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III 

POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava nabavni in strateški management. V analitičnem delu je s 
pomočjo analize internega gradiva predstavljena organiziranost, strategija in cilji nabave 
Gorenja, d. d. Največ pozornosti naloga namenja izboru dobaviteljev. Podjetje ima veliko 
število dobaviteljev, zato je poudarek na izboru dobaviteljev iz nizkostroškovnih držav, 
kamor spadajo Kitajska, Indija, Brazilija in JV Evropa. Podjetje izbira omenjene dobavitelje 
zelo preudarno in ima natančno opredeljene kriterije izbora in procese ocenjevanja. V nalogi 
so izvedeni intervjuji z vodilnimi osebami na področju nabave podjetja, ki vodijo v spoznanje, 
da je pozitivnih učinkov nabave nizkostroškovnih dobaviteljev več kot negativnih in da je 
iskanja alternativnih nabavnih virov v nizkostroškovnih državah nujno za ohranitev 
konkurenčnosti Gorenja, d. d., na trgu aparatov za dom. 

Ključne besede: nabava, strategija nabave, nizkostroškovni dobavitelji, izbor dobaviteljev, 
kriteriji. 

SUMMARY 

This bachelor thesis deals with purchasing and strategic management. The analytical part of 
the thesis presented, through the analysis of the internal documentation, organisation, strategy 
and the objectives of Gorenje Purchasing department. The most attention is paid to the 
shortlist of suppliers. The company has a long list of suppliers so this thesis is focused on the 
suppliers from low-cost countries which include China, India, Brazil and South-Eastern 
Europe. The company selects the above mentioned suppliers on the basis of exactly defined 
shortlist criteria and estimation processes. Bachelor thesis includes interviews with 
responsible persons from the Purchasing dept. which leads to the conclusion that there are 
more positive than negative effects in carrying out shortlist of low-cost suppliers and that 
searching of alternative purchasing sources in low-cost countries is necessary to maintain 
competitiveness of Gorenje on the market of household appliances. 

Key words: purchasing, strategic purchasing, low-cost suppliers, shortlist of suppliers, 
criteria. 

UDK: 658.713(043.2) 
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1 UVOD 

Kje, kdaj in koliko kupovati so osnovna vprašanja, s katerimi se vsakodnevno ukvarjajo 
managerji nabave. Obvladovanje nabave je postalo izredno zahtevno, saj se tržne razmere 
zelo hitro spreminjajo (Vukovič in Završnik 2008, 1). 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Živimo v času velikih sprememb, ki vplivajo na vsa področja našega življenja. Spremembe so 
tako številne, da jim je težko slediti. V vedno bolj zaostrenih konkurenčnih razmerah in 
čedalje večji ozaveščenosti porabnikov se morajo podjetja odzivati hitro in pravilno, da lahko 
preživijo. Boljše in kakovostnejše odločitve so bistvene za doseganje uspešnosti poslovanja 
podjetja. Do slednjih je mogoče priti s poglobljenimi analizami, ki omogočajo spoznavanje 
tako podjetja kakor tudi poslovnega okolja, v katerem podjetja deluje. 

Nabava je poleg proizvodnje in prodaje pomembnejša funkcija v podjetju. V zadnjih letih, 
predvsem v obdobju recesije, se pomen nabave povečuje, saj se podjetja vedno bolj zavedajo, 
kako veliko lahko učinkovita in gospodarna nabavna funkcija prispeva k celotni uspešnosti 
podjetja zlasti, če omogoča oskrbo s potrebnim materialom ob pravem času, brez napak in po 
ugodnih cenah (van Weele 1998, 11). 

Veliko podjetij se sooča s čedalje večjimi problemi na tržišču, na katerem morajo zaradi 
povečanja konkurenčnosti zniževati prodajne cene, stroške dela itd., ki posledično 
zmanjšujejo njihove donose. Ena izmed možnosti je, da poskušajo nabavne cene znižati, 
kolikor je le mogoče, in tako povečati sposobnost za uspešnost podjetja (Završnik 2004, 15). 

Glede na to, da so na pripravo in uresničevanje nabavnih odločitev vezana velika finančna 
sredstva, se ob nestrokovnem pristopu spregledajo velike možnosti za varčevanje, kar lahko 
privede podjetje do neracionalnosti poslovanja, velikih izgub ali stečaja (van Weele 1998, 
33). 

