijo, da odjemalci pri svojih 

dobaviteljih slabo poznajo njihove procese poslovanja in se jih ne trudijo razumeti. Ravno 

tako so dobavitelji slabo ocenili dimenzijo zaupanje, kar kaže na dejstvo, da med dobavitelji 

in odjemalci ni zadovoljivega zaupanja in ne pravih partnerskih vezi, ki so osnovni gradnik 

dolgoročnih strateških partnerstev. 

Razlika med zaznanim in pričakovanim zadovoljstvom – vrzeli: Na podlagi razlike povprečnih 

vrednosti med kakovostjo storitev iz naslova zaznanega zadovoljstva in kakovostjo storitev iz 

naslova pričakovanega zadovoljstva ugotavljamo, da so storitve iz naslova zaznanega 

zadovoljstva anketiranih podjetij pri vseh petih dimenzijah kakovosti nižje vrednotene od 

storitev iz naslova pričakovanega zadovoljstva (negativne vrednosti pri vseh petih 

dimenzijah) . Največja vrzel med pričakovanimi in zaznanimi storitvami se kaže pri dimenziji 

zanesljivost (-0,93), kar pomeni, da so na tem področju dobavitelji najmanj zadovoljni s 

svojimi odjemalci. Tudi pri dimenzijah odzivnost, empatija in zaupanje so dokaj velike 

negativne vrzeli med kakovostjo storitev iz naslova zaznanega zadovoljstva in kakovostjo 

storitev iz naslova pričakovanega zadovoljstva. Najmanjša vrzel je pri dimenziji fizični izgled 

(-0,34), torej je tukaj zadovoljstvo dobaviteljev s svojimi odjemalci največje. Iz vsega 
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navedenega izhaja, da je za zvišanje ravni zadovoljstva dobaviteljev treba izboljšati 

medsebojno sodelovanje in obojestransko angažiranje na področju zanesljivosti, odzivnosti, 

empatije in zaupanja. 

5.2 Ugotovitve glede testiranja hipotez 

Pri preverjanju hipoteze H1: zadovoljstvo dobaviteljev v predelovalni dejavnosti se razlikuje 

glede na velikost podjetja (majhno, srednje, veliko podjetje), smo uporabili analizo variance 

(ANOVA), s katero smo analizirali značilnosti razlik med povprečnimi vrednostmi ocen 

kakovosti storitev, ki jih zaznavajo različne kategorije dobaviteljev (majhna, srednja, velika 

podjetja) – izhodišče drugi del vprašalnika. Na enak način smo analizirali tudi značilnost 

razlik med povprečnimi vrednostmi ocen kakovosti storitev, ki so jih dobavitelji ocenili v 

kontekstu pričakovanih vrednosti – izhodišče prvi del vprašalnika. Dobili smo nove 

spremenljivke, ki predstavljajo razliko med zaznano in pričakovano ravnjo kakovosti storitev 

pri odjemalcih, ki posredno odraža raven zadovoljstva dobaviteljev. Hipoteze nismo mogli v 

celoti potrditi, saj se pri štirih trditvah pojavljajo statistično pomembne razlike pri ocenah 

kakovosti storitev, ki odražajo zadovoljstvo dobaviteljev glede na velikost podjetja. Pri ostalih 

trinajstih trditvah razlike v ocenah niso statistično značilne, zato lahko zaključimo, da razlike 

niso posledica sistematičnega vpliva, ampak so nastale slučajno. 

Pri preverjanju hipoteze H2: zadovoljstvo dobaviteljev, ki se meri z večjim številom 

spremenljivk, lahko pojasnimo z manjšim številom skupnih faktorjev kakovosti storitev, smo 

uporabili multivariatno faktorsko analizo. S pravokotno rotacijo faktorjev smo določili tri 

nove, sintetične spremenljivke – faktorje: F1: zanesljivost postopkov pri odjemalcih, F2: 

razumevajoča odzivnost odjemalcev, F3: odjemalčevo okolje. Ti so določeni kot linearna 

kombinacija originalnih spremenljivk, ki vstopajo v faktorsko analizo. Hipotezo smo potrdili, 

saj zadovoljstvo dobaviteljev, ki se meri z večjim številom spremenljivk, lahko pojasnjujemo 

z manjšim številom skupnih faktorjev (F1, F2, F3). 

Pri preverjanju hipoteze H3, da je dolgoročno strateško partnerstvo pozitivno povezano s 

fizičnim izgledom, zanesljivostjo, odzivnostjo, zaupanjem in empatijo, smo v prvem koraku 

uporabili Spearmanov koeficient korelacije. Nato smo povezanost dolgoročnega strateškega 

partnerstva s fizičnim izgledom, zanesljivostjo, odzivnostjo, zaupanjem in empatijo preko 

novih sintetičnih faktorjev (F1, F2 in F3) merili še z multiplo regresijsko analizo, s katero smo 

ugotavljali, ali imajo kazalniki zadovoljstva dobaviteljev, ki so rezultat faktorske analize (F1, 

F2, F3 – neodvisne spremenljivke) pomemben vpliv na dolgoročno strateško partnerstvo 

(odvisna spremenljivka), ki smo ga merili s trditvijo: »več kot 3 leta sodelujete z odjemalci«. 

Hipotezo nismo mogli potrditi, saj ne obstajajo statistično pomembne povezave med 

zadovoljstvom in dolgoročnim strateškim sodelovanjem. 



 

100 

Pri preverjanju hipoteze H4, da se pričakovano in zaznano stanje zadovoljstva dobaviteljev 

med seboj značilno razlikujeta, smo uporabili parni t-test za odvisna vzorca ter kvadrantno 

analizo za prikaz kritičnih dejavnikov zadovoljstva dobaviteljev. Hipotezo smo potrdili, saj 

pri vseh 17-ih trditvah obstajajo statistično pomembne razlike med zaznanim in pričakovanim 

zadovoljstvom dobaviteljev. 

Temeljna teza magistrske naloge, ki smo jo testirali, se glasi, da se pričakovano in zaznano 

stanje zadovoljstva dobaviteljev, ki je pozitivno povezano z dolgoročnim strateškim 

partnerstvom, med seboj značilno razlikujeta. S potrditvijo, oziroma zavrnitvijo hipotez smo 

potrdili temeljno tezo magistrske naloge. Preglednica 9 prikazuje povzetek ugotovljenih 

rezultatov na podlagi testiranih hipotez. 

Preglednica 9: Rezultati testiranih hipotez 

HIPOTEZA UGOTOVITEV POJASNILO 

H1: Zadovoljstvo dobaviteljev v 

predelovalni dejavnosti se razlikuje 

glede na velikost podjetja (majhno, 

srednje, veliko podjetje). 

Hipoteze 

ne moremo v celoti 

potrditi 

Potrdili smo, da se pri štirih trditvah 
pojavljajo statistično pomembne razlike 
zadovoljstva dobaviteljev glede na 

velikost podjetja. Pri ostalih trinajstih 

trditvah razlike niso statistično 
pomembne, nastale so slučajno. 

H2: Zadovoljstvo dobaviteljev, ki se 

meri z večjim številom spremenljivk, 
lahko pojasnimo z manjšim številom 
skupnih faktorjev kakovosti storitev. 

Hipotezo 

lahko potrdimo 

Potrdili smo, da lahko zadovoljstvo 

dobaviteljev, ki se meri z večjim 
številom spremenljivk, pojasnimo z 
manjšim številom skupnih faktorjev 

kakovosti storitev (F1, F2, F3). 

H3: Dolgoročno strateško partnerstvo 
je pozitivno povezano s fizičnim 
izgledom, zanesljivostjo, odzivnostjo, 

zaupanjem in empatijo. 

Hipoteze 

ne moremo potrditi 

Nismo mogli potrditi, da obstajajo 

statistično pomembne povezave med 

zadovoljstvom (fizični izgled, 
zanesljivost, odzivnost, zaupanje in 

empatija) in strateškim partnerstvom. 

H4: Pričakovano in zaznano stanje 

zadovoljstva dobaviteljev se med seboj 

značilno razlikujeta. 

Hipotezo 

lahko potrdimo 

Potrdili smo, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med pričakovanim 

in zaznanim zadovoljstvom 

dobaviteljev. 

5.3 Prispevek k znanosti 

Ob pregledu literature smo ugotovili, da takšna raziskava na področju predelovalne dejavnosti 

v Sloveniji še ni bila izvedena. Naša raziskava je znanstveni prispevek, s katerim 

predstavljamo orodje za merjenje, obdelavo in predstavitev rezultatov zadovoljstva 

dobaviteljev s svojimi odjemalci ter kako je njihovo zadovoljstvo povezano z dolgoročnim 
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strateškim partnerstvom. Raziskava predstavlja tudi, kako zanesljivost in zaupanje vplivata na 

zadovoljstvo dobaviteljev in kako se pričakovano iz zaznano zadovoljstvo razlikujeta. Hkrati 

nam je analiza podala odgovor, da je zadovoljstvo dobaviteljev, ki se meri z večjim številom 

spremenljivk, mogoče pojasniti z manjšim številom skupnih faktorjev ter da tudi velikost 

dobavitelja vpliva na njihovo zadovoljstvo. 

Raziskava je bila izvedena z namenom prispevati k razvoju dobaviteljev in njihovih 

odjemalcev v smeri večjega zadovoljstva in boljših partnerskih odnosov. Na konkretni 

raziskavi je mogoče prepoznati in dokazati osnovne gradnike, ki pripomorejo k večjemu 

zadovoljstvu ter omogočajo boljši partnerski odnos med dobavitelji in njihovimi odjemalci. 

Raziskava je ravno tako pokazala, kakšno težo ima zaupanje pri doseganju večjega 

zadovoljstva in boljših partnerskih odnosov. 

5.4 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Obravnavane teme v magistrski nalogi dajejo veliko možnosti za nadaljnje raziskovanje. V 

raziskavi ugotovljena dejstva, da se  pričakovano in zaznano stanje zadovoljstva dobaviteljev 

med seboj značilno razlikujeta, kažejo na to, da so vrzeli med zaznanim in pričakovanim 

zadovoljstvom pokazatelj, na katerih področjih bi bilo smiselno raziskavo še nadgraditi. 

Poiskati in preučiti bi bilo treba gradnike, ki bi izboljšali zadovoljstvo dobaviteljev in ki bi 

pripomogli k ustvarjanju in ohranjanju dolgoročnih strateških partnerstev. Poizkušali bi tudi 

ugotoviti, kakšne spremembe pri odjemalcih bi bile dobrodošle, da bi vplivale na povečanje 

zadovoljstva njihovih dobaviteljev. Meritve zadovoljstva dobaviteljev bi bilo smiselno 

ponoviti po izvedbi aktivnosti, ki bi pripomogle k boljšemu zadovoljstvu ter ugotavljati 

učinke izboljšav tako pri dobaviteljih kot pri njihovih odjemalcih.  

Raziskavo bi bilo smiselno nadgraditi tudi na področju pogodbenega sodelovanja ter preučiti, 

kako se zadovoljstvo dobaviteljev odraža v vertikalnih in horizontalnih oblikah partnerskega 

povezovanja. Prav tako bi bilo zanimivo na podoben način narediti raziskavo zadovoljstva 

dobaviteljev samo na področju storitvenih dejavnosti ali med samimi panogami v predelovalni 

dejavnosti ter tam poiskati ključne razlike in gradnike za izboljšanje zadovoljstva. 
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6 SKLEP 

Kar nekaj raziskav je bilo opravljenih na področju zadovoljstva kupcev (odjemalcev), po 

drugi strani pa zadovoljstvo dobaviteljev v preteklosti ni bilo preučevano. Magistrska naloga 

predstavi zadovoljstvo proizvodnih podjetij, ko se znajdejo v vlogi dobavitelja, ter preučuje, 

kako so dobavitelji zadovoljni, ko poslujejo s svojimi odjemalci. Analiza je bila opravljena na 

podjetjih predelovalne dejavnosti, katerih ključna aktivnost je obvladovanje proizvodnih 

procesov. Proizvodni procesi zahtevajo veliko strokovnega znanja in izkušenj, dolgoročne, 

strateške dobavitelje in stabilno dobavno verigo, zato smo raziskali tudi, kako zadovoljstvo 

dobaviteljev vpliva na dolgoročno strateško partnerstvo. 

Za ugotavljanje zadovoljstva dobaviteljev smo uporabili merilni instrument SERVQUAL, ki 

smo ga vključili v anketni vprašalnik. Z njim smo merili raven kakovosti storitev pri 

odjemalcih, ki je pokazatelj pričakovanega in zaznanega zadovoljstva dobaviteljev. Iz zbranih 

ocen dejavnikov kakovosti pričakovanega in zaznanega zadovoljstva smo ugotovili, kje se 

med njimi pojavljajo vrzeli, ki so pokazatelj tistih dejavnikov kakovosti, kjer je zadovoljstvo 

potrebno izboljšati. Na teh področjih je treba vzpostaviti takšne aktivnosti, ki bodo izboljšale 

zadovoljstvo tako pri dobaviteljih kot pri njihovih odjemalcih. Poleg tega smo z merilnim 

instrumentom SERVQUAL merili, kako raven kakovosti storitev pri odjemalcih vpliva na 

dolgoročno strateško partnerstvo ter kateri so ključni dejavniki zadovoljstva. 

Teoretična spoznanja v drugem poglavju magistrske naloge so nam podala pomembne 

informacije o nabavni funkciji ter o njenih aktivnostih v proizvodnem podjetju. Preučili smo 

pomen nabavne funkcije, sodelovanje nabavne funkcije z ostalimi funkcijami v proizvodnem 

podjetju, pomen dobavnih verig, način izbire, ocenjevanja in razvoja dobaviteljev ter pomen 

dolgoročnih strateških partnerstev. Teoretični del naloge nam je pomagal pri razumevanju in 

interpretaciji rezultatov, ki smo jih razvili z analizo. 

Rezultati raziskave so pokazali, da zaznano zadovoljstvo dobaviteljev ne dosega njihovih 

pričakovanj, saj je analiza pokazala negativne vrzeli pri vseh 17-ih trditvah, ki predstavljajo 

raven zadovoljstva. Največjo vrzel predstavljata dimenziji zanesljivost in odzivnost, kjer se od 

devetih trditev kar osem nahaja v »kritičnem« kvadrantu, kjer se po Hernon in Altmanu 

(1998, 198) nahajajo dejavniki z najvišjimi ocenami dobaviteljevih pričakovanj, odjemalci pa 

jih v zaznanem stanju ne dosegajo, saj so vrzeli negativne in nadpovprečne. Rezultati 

raziskave so pokazali tudi, da ne obstaja statistično pomembna povezava med dolgoročnim 

strateškim partnerstvom in zadovoljstvom dobaviteljev. Tak rezultat kaže na to, da se 

slovenska podjetja v predelovalni dejavnosti premalo zavedajo pomembnosti strateških 

partnerstev in kakšne prednosti takšna partnerstva prinašajo. Ravno tako je raziskava 

pokazala, da se oboji, tako dobavitelji kot odjemalci, premalo zavedajo vloge zaupanja pri 

strateških partnerstvih, saj je bila dimenzija zaupanje nizko vrednotena pri pričakovanem in 

zaznanem zadovoljstvu. Zaupanje pa je temeljni gradnik vsakega partnerstva. Na vseh zgoraj 
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naštetih področjih vidimo največje možnosti napredka ter s tem izboljšanje zadovoljstva 

dobaviteljev s svojimi odjemalci. 

Rezultati faktorske analize so potrdili, da večje število dejavnikov zadovoljstva dobaviteljev 

pojasnjujejo trije skupni faktorji, ki smo jih poimenovali: F1: zanesljivost postopkov pri 

odjemalcih, F2: razumevajoča odzivnost odjemalcev, F3: odjemalčevo okolje. Novi sintetični 

faktorji predstavljajo predvsem dva pomembna gradnika zadovoljstva: zanesljivost in 

odzivnost, pri katerih so se pokazale največje vrzeli pri kvadrantni analizi. 

Magistrska naloga torej poda pomembno informacijo o ključnih dejavnikih, ki vplivajo na 

zadovoljstvo dobaviteljev ter prikaže, na katerih področjih se pojavljajo tiste vrzeli, kjer je 

zadovoljstvo treba izboljšati ter načrtovati razvoj takšnih aktivnosti, ki bodo prispevale k 

izboljšanju zadovoljstva. 

Neko podjetje je uspešno toliko, kot so uspešni njegovi dobavitelji. Da pa so dobavitelji lahko 

uspešni, morajo biti zadovoljni s svojimi odjemalci. Analiza je pokazala, da je zadovoljstvo 

dobaviteljev treba izboljšati na področju strateških partnerstev, zanesljivosti, odzivnosti in 

zaupanja, ki so pomembni gradniki konkurenčnosti in uspešnosti vsakega podjetja.  

Naša naloga je ena redkih, ki podaja spoznanja o zadovoljstvu dobaviteljev v odnosu s 

svojimi odjemalci in pojasnjuje ključne dejavnike, ki vplivajo na izboljšanje zadovoljstva in 

dolgoročnega strateškega partnerstva, s tem pa posledično na izboljšanje konkurenčnosti in 

poslovnih rezultatov dobaviteljev in odjemalcev. 
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Anketni vprašalnik 

Spoštovani, 

Moje ime je Renata Bezek. Sem študentka podiplomskega študija na UP, Fakulteti za 

management, kjer zaključujem magistrski študij managementa. 

V svoji magistrski nalogi želim preučiti zadovoljstvo dobaviteljev v predelovalni dejavnosti v 

Sloveniji ter kakšen vpliv ima zadovoljstvo dobaviteljev na dolgoročno strateško partnerstvo. 

Bila bi vam hvaležna, če bi si vzeli nekaj minut časa in v ta namen izpolnili spodnji anketni 

vprašalnik. S svojim sodelovanjem boste pripomogli pri izdelavi analize, ki bo predstavila 

trenutno stanje zadovoljstva dobaviteljev ter ključne dejavnike, ki bi pripomogli k izboljšanju 

obstoječega stanja. Rezultati analize bodo pomembni tako za vas dobavitelje, kot tudi za vaše 

odjemalce, saj bodo prikazali, v katerih segmentih bi bilo treba izboljšati svoje poslovanje ter 

sodelovanje, da bo partnerski odnos boljši in učinkovitejši na obeh straneh. 

Anketa je anonimna, pridobljeni podatki pa bodo služili zgolj za potrebe izdelave naloge. Če 

smatrate, da v vašem podjetju obstaja bolj primerna oseba za izpolnitev tega vprašalnika 

(vodja prodaje ali komerciale), vas prosim, da ji ga posredujete v izpolnitev. 