Pri vsem tem pa pomembno vlogo odigrajo dobavitelji. Zagotoviti morajo ustrezno kakovost 
in količino materiala ob pravem času, po primerni ceni v zadovoljstvo končnega kupca in 
vseh, ki sodelujejo v oskrbni verigi. Pogoji za pravilno izbiro dobavitelja so dobra nabavna 
strategija, natančna raziskava trga potencialnih dobaviteljev, strateška pogajanja, ustrezni 
postopek izbire itd. (Završnik 2004, 25). 

Z globalizacijo je skoraj ves svet postal del neusmiljene tekme za tržni obstoj, razvoj ali celo 
prevlado na trgu. Da bi lahko podjetja sodelovala v tej tekmi, morajo biti sposobna hitrih in 
elastičnih sprememb, pomembnih inovacij, intenzivnega pridobivanja znanja, nastopa na 
globalnem trgu in močnih stroškovnih »prilagoditev«. Slednje je v času, ko delavec z Zahoda, 
ki zasluži povprečno 15-20 dolarjev na uro, tekmuje z delavcem z Vzhoda, katerega urna 
postavka je med 1 in 2 dolarja na uro, za razviti svet vedno težje (Kenda in Ručna 2005, 26–
30). 

Kenda in Ručna (2005, 26–30) navajata, vse pogostejša, izraza za ta dva tipa držav: 
visokostroškovne države (angl. high-cost countries, krajše HCC) in nizkostroškovne države 
(angl. low-cost countries, krajše LCC). Ker nizki stroški v večini primerov ne pomenijo več 
tudi nizke kakovosti, se podjetja iz HCC množično in pospešeno odločajo za prenos nekaterih 
svojih poslovnih operacij oz. procesov, vključno s proizvodnjo, nekaterimi storitvenimi 
dejavnostmi, celo raziskavami in razvojem itd. v nizkostroškovnih državah (v nadaljevanju 
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LCC). Med LCC spadajo npr. Kitajska, Indija, Tajska, Mehika, Brazilija, Poljska, Romunija, 
Bolgarija, Turčija itd. 

Zaradi potrebe po zagotavljanju cenovno in tehnično konkurenčnih izdelkov se vse več 
podjetij odloča za iskanje alternativnih in novih nabavnih virov v LCC. Med njimi tudi 
podjetje Gorenje, d. d., ki je med največjimi slovenskimi neto izvozniki in je eno izmed osmih 
največjih proizvajalcev gospodinjskih aparatov v Evropi ter prodaja v več kot 70 državah 
sveta (Gorenje 2010). 

Gorenje, d. d., že izkorišča nabavne vire v LCC, in sicer preko predstavništva v Šanghaju in 
Istanbulu, kjer je zaposlena ekipa ljudi, ki aktivno dela na izboru novih dobaviteljev in je tako 
tehnično kot tudi komercialno podprta iz matične družbe v Velenju. V letu 2010 je bil cilj 
podjetja Gorenje, d. d., da se 10 % celotne realizacije nabave oskrbuje iz LCC nabavnih virov 
(Gorenje 2008). 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je proučiti nabavno poslovanje v podjetju Gorenje, d. d., pri čemer 
sem se osredotočila na podporno funkcijo nabave podjetja, ki se nanaša na pomen, proces 
osvajanja, kriterije izbora, ocenjevanje in izbor dobaviteljev iz LCC. Analizirala sem, kako 
vpliva nabava v LCC na uspešnost poslovanja podjetja ter pojasnila, kako zelo je pomembno, 
da ima podjetje natančno opredeljen proces izbora LCC dobaviteljev. Opisala sem, katere 
prednosti in slabosti pridobi podjetje, ki se poslužuje nabavnih virov iz LCC. 

Cilji mojega diplomskega dela so analizirati literaturo, postaviti teoretična izhodišča, ki se 
nanašajo na nabavni management in strateški management nabave, raziskati podporno 
funkcijo podjetja Gorenje, d. d., ki se ukvarja z izborom dobaviteljev na LCC trgih, 
odgovoriti na raziskovalni vprašanji in sestaviti predlog izboljšav. 