Za odzivnost se vam vnaprej iskreno zahvaljujem ter vam želim veliko uspehov pri vašem 

delu. 

Renata Bezek 

VPRAŠALNIK 

Vprašalnik je sestavljen iz treh delov:  

1. del: Trditve, ki se nanašajo na vaše pričakovano stanje zadovoljstva, ko ste v vlogi 

dobavitelja (merite pričakovano raven kakovosti storitev pri odjemalcih),  

2. del: Trditve, ki se nanašajo na vaše zaznano stanje zadovoljstva, ko ste v vlogi 

dobavitelja (merite zaznano raven kakovosti storitev pri odjemalcih), 

3. del: Vprašanja, vezana konkretno na vaše podjetje. 

Vsako spodnjo trditev je treba vrednotiti kot sledi: 

Trditvi močno nasprotujem                   S trditvijo se močno strinjam 

1   2   3   4   5 
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1. Pričakovano stanje vašega zadovoljstva v vlogi dobavitelja  

V tem delu je treba pri vsaki trditvi obkrožiti tisto vrednost oz. številko, ki bo odražala vašo 

mero nestrinjanja ali strinjanja s trditvijo. Vaš odgovor naj odraža vaša pričakovanja, kako bi 

moralo biti, da bi bili vi kot dobavitelj zadovoljni s svojimi odjemalci: 

Trditev  Rezultat 

 se ne strinjam     se strinjam 

FIZIČNI IZGLED  

1a. Služba nabave pri vaših odjemalcih je v 
njihovem podjetju primerno locirana. 

1         2        3         4         5 

2a. Delovno okolje in oprema pri vaših 
odjemalcih je sodobna in uporabniku prijazna. 

1         2        3         4         5 

3a. Zaposleni v nabavi so prijazni ter poslovno 

primerno oblečeni. 
1         2        3         4         5 

ZANESLJIVOST  

4a. Zaposleni v službi nabave so natančni. 1         2        3         4         5 

5a. Realizirajo vse dogovorjene aktivnosti v 

dogovorjenem roku. 
1         2        3         4         5 

6a. Povpraševanja (dokumenti in podatki), ki jih 
prejmete iz njihove nabavne službe, so 
kakovostna, natančna, jasna in zanesljiva. 

1         2        3         4         5 

7a. Vaši odjemalci dosledno upoštevajo svoje 
pogodbene obveznosti. 

1         2        3         4         5 

ODZIVNOST  

8a. Kadarkoli nabavno službo pri vaših 
odjemalcih soočite s problemom, so odzivni in 
fleksibilni ter so pripravljeni sodelovati pri 

reševanju le-tega. 

1         2        3         4         5 

9a. Zaposleni v službi nabave imajo do vas 
individualen pristop, za komunikacijo z vami si 

vedno vzamejo čas. 
1         2        3         4         5 

10a. Tehnično znanje in kompetence vaših 
odjemalcev so dobre. 

1         2        3         4         5 

11a. Postopki za izbor dobavitelja pri vaših 
odjemalcih so transparentni in pravični. 

1         2        3         4         5 

12a. Kakršnakoli pojasnila in informacije v službi 
nabave pridobite hitro in kakovostno. 

1         2        3         4         5 

ZAUPANJE   

13a. Vašim odjemalcem razkrijete poslovne 
skrivnosti z namenom doseganja boljših skupnih 
rezultatov poslovanja, saj so zaupanja vreden 

partner. 

1         2        3         4         5 
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14a. Ko se z odjemalci dogovorite za neko 

aktivnost, ste prepričani, da jo bodo realizirali. 
1         2        3         4         5 

EMPATIJA  

15a. Vaši odjemalci dobro poznajo vaše procese 
poslovanja ter jih skušajo čim bolj razumeti. 

1         2        3         4         5 

16a. Vaši odjemalci poznajo vašo strategijo 
podjetja in rezultate poslovanja. 

1         2        3         4         5 

17a. V primeru, ko imajo vaši odjemalci višjo 
raven kakovosti poslovanja, je njihov interes, da 

vam pomagajo priti na enako raven. 

1         2        3         4         5 

 

2. Zaznano stanje vašega zadovoljstva v vlogi dobavitelja  

V tem delu je treba pri vsaki trditvi obkrožiti tisto vrednost oz. številko, ki bo odražala vašo 

mero nestrinjanja ali strinjanja s trditvijo. Vaš odgovor naj odraža vaše realno zaznano 

stanje, kako ste vi kot dobavitelj trenutno zadovoljni s svojimi odjemalci: 

Trditev  Rezultat 

 se ne strinjam     se strinjam 

FIZIČNI IZGLED  

1b. Služba nabave pri vaših odjemalcih je v 
njihovem podjetju primerno locirana. 

1         2        3         4         5 

2b. Delovno okolje in oprema je sodobna in 

uporabniku prijazna. 
1         2        3         4         5 

3b. Zaposleni so prijazni ter poslovno primerno 

oblečeni. 
1         2        3         4         5 

ZANESLJIVOST  

4b. Zaposleni v službi nabave so natančni. 1         2        3         4         5 

5b. Realizirajo vse dogovorjene aktivnosti v 

dogovorjenem roku. 
1         2        3         4         5 

6b. Povpraševanja (dokumenti in podatki), ki jih 
prejmete iz njihove nabavne službe, so 

kakovostna, natančna, jasna in zanesljiva. 

1         2        3         4         5 

7b. Vaši odjemalci dosledno upoštevajo svoje 
pogodbene obveznosti. 

1         2        3         4         5 

ODZIVNOST  

8b. Kadarkoli nabavno službo pri vaših 
odjemalcih soočite s problemom, so odzivni in 
fleksibilni ter so pripravljeni sodelovati pri 

reševanju le-tega. 

1         2        3         4         5 
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9b. Zaposleni v službi nabave imajo do vas 
individualen pristop, za komunikacijo z vami si 

vedno vzamejo čas. 

1         2        3         4         5 

10b. Tehnično znanje in kompetence vaših 
odjemalcev so dobre. 

1         2        3         4         5 

11b. Postopki za izbor dobavitelja pri vaših 
odjemalcih so transparentni in pravični. 

1         2        3         4         5 

12b. Kakršnakoli pojasnila in informacije v službi 
nabave pridobite hitro in kakovostno. 

1         2        3         4         5 

ZAUPANJE   

13b. Vašim odjemalcem razkrijete poslovne 
skrivnosti z namenom doseganja boljših skupnih 
rezultatov poslovanja, saj so zaupanja vreden 

partner 

1         2        3         4         5 

14b. Ko se z odjemalci dogovorite za neko 

aktivnost, ste prepričani, da jo bodo realizirali. 
1         2        3         4         5 

EMPATIJA  

15b. Vaši odjemalci dobro poznajo vaše procese 
poslovanja ter jih skušajo čim bolj razumeti. 

1         2        3         4         5 

16b. Vaši odjemalci poznajo vašo strategijo 
podjetja in rezultate poslovanja. 

1         2        3         4         5 

17b. V primeru, ko imajo vaši odjemalci višjo 
raven kakovosti poslovanja, je njihov interes, da 

vam pomagajo priti na enako raven. 

1        2        3         4         5 

 

3. Vprašanja, vezana na vaše podjetje 

Pri vsaki postavki obkrožite le en odgovor: 

18. Organizacijska oblika vašega podjetja 

    (vrsta podjetja glede na ePRS klasifikacijo) 

Samostojni 

podjetnik  

(s. p.) 

Družba z 
omejeno 

odgovornostjo 

(d. o. o.) 

Družba z 
neomejeno 

odgovornostjo 

(d. n. o.) 

Delniška 
družba  

(d. d.) 

 

19. Velikost vašega podjetja 

    (število zaposlenih) 

Majhno 

(10–49) 

Srednje 

(50–249) 

Veliko 

(250 in več) 

 

20. Starost vašega podjetja od 1 do 3 let od 4 do 10 let več kot 10 let 
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21. Vaše podjetje sodi v predelovalno dejavnost 10 Proizvodnja živil 

11 Proizvodnja pijač 

12 Proizvodnja tobačnih izdelkov 

13 Proizvodnja tekstilij 

14 Proizvodnja oblačil 

15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov 

16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz 

lesa, plute, slame in protja, razen pohištva 

17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja 

18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev 

zapisa 

19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov 

20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov 

21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov 

22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 

23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov 

24 Proizvodnja kovin 

25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 

naprav 

26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 
izdelkov 

27 Proizvodnja električnih naprav 

28 Proizvodnja drugih strojev in naprav 

29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 

30 Proizvodnja drugih vozil in plovil 

31 Proizvodnja pohištva 

32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti 

33 Popravila in montaža strojev in naprav 

 

22. V preteklem letu ste v povprečju sodelovali z  1–10 odjemalcev 11–30 odjemalcev 
30 in več 

odjemalcev 

 

23. Več kot 3 leta sodelujete z 0–3 odjemalcev 4–10   odjemalcev 
več kot 10 

odjemalcev 

 

24. Vaš največji kupec vam predstavlja   1–5 % vaše 
celotne prodaje     

6–30 % vaše 
celotne prodaje     

več kot 30 % vaše 
celotne prodaje 
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25. Z vašimi odjemalci imate sklenjene pogodbe,  

s katerimi imate definirane: se ne strinjam     se strinjam 

a) cene 1         2        3         4         5 

b) plačilne roke 1         2        3         4         5 

c) dobavne roke 1         2        3         4         5 

d) minimalno raven kakovosti 1         2        3         4         5 

 

26. Število uspešno realiziranih skupnih projektov 
z vašimi odjemalci  

0 1–3 4 in več 

 

27. Vaše podjetje ima pridobljen standard ISO 
9001:2008 

DA NE 

 

Novo mesto, 20. 5. 2014
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Faktorska analiza: primernost spremenljivk, konstruktna veljavnost in zanesljivost 

anketnega vprašalnika  

Preglednica P.1: KMO test (primernost spremenljivk za faktorsko analizo) 

Kaiser-Meyer-Olkinova 

meritev ustreznosti 

vzorčenja 

,916 

Preglednica P.2: Faktorska analiza (konstruktna veljavnost anketnega vprašalnika), 

Cronbach alfa (zanesljivost anketnega vprašalnika) 

Razlika med zaznanim in pričakovanim 
zadovoljstvom  

Component   

F1 F2 F3    Komunalitete 

1. Služba nabave pri vaših odjemalcih je v 
njihovem podjetju primerno locirana. 

,130 ,044 ,846 ,734 

2. Delovno okolje in oprema pri vaših 
odjemalcih je sodobna in uporabniku prijazna. 

,241 ,187 ,762 ,674 

3. Zaposleni v nabavi so prijazni ter poslovno 

primerno oblečeni. 
,185 ,419 ,684 ,678 

4. Zaposleni v službi nabave so natančni. ,739 ,157 ,334 ,682 

5. Realizirajo vse dogovorjene aktivnosti v 

dogovorjenem roku. 
,836 ,178 ,133 ,749 

6. Povpraševanja (dokumenti in podatki), ki jih 
prejmete iz njihove nabavne službe, so 
kakovostni, natančni, jasni in zanesljivi. 

,816 ,186 ,140 ,720 

7. Vaši odjemalci dosledno upoštevajo svoje 
pogodbene obveznosti. 

,730 ,191 ,179 ,601 

8. Kadarkoli nabavno službo pri vaših 
odjemalcih soočite s problemom, so odzivni in 
fleksibilni ter so pripravljeni sodelovati pri 

reševanju le-tega. 

,550 ,578 ,117 ,651 

9. Zaposleni v službi nabave imajo do vas 
individualen pristop, za komunikacijo z vami 

si vedno vzamejo čas. 
,330 ,686 ,260 ,647 

10. Tehnično znanje in kompetence vaših 
odjemalcev so dobre. 

,467 ,453 ,037 ,425 

11. Postopki za izbor dobavitelja pri vaših 
odjemalcih so transparentni in pravični. 

,619 ,451 ,092 ,595 

12. Kakršnakoli pojasnila in informacije v 
službi nabave pridobite hitro in kakovostno. 

,552 ,627 ,177 ,730 

13. Vašim odjemalcem razkrijete poslovne 
skrivnosti z namenom doseganja boljših 
skupnih rezultatov poslovanja, saj so zaupanja 

vreden partner. 

,007 ,709 ,157 ,528 

»se nadaljuje« 
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Razlika med zaznanim in pričakovanim 
zadovoljstvom  

Component   

F1 F2 F3 Komunalitete 

14. Ko se z odjemalci dogovorite za neko 

aktivnost, ste prepričani, da jo bodo realizirali. 
,583 ,439 ,190 ,569 

15. Vaši odjemalci dobro poznajo vaše 
procese poslovanja ter jih skušajo čim bolj 
razumeti. 

,329 ,770 ,052  ,704 

 

16. Vaši odjemalci poznajo vašo 
strategijo podjetja in rezultate 

poslovanja. 

,160 ,701      ,205             ,558 

17. V primeru, ko imajo vaši 
odjemalci višjo raven kakovosti 
poslovanja, je njihov interes, da vam 

pomagajo priti na enako raven. 

,405 ,650      ,108             ,598 

Lastna vrednost faktorja 8,064 1,410 1,367 10,842 

Odstotek pojasnjene variance 26,518 24,407 12,851 63,776 

Cronbach α ,888 ,879 ,730 ,929 

Naslovi stolpcev: (F1, F2, F3) komponente ali faktorji; (Komunalitete) delež pojasnjene variance pri 
F1, F2, F3 faktorjih. Opomba: S sivo barvo so označene tiste trditve, ki predstavljajo odstotek 

pojasnjene variance. 

Preglednica P.3: Ugotavljanje primernosti spremenljivk s KMO testom 

KMO test Primernost 

Več kot 0,80  Odlična 

Od 0.70 do 0,79 Dobra 

Od 0.60 do 0,69  Sprejemljiva 

Od 0.50 do 0,59 Slaba 

Od 0,00 do 0,49 Nesprejemljiva 

Naslovi stolpcev: (KMO test) vrednosti od 0 do 1. 

Preglednica P.4: Vrednotenje zanesljivosti po Crombachovi α 

Cronbachova alfa Zanesljivost 

α ≥ 0.9 Odlična 

0.7 ≤ α < 0.9 Dobra 

0.6 ≤ α < 0.7 Sprejemljiva 

0.5 ≤ α < 0.6 Slaba 

α < 0.5 Nesprejemljiva 

Naslovi stolpcev: (Cronbachova α ) vrednosti od 0 do 1. 
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Opisne statistike 

1 Splošni podatki o anketiranih podjetjih 

Preglednica P.5: Organizacijska oblika podjetja 

      Frekvenca     Procent 

Veljavnih 

Samostojni 

podjetnik (s. p.) 
6 3,8 

Družba z omejeno 
odgovornostjo   

(d. o. o.) 

130 83,3 

Delniška družba 
(d. d.) 

20 12,8 

Skupaj 156 100,0 

Manjkajočih   3   

Skupaj 159   

Naslovi stolpcev: (Frekvenca) število enot v posameznem razredu; (Procent) delež enot po 
posameznih razredih. 

Preglednica P.6: Velikost podjetja 

  Frekvenca Procent 

Veljavnih 

Majhno (10–49) 59 37,8 

Srednje (50–249) 73 46,8 

Veliko (250 in več) 24 15,4 

Skupaj 156 100,0 

Manjkajočih   3   

Skupaj 159   

Naslovi stolpcev: (Frekvenca) število enot v posameznem razredu; (Procent) delež enot po 
posameznih razredih. 

Preglednica P.7: Starost podjetja 

  Frekvenca Procent 

Veljavnih 

Od 1 do 3 let 1 ,6 

Od 4 do 10 let 12 7,7 

Več kot 10 let 143 91,7 

Skupaj 156 100,0 

Manjkajočih   3   

Skupaj 159   

Naslovi stolpcev: (Frekvenca) število enot v posameznem razredu; (Procent) delež enot po 
posameznih razredih. 
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Preglednica P.8: Razvrstitev podjetij po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) 2008 

      Frekvenca                             Procent 

Veljavnih 

Proizvodnja živil 3 2,0 

Proizvodnja pijač 1 ,7 

Proizvodnja tekstilij 6 3,9 

Proizvodnja oblačil 3 2,0 

Proizvodnja usnja, usnjenih in 

sorodnih izdelkov 
1 ,7 

Obdelava in predelava lesa; 

proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, 

slame in protja, razen pohištva 

4 2,6 

Proizvodnja papirja in izdelkov iz 

papirja 
7 4,6 

Tiskarstvo in razmnoževanje 
posnetih nosilcev zapisa 

3 2,0 

Proizvodnja kemikalij in kemičnih 
izdelkov 

9 5,9 

Proizvodnja farmacevtskih surovin 

in preparatov 
6 3,9 

Proizvodnja izdelkov iz gume in 

plastičnih mas 
14 9,2 

Proizvodnja nekovinskih 

mineralnih izdelkov 
4 2,6 

Proizvodnja kovin 7 4,6 

Proizvodnja kovinskih izdelkov, 

razen strojev in naprav 
36 23,7 

Proizvodnja računalnikov, 
elektronskih in optičnih izdelkov 

5 3,3 

Proizvodnja električnih naprav 9 5,9 

Proizvodnja drugih strojev in 

naprav 
10 6,6 

Proizvodnja motornih vozil, 

prikolic in polprikolic 
4 2,6 

Proizvodnja pohištva 3 2,0 

Druge raznovrstne predelovalne 

dejavnosti 
11 7,2 

Popravila in montaža strojev in 
naprav 

6 3,9 

Skupaj 152 100,0 

Manjkajočih   7   

Skupaj 159   

Naslovi stolpcev: (Frekvenca) število enot v posameznem razredu; (Procent) delež enot po 
posameznih razredih. 
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Preglednica P.9: Število odjemalcev v preteklem letu 

 
Frekvenca Procent 

Veljavnih 

1–10 odjemalcev 37 23,7 

11–30 odjemalcev 88 56,4 

30 in več odjemalcev 31 19,9 

Skupaj 156 100,0 

Manjkajočih   3   

Skupaj 159   

Naslovi stolpcev: (Frekvenca) število enot v posameznem razredu; (Procent) delež enot po 
posameznih razredih. 

Preglednica P.10: Število odjemalcev z več kot 3-letnim medsebojnim sodelovanjem 

  Frekvenca Procent 

Veljavnih 

0–3 odjemalcev 1 ,6 

40 odjemalcev 14 9,1 

Več kot 10 odjemalcev 139 90,3 

Skupaj 154 100,0 

Manjkajočih   5   

Skupaj 159   

Naslovi stolpcev: (Frekvenca) število enot v posameznem razredu; (Procent) delež enot po 
posameznih razredih. 