S pomočjo empirične raziskave, tj. strukturiranih intervjujev z osebami, ki so strokovnjaki na 
področju nabave v podjetju Gorenje, d. d., in proučevanjem interne literature podjetja sem 
odgovorila na raziskovalni vprašanji: 
− Kateri so pozitivni učinki nabave v LCC? 
− Kateri so negativni učinki nabave v LCC? 

Z odgovori na raziskovalni vprašanji sem nakazala, da se položaj nabave v zadnjih letih 
spreminja, globalizira in postaja vedno bolj pomemben, ne samo zaradi vpletenosti visokih 
finančnih sredstev, ampak tudi zaradi konkurenčne prednosti, ki jo pridobi podjetje. Nakazala 
sem, da je zaradi potrebe po zagotavljanju cenovno in tehnično konkurenčnih izdelkov nujno 
iskanje alternativnih in novih nabavnih virov v nizkostroškovnih državah, kar pomeni eno od 
možnosti za znižanje nabavnih stroškov ter povečanje uspešnosti in učinkovitosti nabavnega 
oddelka. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Prvi korak je bil iskanje literature in virov, ki se nanašajo na nabavni management, strateški 
management nabave in na tako imenovane nizkostroškovne države. Sledil je študij in 
proučevanje literature ter virov. 
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Za raziskavo sem uporabila kvalitativno raziskovalno metodo. Kvalitativna raziskava na 
področju managementa raziskovalcu ponuja vrsto kvalitativnih metod, ki omogočajo 
raziskavo ravnanja, dogodkov, delovanja organizacije, socialnega okolja, interakcije in 
medsebojnih odnosov (Dimovski idr. 2008). 

Vir je bil strukturiran vprašalnik za direktorico nabave, vodjo oddelka za produktno vodenje 
in odgovornega za razvoj in kontrolo kakovosti na izpostavi v Šanghaju. Iz vprašalnika je bilo 
razvidno, da je namenjen za študijske zadeve, vprašanja so se nanašala na nabavno poslovanje 
v podjetju Gorenje, d. d., na zniževanje nabavnih stroškov s pomočjo nabave iz LCC, na 
kakovost in ceno nabavnih virov iz LCC, kolikšen delež predstavljajo nabavni viri v LCC, 
kakšni so prihranki za podjetje, kateri so ključni argumenti za izbiro LCC dobavitelja, kakšne 
težave predstavljajo nabavni viri iz LCC ipd. 

Pridobila sem tudi sekundarne podatke, ker ima podjetje načine poslovanja s komponentami 
iz nizkostroškovnih držav in ostalimi dobavitelji dokumentirano. Pridobljene podatke sem 
primerjala med seboj, jih analizirala s pomočjo znanja, ki sem ga pridobila v času študija na 
Fakulteti za management, iz virov, literature in v sodelovanju z zaposlenimi na tem področju. 
Odgovorila sem na raziskovalni vprašanji in dosegla vse cilje, ki sem jih zastavila. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljam, da so uporabljeni podatki točni ter da v času nastajanja diplomske naloge ni 
prišlo do sprememb postopkov izbora in ocenjevanja dobaviteljev podjetja Gorenje, d. d. 
Zaradi obsežnega področja obravnavane teme sem se osredotočila le na nabavo in izbor LCC 
dobaviteljev. V empiričnem delu sem se omejila na eno samo podjetje – Gorenje, d. d. 

Pri pisanju diplomske naloge sem se soočila z omejitvijo, da nisem zaposlena v podjetju, sicer 
podjetje nekoliko poznam, ker sem z njim poslovno sodelovala v preteklosti. Kljub temu 
nisem imela dostopa do vseh pomembnih podatkov pri obravnavanju problema. 

Pri LCC dobaviteljih nisem našla ustrezne literature, ki bi se eksplicitno nanašala na 
nizkostroškovne države in obravnavala njihov pomen za proizvodna podjetja. Zato sem težko 
teoretično podpirala svoja izhodišča, sklicevala sem se na interno literaturo podjetja, članke in 
ostale interno pridobljene podatke. 
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2 NABAVNI MANAGEMENT 

Z nabavo, nabavno funkcijo in nabavnim managementom se je ukvarjalo že veliko število 
avtorjev. Pojem nabave so opredelili glede na širino, čas, namen, razsežnosti, vlogo in tako 
oblikovali definicije, ki jih podajam v nadaljevanju. 