Preglednica P.11: Delež prometa z največjim kupcem 

       Frekvenca       Procent 

Veljavnih 

1–5 % vaše celotne 
prodaje 

15 9,6 

6–30 % vaše 
celotne prodaje 

95 60,5 

Več kot 30 % vaše 
celotne prodaje 

47 29,9 

Skupaj 157 100,0 

Manjkajočih   2   

Skupaj 159   

Naslovi stolpcev: (Frekvenca) število enot v posameznem razredu; (Procent) delež enot po 
posameznih razredih. 
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Preglednica P.12: Pogodbene cene, plačilni roki, dobavni roki in minimalna raven 

kakovosti 

Z vašimi odjemalci imate 

sklenjene pogodbe, s katerimi 

imate definirane: 

        N Minimum Maksimum Povprečje 
Standardni 

odklon 

a) cene 157 1 5 4,36 1,09 

b) plačilne roke 157 1 5 4,64 0,78 

c) dobavne roke 157 1 5 4,43 0,88 

d) minimalno raven kakovosti 154 1 5 4,47 0,87 

N veljavnih 154         

Naslovi stolpcev: (N) število udeležencev; (Minimum) minimalna vrednost; (Maksimum) maksimalna 
vrednost; (Povprečje) aritmetična sredina; (Standardni odklon) razpršenost porazdelitve vrednosti. 

Preglednica P.13: Uspešno realizirani skupni projekti z odjemalci 

  Frekvenca Procent 

Veljavnih 

0 2 1,3 

1–3 22 14,2 

4 in več 131 84,5 

Skupaj 155 100,0 

Manjkajočih   4   

Skupaj 159   

Naslovi stolpcev: (Frekvenca) število enot v posameznem razredu; (Procent) delež enot po 
posameznih razredih. 

Preglednica P.14: Pridobljen standard ISO 9001:2008 

  Frekvenca Procent 

Veljavnih 

Da 121 77,1 

Ne 36 22,9 

Skupaj 157 100,0 

Manjkajočih   2   

Skupaj 159   

Naslovi stolpcev: (Frekvenca) število enot v posameznem razredu; (Procent) delež enot po 
posameznih razredih. 
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2 Opisna statistika pričakovanega in zaznanega zadovoljstva dobaviteljev 

Preglednica P.15: Pričakovano zadovoljstvo 

Pričakovano zadovoljstvo      N Minimum Maksimum Povprečje 
Standardni 

odklon 

Fizični izgled           

1a. Služba nabave pri vaših 
odjemalcih je v njihovem podjetju 

primerno locirana. 

155 2 5 4,16 0,70 

2a. Delovno okolje in oprema pri 

vaših odjemalcih je sodobna in 
uporabniku prijazna. 

155 1 5 4,09 0,78 

3a. Zaposleni v nabavi so prijazni ter 

poslovno primerno oblečeni. 
155 2 5 4,16 0,69 

Zanesljivost           

4a. Zaposleni v službi nabave so 
natančni. 

154 2 5 4,38 0,69 

5a. Realizirajo vse dogovorjene 

aktivnosti v dogovorjenem roku. 
155 2 5 4,39 0,82 

6a. Povpraševanja (dokumenti in 
podatki), ki jih prejmete iz njihove 

nabavne službe, so kakovostna, 

natančna, jasna in zanesljiva. 

154 2 5 4,43 0,74 

7a. Vaši odjemalci dosledno 
upoštevajo svoje pogodbene 
obveznosti. 

154 2 5 4,43 0,76 

Odzivnost           

8a. Kadarkoli nabavno službo pri 
vaših odjemalcih soočite s 
problemom, so odzivni in fleksibilni 

ter so pripravljeni sodelovati pri 

reševanju le-tega. 

155 2 5 4,37 0,69 

9a. Zaposleni v službi nabave imajo 
do vas individualen pristop, za 

komunikacijo z vami si vedno 

vzamejo čas. 

155 2 5 4,30 0,69 

10a. Tehnično znanje in kompetence 

vaših odjemalcev so dobre. 
155 2 5 4,26 0,77 

11a. Postopki za izbor dobavitelja pri 

vaših odjemalcih so transparentni in 
pravični. 

155 2 5 4,34 0,79 

12a. Kakršnakoli pojasnila in 
informacije v službi nabave pridobite 
hitro in kakovostno. 

154 2 5 4,30 0,75 

»se nadaljuje« 
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Pričakovano zadovoljstvo      N Minimum Maksimum Povprečje 
Standardni 

odklon 

Zaupanje           

13a. Vašim odjemalcem razkrijete 
poslovne skrivnosti z namenom 

doseganja boljših skupnih rezultatov 
poslovanja, saj so zaupanja vreden 

partner. 

155 1 5 3,66 1,08 

14a. Ko se z odjemalci dogovorite za 

neko aktivnost, ste prepričani, da jo 
bodo realizirali. 

155 2 5 4,36 0,69 

Empatija           

15a. Vaši odjemalci dobro poznajo 
vaše procese poslovanja ter jih 
skušajo čim bolj razumeti. 

154 2 5 4,08 0,75 

16a. Vaši odjemalci poznajo vašo 
strategijo podjetja in rezultate 

poslovanja. 

154 1 5 3,96 0,83 

17a. V primeru, ko imajo vaši 
odjemalci višjo raven kakovosti 
poslovanja, je njihov interes, da vam 

pomagajo priti na enako raven. 

153 2 5 4,18 0,78 

N veljavnih 155         

Naslovi stolpcev: (N) število udeležencev; (Minimum) minimalna vrednost; (Maksimum) maksimalna 
vrednost; (Povprečje) aritmetična sredina; (Standardni odklon) razpršenost porazdelitve vrednosti. 

Preglednica P.16: Zaznano zadovoljstvo 

Zaznano zadovoljstvo      N Minimum Maksimum Povprečje 
Standardni 

odklon 

Fizični izgled           

1b. Služba nabave pri vaših 
odjemalcih je v njihovem podjetju 

primerno locirana. 

155 1 5 3,87 0,76 

2b. Delovno okolje in oprema pri 

vaših odjemalcih je sodobna in 

uporabniku prijazna. 

155 2 5 3,77 0,78 

3b. Zaposleni so prijazni ter poslovno 

primerno oblečeni. 
153 1 5 3,81 0,83 

Zanesljivost           

4b. Zaposleni v službi nabave so 
natančni. 

154 2 5 3,64 0,82 

5b. Realizirajo vse dogovorjene 

aktivnosti v dogovorjenem roku. 
152 2 5 3,49 0,85 

6b. Povpraševanja (dokumenti in 
podatki), ki jih prejmete iz njihove 

nabavne službe, so kakovostna, 

natančna, jasna in zanesljiva. 

153 1 5 3,50 0,92 

»se nadaljuje« 
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Zaznano zadovoljstvo       N Minimum Maksimum Povprečje 
Standardni 

odklon 

Zanesljivost      

7b. Vaši odjemalci dosledno 
upoštevajo svoje pogodbene 
obveznosti. 

154 1 5 3,35 0,96 

Odzivnost           

8b. Kadarkoli nabavno službo pri 
vaših odjemalcih soočite s 
problemom, so odzivni in fleksibilni 

ter so pripravljeni sodelovati pri 

reševanju le-tega. 

154 1 5 3,45 0,89 

9b. Zaposleni v službi nabave imajo 
do vas individualen pristop, za 

komunikacijo z vami si vedno 

vzamejo čas. 

154 1 5 3,61 0,91 

10b. Tehnično znanje in kompetence 
vaših odjemalcev so dobre. 

154 2 5 3,55 0,80 

11b. Postopki za izbor dobavitelja pri 

vaših odjemalcih so transparentni in 
pravični. 

152 1 5 3,21 0,99 

12b. Kakršnakoli pojasnila in 
informacije v službi nabave pridobite 
hitro in kakovostno. 

151 1 5 3,55 0,83 

Zaupanje           

13b. Vašim odjemalcem razkrijete 

poslovne skrivnosti z namenom 

doseganja boljših skupnih rezultatov 
poslovanja, saj so zaupanja vreden 

partner 

153 1 5 3,22 0,97 

14b. Ko se z odjemalci dogovorite za 

neko aktivnost, ste prepričani, da jo 
bodo realizirali. 

153 2 5 3,63 0,78 

Empatija           

15b. Vaši odjemalci dobro poznajo 
vaše procese poslovanja ter jih skušajo 
čim bolj razumeti. 

153 1 5 3,39 0,85 

16b. Vaši odjemalci poznajo vašo 
strategijo podjetja in rezultate 

poslovanja. 

152 1 5 3,35 0,89 

17b. V primeru, ko imajo vaši 
odjemalci višjo raven kakovosti 
poslovanja, je njihov interes, da vam 

pomagajo priti na enako raven. 

152 1 5 3,55 0,92 

N veljavnih 153         

Naslovi stolpcev: (N) število udeležencev; (Minimum) minimalna vrednost; (Maksimum) maksimalna 
vrednost; (Povprečje) aritmetična sredina; (Standardni odklon) razpršenost porazdelitve vrednosti. 
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Preglednica P.17: Pričakovano zadovoljstvo – skupaj 

Pričakovano zadovoljstvo      N Minimum Maksimum Povprečje 
Standardni 

odklon 

Pričakovano zadovoljstvo – fizični 
izgled 

155 2,00 5,00 4,14 0,59 

Pričakovano zadovoljstvo – zanesljivost 154 2,25 5,00 4,40 0,66 

Pričakovano zadovoljstvo – odzivnost 155 2,40 5,00 4,32 0,61 

Pričakovano zadovoljstvo – zaupanje 155 2,00 5,00 4,01 0,72 

Pričakovano zadovoljstvo – empatija 154 2,33 5,00 4,07 0,65 

N veljavnih 155         

Naslovi stolpcev: (N) število udeležencev; (Minimum) minimalna vrednost; (Maksimum) maksimalna 
vrednost; (Povprečje) aritmetična sredina; (Standardni odklon) razpršenost porazdelitve vrednosti. 

Preglednica P.18: Zaznano zadovoljstvo – skupaj 

Zaznano zadovoljstvo       N Minimum Maksimum Povprečje 
Standardni 

odklon 

Zaznano zadovoljstvo – fizični izgled 154 1,33 5,00 3,80 0,71 

Zaznano zadovoljstvo – zanesljivost 153 1,75 5,00 3,47 0,76 

Zaznano zadovoljstvo – odzivnost 153 1,60 5,00 3,45 0,75 

Zaznano zadovoljstvo – zaupanje 153 1,00 5,00 3,40 0,81 

Zaznano zadovoljstvo – empatija 152 1,00 5,00 3,38 0,81 

N veljavnih 153         

Naslovi stolpcev: (N) število udeležencev; (Minimum) minimalna vrednost; (Maksimum) maksimalna 

vrednost; (Povprečje) aritmetična sredina; (Standardni odklon) razpršenost porazdelitve vrednosti. 

Preglednica P.19: Zaznano – pričakovano zadovoljstvo – skupaj 

Razlika med zaznanim in pričakovanim 
zadovoljstvom 

     N Minimum Maksimum Povprečje 
Standardni 

odklon 

Fizični izgled 155 -3,67 2,00 -0,34 0,82 

Zanesljivost 152 -3,50 1,75 -0,93 0,87 

Odzivnost 154 -3,80 1,20 -0,87 0,94 

Zaupanje 155 -3,50 2,00 -0,61 1,03 

Empatija 151 -4,00 2,33 -0,69 1,09 

N veljavnih 147         

Naslovi stolpcev: (N) število udeležencev; (Minimum) minimalna vrednost; (Maksimum) maksimalna 
vrednost; (Povprečje) aritmetična sredina; (Standardni odklon) razpršenost porazdelitve vrednosti. 
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SURS: Razvrstitev podjetij po pravnoorganizacijski obliki in SKD dejavnostih (podatki 

za leto 2013) 

1. Pravnoorganizacijska oblika (leto 2013) 

 804 (11,3 %) 

5.876 (82,4 %) 

452 (6,3 %) 

Skupaj:                               7.132 
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ANOVA za ugotavljanje razlik glede na velikost podjetja (malo, srednje, veliko) 

Preglednica P.20: Opisna statistika glede na velikost podjetja (malo, srednje, veliko) – 

zaznano zadovoljstvo 

Zaznano zadovoljstvo            N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Zaznano 

zadovoljstvo – 

fizični izgled 

Majhno (10–
49) 

58 3,80 0,82 0,11 

Srednje (50–
249) 

72 3,75 0,59 0,07 

Veliko (250 

in več) 
24 3,89 0,71 0,15 

Skupaj 154 3,79 0,70 0,06 

Zaznano 

zadovoljstvo – 

zanesljivost 

Majhno (10–
49) 

58 3,47 0,80 0,11 

Srednje (50–
249) 

71 3,42 0,71 0,08 

Veliko (250 

in več) 
24 3,58 0,79 0,16 

Skupaj 153 3,46 0,76 0,06 

Zaznano 

zadovoljstvo – 

odzivnost 

Majhno (10–
49) 

58 3,43 0,86 0,11 

Srednje (50–
249) 

71 3,42 0,65 0,08 

Veliko (250 

in več) 
24 3,55 0,78 0,16 

Skupaj 153 3,44 0,75 0,06 

Zaznano 

zadovoljstvo – 

zaupanje 

Majhno (10–
49) 

58 3,36 0,90 0,12 

Srednje (50–
249) 

71 3,41 0,72 0,09 

Veliko (250 

in več) 
24 3,46 0,88 0,18 

Skupaj 153 3,40 0,81 0,07 

Zaznano 

zadovoljstvo – 

empatija 

Majhno (10–
49) 

58 3,33 0,85 0,11 

Srednje (50–
249) 

71 3,41 0,72 0,09 

Veliko (250 

in več) 
24 3,40 0,98 0,20 

Skupaj 153 3,38 0,81 0,07 

Naslovi stolpcev: (N) število udeležencev; (Povprečje) aritmetična sredina; (Standardni odklon) 
razpršenost porazdelitve vrednosti; (Standardna napaka) razpršenost podatkov v populaciji. 
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Preglednica P.21: Test homogenosti varianc – zaznano zadovoljstvo 

Zaznano zadovoljstvo 
Levenova 

statistika 
df1 df2 p-vrednost 

Zaznano zadovoljstvo 

– fizični izgled 
3,548 2 151 ,031 

Zaznano zadovoljstvo 

– zanesljivost 
,301 2 150 ,741 

Zaznano zadovoljstvo 

– odzivnost 
1,835 2 150 ,163 

Zaznano zadovoljstvo 

– zaupanje 
1,955 2 150 ,145 

Zaznano zadovoljstvo 

– empatija 
1,477 2 150 ,232 

Naslovi stolpcev: (Levenova statistika): df1, df2, p-vrednost – stat. pomembnost. 

Preglednica P.22: ANOVA – zaznano zadovoljstvo 

Zaznano zadovoljstvo 
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečje 
kvadratov 

F 
p-

vrednost 

Zaznano 

zadovoljstvo – 

zanesljivost 

Med skupinami ,464 2 ,232 ,400 ,671 

Znotraj skupin 86,963 150 ,580 
  

Skupaj 87,427 152 
   

Zaznano 

zadovoljstvo – 

odzivnost 

Med skupinami ,331 2 ,166 ,288 ,750 

Znotraj skupin 86,224 150 ,575 
  

Skupaj 86,555 152 
   

Zaznano 

zadovoljstvo – 

zaupanje 

Med skupinami ,170 2 ,085 ,127 ,880 

Znotraj skupin 100,010 150 ,667 
  

Skupaj 100,180 152 
   

Zaznano 

zadovoljstvo – 

empatija 

Med skupinami ,228 2 ,114 ,172 ,842 

Znotraj skupin 99,482 150 ,663 
  

Skupaj 99,710 152 
   

Naslovi stolpcev: (Vsota kvadratov): df; (Povprečje kvadratov): F (Levenova statistika); (p-vrednost): 

stat. pomembnost. 

Preglednica P.23: Welch test – zaznano zadovoljstvo 

  
Vrednost 

testa 
df1 df2 p-vrednost 

Zaznano 

zadovoljstvo – 

fizični izgled 

Welch ,382 2 60,466 ,684 

Naslovi stolpcev: (Welch statistika): df1, df2, (p-vrednost): stat. pomembnost. 
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Preglednica P.24: Opisna statistika glede na velikost podjetja (malo, srednje, veliko) – 

pričakovano zadovoljstvo 

Pričakovano zadovoljstvo           N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Pričakovano 
zadovoljstvo – 

fizični izgled 

Majhno 

(10–49) 
57 4,27 0,58 0,08 

Srednje 

(50–249) 
73 4,04 0,56 0,07 

Veliko (250 

in več) 
24 4,10 0,67 0,14 

Skupaj 154 4,13 0,59 0,05 

Pričakovano 
zadovoljstvo – 

zanesljivost 

Majhno 

(10–49) 
55 4,46 0,61 0,08 

Srednje 

(50–249) 
73 4,33 0,72 0,08 

Veliko (250 

in več) 
23 4,49 0,55 0,11 

Skupaj 151 4,40 0,66 0,05 

Pričakovano 
zadovoljstvo – 

odzivnost 

Majhno 

(10–49) 
57 4,36 0,63 0,08 

Srednje 

(50–249) 
72 4,21 0,61 0,07 

Veliko (250 

in več) 
24 4,50 0,54 0,11 

Skupaj 153 4,31 0,61 0,05 

Pričakovano 
zadovoljstvo – 

zaupanje 

Majhno 

(10–49) 
57 4,04 0,78 0,10 

Srednje 

(50–249) 
73 3,92 0,65 0,08 

Veliko (250 

in več) 
24 4,15 0,74 0,15 

Skupaj 154 4,00 0,72 0,06 

Pričakovano 
zadovoljstvo – 

empatija 

Majhno 

(10–49) 
57 4,11 0,69 0,09 

Srednje 

(50–249) 
69 3,97 0,62 0,07 

Veliko (250 

in več) 
24 4,25 0,64 0,13 

Skupaj 150 4,07 0,65 0,05 

Naslovi stolpcev: (N) število udeležencev; (Povprečje) aritmetična sredina; (Standardni odklon) 
razpršenost porazdelitve vrednosti; (Standardna napaka) razpršenost podatkov v populaciji. 
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Preglednica P.25: Test homogenosti varianc – pričakovano zadovoljstvo 

Pričakovano zadovoljstvo 
Levenova 

statistika 
df1 df2 p-vrednost 

Pričakovano zadovoljstvo 

– fizični izgled 
1,623 2 151 ,201 

Pričakovano zadovoljstvo 
– zanesljivost 

2,744 2 148 ,068 

Pričakovano zadovoljstvo 
– odzivnost 

,619 2 150 ,540 

Pričakovano zadovoljstvo 
– zaupanje 

1,442 2 151 ,240 

Pričakovano zadovoljstvo 
– empatija 

,628 2 147 ,535 

Naslovi stolpcev: (Levenova statistika): df1, df2, p-vrednost – stat. pomembnost. 