Nabavo lahko pojmujemo ožje ali širše. Nabava je v ožjem pomenu nakup blaga po 
dogovorjeni ceni na določenem trgu. V širšem pomenu obsega nabava, poleg nakupa, še 
naslednje dejavnosti (Potočnik 1996, 13): 
− raziskovanje nabavnega trga; 
− planiranje nabave; 
− oblikovanje nabavne politike; 
− sklepanje nabavnih dogovorov; 
− količinski in kakovostni prevzem materiala; 
− skladiščenje, analiziranje in evidentiranje nabavnih poslov. 

2.1 Opredelitev in pomen nabavne funkcije 

Skozi zgodovino se je nabava razvila od pisarniške funkcije, ki le reagira na zahteve 
uporabniških oddelkov, v pravo odgovornost nabavnega managementa, ki neposredno 
prispeva k osnovni organiziranosti podjetja (Vukovič in Završnik 2008, 10). 

Nabava pomeni pridobivanje dobrin in storitev, potrebnih za delovanje, vzdrževanje in 
izvajanje osnovni in pomožnih dejavnosti, po najugodnejših pogojih pri zunanjih virih. 
Nabavna funkcija naj zagotovi opremo, material, druge potrebščine in storitve ustrezne 
kakovosti, v ustreznih količinah, po primerni ceni in pri pravem viru (van Weele 1998, 33–
34). 

Potočnik (1998, 1) pravi, da je nabava ena od najpomembnejših poslovnih funkcij, katere 
temeljna naloga je preskrba podjetja s surovinami, storitvami, energijo, pomožnim 
materialom, pa tudi s stroji in drugo opremo. Za poslovni uspeh podjetja ni pomembno le, da 
razpolaga s primernimi količinami materiala, ampak tudi to, da je material ustrezne kakovosti, 
kupljen po primerni ceni in pravočasno na razpolago. 

Nabava zajema vse dejavnosti, za katere podjetje prejme račun od določenega zunanjega 
dobavitelja. Po tej definiciji nabavna funkcija zajema odgovornost za opravila, katere namen 
je (Vukovič in Završnik 2008, 10): 
− opredelitev specifikacije za material in storitve, ki jih je treba nabaviti; 
− izbira najprimernejšega dobavitelja; 
− priprava na pogajanja z dobaviteljem za sklenitev posla in njihova izvedba; 
− naročanje pri izbranem dobavitelju; 
− spremljanje in nadzor izpolnitve naročila; 
− kasnejše spremljanje in ocenitev opravljene dobave (reklamacije, obnavljanje evidence 

izdelkov in dobaviteljev zaradi dokumentiranja in razvrščanja). 

Obseg nabavne funkcije je precej večji od opravil nabavnega oddelka. Po van Weeleju (1998, 
58) vključuje opravljanje nabavne naloge štiri razsežnosti, kar prikazuje tudi slika 1: 
− tehnično razsežnost, ki se nanaša na specifikacije nabavljenih izdelkov; 
− komercialno razsežnost, povezano s plačilnimi in dobavnimi pogoji, o katerih se je 

potrebno dogovoriti z dobaviteljem; 
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− logistično razsežnost, ki se nanaša na časovno razporejanje dobav materiala glede na 
načrtovane materialne potrebe; 

− administrativno razsežnost, ki se nanaša na administrativna opravila nabavnega oddelka. 

 

Slika 1: Štiri temeljne dimenzije nabavne funkcije 

Vir: van Weele 1998, 58. 

Sodobno nabavno poslovanje ni omejeno le na nakupno delovanje, ampak vsebuje tudi vse 
druge dejavnosti, ki nabavno poslovanje razširjajo v samostojni poslovni proces in obsega 
naslednje faze (Potočnik 1998, 104): 
− raziskavo nabavnega trga; 
− sprejemanje nabavnih odločitev; 
− pripravo in izvršitev nabave; 
− evidentiranje nabave; 
− analiziranje nabave; 
− nadzor nad nabavo. 

Bliskovite spremembe v poslovnem okolju so pripeljale do dejstva, da vodstva podjetij 
čedalje bolj spoznavajo naraščajoč pomen nabave. Mednarodne analize kažejo, da je ob 
uporabi sodobnih managerskih pristopov na področju obvladovanja nabavnih verig možna 13-
odstotna izboljšava dobičkonosnosti, to pa je cilj tako lastnikov kot managerjev. Struktura 
stroškov v podjetjih, tako na slovenskem kot na evropskem trgu, na področju industrijske 
panoge kaže, da največji del končne cene izdelka tvori nabava materiala in storitev; če pa sem 
prištejemo tudi druge stroške v povezavi z nabavno funkcijo, ta delež velikokrat presega 60 
odstotkov (Kenda in Ručna 2005, 27). 

2.2 Organiziranost nabave 

V praksi poznamo različne oblike organizacijske strukture nabavnega oddelka, vendar vse 
temeljijo na odločitvi o centralizaciji ali decentralizaciji nabavljanja ter združevanja skupnih 
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materialnih potreb, tako da bi podjetje doseglo ekonomijo velikega obsega (Potočnik 2002, 
41). 

Položaj in struktura nabave v podjetju sta odvisna od odnosa, ki ga ima vodstvo podjetja do 
nabavne funkcije. Odnos vodstva nabave je povezan z naslednjimi dejavniki (van Weele 
1998, 257): 
− delež nabave v končni lastni ceni izdelka: kolikor večji je delež nabave, toliko bolj 

vodstvo upošteva strateški pomen nabavne funkcije; 
− finančni položaj podjetja: pri večjih finančnih izgubah postaja vodstvo do nabavne 

dejavnosti in z njo povezanih stroškov zahtevnejše, kar se kaže v povečani odgovornosti 
nabave; 

− obseg odvisnosti podjetja od dobaviteljev: vodstvo namenja nabavnemu trgu z večjo 
stopnjo koncentracije več pozornosti. 

V podjetjih z več proizvodnimi obrati so možnosti organiziranja nabave različne (van Weele 
1998, 261): 
− decentralizirana nabavna organizacija; 
− centralizirana nabavna organizacija; 
− linijska nabavna organizacija; 
− povezana nabavna organizacija. 

Pri decentralizirani nabavni organizaciji, ki je prikazana v slika 2, je vsaka poslovna enota 
odgovorna za svoj rezultat. Vodstvo poslovne enote je v celoti odgovorno za vse nabavne 
dejavnosti. Največja pomanjkljivost te organizacije je, da se različne poslovne enote pogajajo 
z istim dobaviteljem o istem materialu in na koncu dosežejo različne nabavne pogoje. Ta 
oblika je smiselna takrat, kadar posamezna poslovna enota nabavlja materiale, ki so enkratni 
in se razlikujejo od materialov drugih enot (van Weele 1998, 261). 

 

Slika 2:  Decentralizirana nabavna organizacija 

Vir: van Weele 1998, 261. 

Pri centralizirani nabavni organizaciji, ki jo prikazuje slika 3, ustanovijo na korporacijski 
ravni centralni nabavni oddelek, v katerem delujejo strokovnjaki za sklepanje pogodb na 
strateški in taktični ravni. Odločitve o specifikaciji materiala, izbiri dobaviteljev, pripravi 
pogodb sprejemajo centralno. Gre za večletne sporazume z vnaprej izbranimi dobavitelji, s 
katerimi določijo splošne in posebne nabavne pogoje. Prednosti centralne nabavne 
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organiziranosti so zagotovitev boljših pogojev pri dobaviteljih, standardizacija materiala in 
dobaviteljev. Uspešnost je zagotovljena, kadar več poslovnih enot nabavlja enak material, ki 
je zanje tudi strateško pomemben (van Weele 1998, 262). 

 

Slika 3: Centralizirana nabavna organizacija 

Vir: van Weele 1998, 262. 

Slika 4 prikazuje linijsko nabavno organizacijo, ki ima centralni nabavni oddelek na ravni 
korporacije, zato opravlja podrobne raziskave nabavnega trga glede strateškega materiala in z 
ugotovitvami seznanja nabavne oddelke poslovnih enot. Nabavni oddelki so posredniki pri 
usklajevanju ali reševanju problemov med poslovnimi področji korporacije ter poslovnimi 
enotami. Linijska nabavna organizacija ustreza le največjim mednarodnim korporacijam (van 
Weele 1998, 263). 