Preglednica P.26: ANOVA – pričakovano zadovoljstvo 

Pričakovano zadovoljstvo 
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečje 
kvadratov 

F p-vrednost 

Pričakovano 
zadovoljstvo – 

fizični izgled 

Med skupinami 1,857 2 ,928 2,717 ,069 

Znotraj skupin 51,592 151 ,342     

Skupaj 53,449 153       

Pričakovano 
zadovoljstvo – 

zanesljivost 

Med skupinami ,781 2 ,391 ,900 ,409 

Znotraj skupin 64,241 148 ,434     

Skupaj 65,022 150       

Pričakovano 
zadovoljstvo – 

odzivnost 

Med skupinami 1,824 2 ,912 2,484 ,087 

Znotraj skupin 55,048 150 ,367     

Skupaj 56,871 152       

Pričakovano 
zadovoljstvo – 

zaupanje 

Med skupinami 1,033 2 ,516 1,010 ,367 

Znotraj skupin 77,216 151 ,511     

Skupaj 78,248 153       

Pričakovano 
zadovoljstvo – 

empatija 

Med skupinami 1,523 2 ,761 1,817 ,166 

Znotraj skupin 61,588 147 ,419     

Skupaj 63,111 149       

Naslovi stolpcev: (Vsota kvadratov): df; (Povprečje kvadratov): F (Levenova statistika); (p-vrednost): 

stat. pomembnost. 
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Preglednica P.27: Opisna statistika pričakovanega in zaznanega zadovoljstva vzorčnih 

skupin dobaviteljev (mala, srednja, velika), ločeno po posameznih 

trditvah 

Dimenzija/Trditev 
Velikost 

podjetja 

Pričakovano 
zadovoljstvo 

Zaznano   

zadovoljstvo 

Povprečje 
Standardni 

odklon 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

FIZIČNI IZGLED 

Majhno (10–49) 3,80 0,82 4,27 0,58 

Srednje (50–
249) 

3,75 0,59 4,04 0,56 

Veliko (250 in 

več) 
3,89 0,71 4,10 0,67 

Total 3,79 0,70 4,13 0,59 

1. Služba nabave pri vaših odjemalcih 
je v njihovem podjetju primerno 

locirana. 

Majhno (10–49) 4,34 0,69 3,83 0,88 

Srednje (50–
249) 

4,05 0,62 3,83 0,67 

Veliko (250 in 

več) 
4,08 0,83 4,04 0,69 

Total 4,17 0,69 3,86 0,76 

2. Delovno okolje in oprema pri vaših 
odjemalcih je sodobna in uporabniku 

prijazna. 

Majhno (10–49) 4,18 0,78 3,76 0,86 

Srednje (50–
249) 

4,03 0,73 3,74 0,69 

Veliko (250 in 

več) 
4,04 0,91 3,88 0,80 

Total 4,08 0,78 3,77 0,77 

3. Zaposleni v nabavi so prijazni ter 

poslovno primerno oblečeni. 

Majhno (10–49) 4,32 0,60 3,81 0,98 

Srednje (50–
249) 

4,03 0,73 3,75 0,69 

Veliko (250 in 

več) 
4,17 0,70 3,96 0,77 

Total 4,16 0,69 3,80 0,82 

ZANESLJIVOST 

Majhno (10–49) 3,47 0,80 4,46 0,61 

Srednje (50–
249) 

3,42 0,71 4,33 0,72 

Veliko (250 in 

več) 
3,58 0,79 4,49 0,55 

Total 3,46 0,76 4,40 0,66 

»se nadaljuje« 
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Dimenzija/Trditev 
Velikost 

podjetja 

Pričakovano 
zadovoljstvo 

Zaznano   

zadovoljstvo 

Povprečje 
Standardni 

odklon 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

4. Zaposleni v službi nabave so 
natančni. 

Majhno (10–
49) 

4,48 0,63 3,62 0,93 

Srednje (50–
249) 

4,30 0,74 3,58 0,71 

Veliko (250 in 

več) 
4,38 0,65 3,79 0,78 

Total 4,38 0,69 3,63 0,81 

5. Realizirajo vse dogovorjene 

aktivnosti v dogovorjenem roku. 

Majhno (10–
49) 

4,37 0,84 3,47 0,90 

Srednje (50–
249) 

4,37 0,84 3,49 0,76 

Veliko (250 in 

več) 
4,46 0,72 3,50 0,93 

Total 4,38 0,82 3,48 0,84 

6. Povpraševanja (dokumenti in 
podatki), ki jih prejmete iz njihove 

nabavne službe, so kakovostna, 
natančna, jasna in zanesljiva. 

Majhno (10–
49) 

4,54 0,63 3,53 0,90 

Srednje (50–
249) 

4,32 0,85 3,47 0,93 

Veliko (250 in 

več) 
4,50 0,59 3,42 0,93 

Total 4,42 0,74 3,49 0,91 

7. Vaši odjemalci dosledno 
upoštevajo svoje pogodbene 
obveznosti. 

Majhno (10–
49) 

4,47 0,73 3,24 1,05 

Srednje (50–
249) 

4,32 0,81 3,34 0,91 

Veliko (250 in 

več) 
4,65 0,57 3,63 0,88 

Total 4,42 0,76 3,35 0,96 

 
Majhno (10–
49) 

3,43 0,86 4,36 0,63 

ODZIVNOST 
Srednje (50–
249) 

3,42 0,65 4,21 0,61 

 
Veliko (250 in 

več) 
3,55 0,78 4,50 0,54 

 Total 3,44 0,75 4,31 0,61 

»se nadaljuje« 
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Dimenzija/Trditev 
Velikost 

podjetja 

Pričakovano 
zadovoljstvo 

Zaznano   

zadovoljstvo 

Povprečje 
Standardni 

odklon 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

8. Kadarkoli nabavno službo pri 
vaših odjemalcih soočite s 
problemom, so odzivni in 

fleksibilni ter so pripravljeni 

sodelovati pri reševanju le-tega. 

Majhno (10–
49) 

4,39 0,67 3,40 0,97 

Srednje (50–
249) 

4,25 0,72 3,44 0,84 

Veliko (250 in 

več) 
4,67 0,56 3,63 0,88 

Total 4,36 0,69 3,45 0,90 

9. Zaposleni v službi nabave imajo 
do vas individualen pristop, za 

komunikacijo z vami si vedno 

vzamejo čas. 

Majhno (10–
49) 

4,33 0,74 3,50 0,96 

Srednje (50–
249) 

4,23 0,64 3,68 0,82 

Veliko (250 in 

več) 
4,38 0,77 3,67 1,05 

Total 4,29 0,69 3,61 0,91 

10. Tehnično znanje in kompetence 
vaših odjemalcev so dobre. 

Majhno (10–
49) 

4,25 0,79 3,66 0,87 

Srednje (50–
249) 

4,15 0,79 3,46 0,77 

Veliko (250 in 

več) 
4,63 0,58 3,54 0,72 

Total 4,26 0,77 3,55 0,80 

11. Postopki za izbor dobavitelja 

pri vaših odjemalcih so 
transparentni in pravični. 

Majhno (10–
49) 

4,46 0,78 3,16 1,18 

Srednje (50–
249) 

4,21 0,83 3,17 0,85 

Veliko (250 in 

več) 
4,46 0,66 3,42 0,93 

Total 4,34 0,79 3,21 1,00 

12. Kakršnakoli pojasnila in 
informacije v službi nabave 
pridobite hitro in kakovostno. 

Majhno (10–
49) 

4,40 0,75 3,60 0,84 

Srednje (50–
249) 

4,18 0,76 3,46 0,85 

Veliko (250 in 

več) 
4,38 0,71 3,70 0,76 

Total 4,29 0,75 3,55 0,83 

»se nadaljuje« 
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Dimenzija/Trditev 
Velikost 

podjetja 

Pričakovano 
zadovoljstvo 

Zaznano   

zadovoljstvo 

Povprečje 
Standardni 

odklon 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

ZAUPANJE 

Majhno (10–
49) 

3,36 0,90 4,04 0,78 

Srednje (50–
249) 

3,41 0,72 3,92 0,65 

Veliko (250 in 

več) 
3,46 0,88 4,15 0,74 

Total 3,40 0,81 4,00 0,72 

13. Vašim odjemalcem razkrijete 
poslovne skrivnosti z namenom 

doseganja boljših skupnih 

rezultatov poslovanja, saj so 

zaupanja vreden partner. 

Majhno (10–
49) 

3,67 1,20 3,10 1,07 

Srednje (50–
249) 

3,62 0,94 3,31 0,84 

Veliko (250 in 

več) 
3,71 1,20 3,25 1,11 

Total 3,65 1,08 3,22 0,98 

14. Ko se z odjemalci dogovorite za 

neko aktivnost, ste prepričani, da jo 
bodo realizirali. 

Majhno (10–
49) 

4,42 0,71 3,70 0,78 

Srednje (50–
249) 

4,23 0,70 3,56 0,75 

Veliko (250 in 

več) 
4,58 0,58 3,67 0,87 

Total 4,36 0,69 3,63 0,78 

EMPATIJA 

Majhno (10–
49) 

3,33 0,85 4,11 0,69 

Srednje (50–
249) 

3,41 0,72 3,97 0,62 

Veliko (250 in 

več) 
3,40 0,98 4,25 0,64 

Total 3,38 0,81 4,07 0,65 

15. Vaši odjemalci dobro poznajo 
vaše procese poslovanja ter jih 
skušajo čim bolj razumeti. 

Majhno (10–
49) 

4,19 0,77 3,40 0,92 

Srednje (50–
249) 

3,89 0,74 3,39 0,75 

Veliko (250 in 

več) 
4,33 0,64 3,29 1,00 

Total 4,07 0,75 3,38 0,85 

16. Vaši odjemalci poznajo vašo 
strategijo podjetja in rezultate 

poslovanja. 

Majhno (10–
49) 

3,98 0,94 3,32 0,92 

Srednje (50–
249) 

3,90 0,73 3,31 0,86 

Veliko (250 in 

več) 
4,04 0,86 3,50 0,98 

Total 3,95 0,83 3,34 0,89 

»se nadaljuje« 
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Dimenzija/Trditev 
Velikost 

podjetja 

Pričakovano 
zadovoljstvo 

Zaznano   

zadovoljstvo 

Povprečje 
Standardni 

odklon 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

17. V primeru, ko imajo vaši 
odjemalci višjo raven kakovosti 

poslovanja, je njihov interes, da 

vam pomagajo priti na enako raven. 

Majhno (10–
49) 

4,14 0,81 3,48 0,94 

Srednje (50–
249) 

4,13 0,75 3,59 0,88 

Veliko (250 in 

več) 
4,38 0,77 3,61 1,03 

Total 4,17 0,78 3,55 0,92 

Naslovi stolpcev: (Velikost podjetja) malo, srednje, veliko; (Povprečje) aritmetična sredina; 
(Standardni odklon) razpršenost porazdelitve vrednosti. 

Opomba: S sivo barvo so označene tiste trditve, kjer prihaja do značilnih razlik v zadovoljstvu 
dobaviteljev, ki so posledica vpliva različnih velikosti podjetij.  

Preglednica P.28: ANOVA za ugotavljanje razlik v zadovoljstvu med vzorčnimi 

skupinami dobaviteljev, ki se med seboj razlikujejo glede na njihovo 

velikost podjetja (malo, srednje, veliko) 

  Pričakovano zadovoljstvo Zaznano zadovoljstvo 

Dimenzija/Trditev 

Levenov   

preizkus 

ANOVA/Welschov 

test 

Levenov 

preizkus 

ANOVA/Welschov 

test 

F p F p F p F p 

FIZIČNI IZGLED 3,548 ,031 ,382 ,684 1,623 ,201 2,717 ,069 

1. Služba nabave pri vaših 
odjemalcih je v njihovem 

podjetju primerno locirana. 

4,955 ,008 3,139 ,046 1,944 ,147 ,781 ,460 

2. Delovno okolje in oprema pri 

vaših odjemalcih je sodobna in 
uporabniku prijazna. 

2,005 ,138 ,624 ,537 1,600 ,205 ,292 ,747 

3. Zaposleni v nabavi so prijazni 

ter poslovno primerno oblečeni. 
1,090 ,339 2,892 ,059 3,819 ,024 ,568 ,568 

ZANESLJIVOST ,301 ,741 ,400 ,671 2,744 ,068 ,900 ,409 

4. Zaposleni v službi nabave so 
natančni. 

,628 ,535 1,095 ,337 3,319 ,039 ,627 ,536 

5. Realizirajo vse dogovorjene 

aktivnosti v dogovorjenem roku. 
,655 ,521 ,119 ,888 1,555 ,215 ,022 ,978 

»se nadaljuje« 
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  Pričakovano zadovoljstvo Zaznano zadovoljstvo 

Dimenzija/Trditev 

Levenov   

preizkus 

ANOVA/Welschov 

test 

Levenov 

preizkus 

ANOVA/Welschov 

test 

F p F p F p F p 

6. Povpraševanja (dokumenti 
in podatki), ki jih prejmete iz 

njihove nabavne službe, so 
kakovostni, natančni, jasni in 
zanesljivi. 

2,516 ,084 1,564 ,213 ,065 ,937 ,158 ,854 

7. Vaši odjemalci dosledno 
upoštevajo svoje pogodbene 
obveznosti. 

2,654 ,074 1,941 ,147 ,443 ,643 1,361 ,259 

ODZIVNOST 1,835 ,163 ,288 ,750 ,619 ,540 2,484 ,087 

8. Kadarkoli nabavno službo 
pri vaših odjemalcih soočite s 
problemom, so odzivni in 

fleksibilni ter so pripravljeni 

sodelovati pri reševanju le-

tega. 

1,393 ,252 3,467 ,034 ,622 ,538 ,566 ,569 

9. Zaposleni v službi nabave 
imajo do vas individualen 

pristop, za komunikacijo z 

vami si vedno vzamejo čas. 

1,497 ,227 ,533 ,588 2,306 ,103 ,651 ,523 

10. Tehnično znanje in 
kompetence vaših odjemalcev 
so dobre. 

1,125 ,327 3,521   ,032 ,862 ,424 ,898  ,409 

11. Postopki za izbor 

dobavitelja pri vaših 
odjemalcih so transparentni in 

pravični. 

,296 ,745 1,947 ,146 2,359 ,098 ,643 ,527 

12. Kakršnakoli pojasnila in 
informacije v službi nabave 
pridobite hitro in kakovostno. 

,398 ,673 1,578 ,210 ,115 ,891 ,874 ,419 

ZAUPANJE 1,955 ,145 ,127 ,880 1,442 ,240 1,010 ,367 

13. Vašim odjemalcem 
razkrijete poslovne skrivnosti z 

namenom doseganja boljših 
skupnih rezultatov poslovanja, 

saj so zaupanja vreden partner. 

2,926 ,057 ,077 ,926 1,727 ,181 ,745 ,476 

14. Ko se z odjemalci 

dogovorite za neko aktivnost, 

ste prepričani, da jo bodo 
realizirali. 

,548 ,580 2,761 ,066 ,411 ,664 ,526 ,592 

»se nadaljuje« 
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  Pričakovano zadovoljstvo Zaznano zadovoljstvo 

Dimenzija/Trditev 

Levenov   

preizkus 

ANOVA/Welschov 

test 

Levenov 

preizkus 

ANOVA/Welschov 

test 

F p F p F p F p 

EMPATIJA 1,477 ,232 ,172 ,842 ,628 ,535 1,817 ,166 

15. Vaši odjemalci dobro 
poznajo vaše procese 
poslovanja ter jih skušajo 
čim bolj razumeti. 

,465 ,629 4,508 ,013 1,782 ,172 ,158 ,854 

16. Vaši odjemalci poznajo 
vašo strategijo podjetja in 
rezultate poslovanja. 

1,346 ,263 ,302 ,740 ,164 ,849 ,431 ,651 

17. V primeru, ko imajo vaši 
odjemalci višjo raven 
kakovosti poslovanja, je 

njihov interes, da vam 

pomagajo priti na enako 

raven. 

,611 ,544 ,982 ,377 ,802 ,450 ,251 ,778 

Naslovi stolpcev: (Levenova statistika): vrednost preizkusa; (F): vrednost enofaktorske analize 

variance; (p): stopnja statistične pomembnosti. 

Opomba: S sivo barvo so označene tiste trditve, kjer prihaja do značilnih razlik v zadovoljstvu 
dobaviteljev, ki so posledica vpliva različnih velikosti podjetij. 
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Spearmanov koeficient korelacije 

Preglednica P.29: Pojasnjevalna tabela vrednosti Spearmanovega korelacijskega 

koeficienta 

Korelacijski 

koeficient 
Deskriptor 

0,0 – 0,1 
Zanemarljiv, zelo majhen,  

neznaten, skoraj nič 

0,1 – 0,3 Majhen, nizek 

0,3 – 0,5 Zmeren, srednji 

0,5 – 0,7 Velik, večji, visok 

0,7 – 0,9 Zelo velik, zelo visok 

0,9 – 1 Skoraj popoln 
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Regresijska analiza 

Preglednica P.30: Koeficienti 

  Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 
t 

p-

vrednost 
B 

Standardna 

napaka 
Beta 

 

(Konstanta) 2,868 ,045   64,018 ,000 

F1 ,010 ,017 ,062 ,580 ,563 

F2 -,001 ,009 -,020 -,143 ,886 

F3 -,005 ,008 -,091 -,669 ,505 

Odvisna spremenljivka: več kot 3 leta sodelujete z odjemalci. 

Preglednica P.31: ANOVA 

   Model 
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečje 
kvadratov 

F 
p-

vrednost 

 

Regresija ,113 3 ,038 ,344 ,793
b
 

Ostanki 13,567 124 ,109     

Skupaj 13,680 127       

Odvisna spremenljivka: več kot 3 leta sodelujete z odjemalci. 

Prediktorji: (Konstanta), F3, F1, F2 : zanesljivost postopkov pri odjemalcih, razumevajoča odzivnost 
odjemalcev in odjemalčevo okolje. 