 
Slika 4: Linijska nabavna organizacija 

Vir: van Weele 1998, 264. 

uprava 

nabavni oddelek 
korporacija 

nabavni oddelek 
korporacija 

 

področje A 
- proizvodnja 
- trženje/prodaja. 

področje B 
- proizvodnja 
- trženje/prodaja. 

področje C 
- proizvodnja 
- trženje/prodaja. 

uprava 

nabavni oddelek 
korporacije 

področje B 

administracija 
korporacije 

področje A področje C 

nabava proiz- 
vodnja 

trženje 
prodaja 

trženje 
prodaja 

proiz- 
vodnja 

nabava 

nabava proiz- 
vodnja 

trženje 
prodaja 



 

8 

Prejšnje tri organizacijske oblike združuje povezana nabavna organizacija, in sicer z 
namenom prek zmanjšanja celotnih materialnih stroškov povečati zmogljivosti podjetja in 
izboljšati storitve zunanjih dobaviteljev. Ta oblika je najbolj zapletena oblika, v poslovni 
praksi pa je najpogostejša (van Weele 1998, 264). 

Katero organizacijsko obliko nabave bo podjetje izbralo, je odvisno od naslednjih dejavnikov 
(van Weele 1998, 266–268): 
− povezanosti nabavnih potreb: bolj so nabavni materiali povezani, večja je centralizacija 

nabavne funkcije, ker poslovne enote z usklajenim nastopom dosežejo več koristi; 
− geografske lokacije: bolj so poslovne enote oddaljene, višji so stroški transporta, 

odzivnost nabavne funkcije na potrebe posameznih poslovnih enot pa manjša. V tem 
primeru je primernejša decentralizirana oblika nabavne funkcije; 

− strukture nabavnega trga: če je na trgu manjše število dobaviteljev, imajo ti večjo moč, in 
da bi pridobili na pogajalski moči, je smiselno nabavno funkcijo centralizirati; 

− možnosti prihrankov: centralizirana oblika je primernejša za materiale katerih cena je 
občutljiva na naročeno količino (količinski popust); 

− potrebe po strokovnem znanju: pri tehnološko zahtevnih materialih je za učinkovito 
nabavljanje potrebno več strokovnega znanja in je zato primernejša centralizirana oblika 
(omogoča večjo specializacijo zaposlenih); 

− nihanja cen: v kolikor je cena materiala občutljiva na politične in gospodarske razmere, je 
bolje izbrati centralizirano obliko; 

− zahteve kupcev: kadar je končni kupec tisti, ki določa kateri material mora dobavitelj 
vgraditi, preprečuje nabavno usklajevanje; 

− poslovne miselnosti: nanaša se na politiko podjetja v zvezi s samostojnostjo njegovih 
enot in njihovo odgovornostjo za dobiček; 

− politike izdelkov: nanaša se na politiko podjetja v zvezi z razvojem izdelkov, 
standardizacijo, kakovostjo in prilagodljivostjo. 

Med najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na organiziranost nabave, sodijo (van Weele 
1998, 271): 
− naraščajoče povezovanje (skupnih) materialnih potreb: podjetja z več proizvodnimi 

programi na splošno težijo k povezovanju in centralizaciji svoje nabavne službe, da bi 
znižala materialne stroške; 

− povezovanje nabave z vodenjem logistike: z razširjanjem računalniške obdelave in 
uvajanjem dobave ravno ob pravem času (JIT) se čedalje bolj širi povezovanje nabavne 
funkcije z vodenjem logistike; 

− zgodnja vključitev v razvijanje izdelka in procesa: zgodnja vključitev lahko zaradi 
poenostavitve oblikovanja izdelka, iskanja novega materiala in dobaviteljev pripomore k 
znižanju stroškov; 

− čedalje višja stopnja zavesti glede kakovosti: poudarek, ki ga številna podjetja dajejo 
kakovosti izdelkov in proizvodnih procesov, pomembno vpliva na vodenje nabave in 
oskrbe. V ta namen so številni veliki proizvajalci oblikovali posebne referate za 
zagotavljanje kakovosti dobaviteljev v sklopu svojih nabavnih oddelkov. Strokovnjaki za 
kakovost pomagajo nabavnim referentom pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje 
kakovosti dobaviteljev; 

− organizacijska ločitev funkcije dogovarjanja od funkcije naročanja in prevzema: 
računalniško naročanje omogoča prenos izvajalnih nabavnih dejavnosti na porabnike 
nabavljenega materiala, tj. na notranje oddelke. 



 

9 

2.3 Opredelitev in raziskovanje nabavnih trgov 

Številni avtorji navajajo raziskovanje nabavnih tržišč kot prvo nalogo nabavnega poslovanja. 
Res je, da daje osnovne podatke o možnostih, ki jih nudi tržišče, in s tem tudi temelj za 
planiranje in izvajanje konkretnih akcij. Po drugi strani pa raziskovanje tržišča sledi potrebam 
podjetja, saj je naloga nabave, da priskrbi materiale, ki jih potrebuje proizvodnja. 

Raziskava nabavnega trga je sistematično zbiranje, klasificiranje ter analiziranje podatkov, ki 
predstavljajo osnovo za kakovostne nabavne odločitve. Končni namen je čim boljše 
informiranje nosilca nabavnih odločitev ter zmanjševanje nabavnih tveganj, ki so povezana s 
posameznimi nabavnimi odločitvami (Mavretič 2000, 12). 

Potočnik (2002, 26) raziskavo nabavnega trga definira kot aktivno, sistematično in ciljno 
usmerjeno zbiranje, obdelovanje in analiziranje podatkov in informacij, ki se nanašajo na 
materiale in storitve, ki jih podjetje potrebuje za svoj poslovni proces. 

Nekateri avtorji razlikujejo med raziskavo nabave in raziskavo nabavnega trga. Prva se nanaša 
na dejavnike notranje organizacije nabave, kot so raziskava nabavnega asortimenta in 
oblikovanja cen, raziskava dolžnosti nabavnih referentov in notranje učinkovitosti, druga pa 
na trge dobaviteljev in vsebuje analize o makroekonomskem razvoju v državah dobaviteljev, 
analize o ponudbi in povpraševanju po pomembnih surovinah ter ugotovitve o (finančnih) 
zmogljivostih in slabostih posameznih dobaviteljev (van Weele 1998, 146–147). 

Raziskava nabavnega trga se po van Weeleju (1998, 132) uporablja kot podpora nabavni 
politiki in odločanju. Zagotavlja podatke in možnosti, na podlagi katerih lahko nabavni 
referent in/ali vodstvo sprejmeta boljše nabavne odločitve. Nabavno raziskovanje je lahko 
usmerjeno navzven (študija o dobaviteljih, tržne študije in analize cen) ali navznoter (analiza 
nabavnega portfelja podjetja in analiza stroškov, ki so lahko povezani z zalogo in stroški 
kakovosti vhodnega materiala). 

Postopek raziskave nabavnega trga obsega zaporedje dejavnosti, po katerih raziskujemo 
nabavni trg. Praviloma poteka v naslednjih zaporednih stopnjah (van Weele 1998, 149–152): 
− določitev področja in ciljev raziskave: kateri problem moramo rešiti? Katere informacije 

želimo pridobiti? Kako natančne morajo biti te informacije? Končni cilj raziskave 
nabavnega trga je oblikovanje sklepov o nabavni situaciji ter uporaba rezultatov analiz in 
priporočil pri oblikovanju nabavne strategije in politike; 

− analiza stroškov in koristi: kolikšni bodo stroški raziskave? Koliko ur bo potrebnih za 
izvedbo raziskave? Ali bo vrednost dobljenih informacij odtehtala izdatke zanje?; 

− študija izvedljivosti: najprej je potrebno ugotoviti, katere informacije so že na razpolago v 
podjetju in katere lahko dobimo s pomočjo statistike in literature (sekundarni viri). V 
kolikor navedenih podatkov ni na razpolago, se jih moramo zbrati sami (primarni viri). 
Izhajajoč iz tega, ločimo dve vrsti raziskav nabavnega trga: kabinetno, ki obsega 
proučevanje in pojasnjevanje podatkov, ki so jih zbrali drugi, in raziskavo na terenu, ki 
obsega zbiranje in proučevanje informacij, ki jih ne moremo dobiti z metodami kabinetne 
raziskave; 

− oblikovanje načrta raziskave: pomembna je dobra priprava na raziskavo ter določitev 
časovnega poteka raziskave; 

− opravljanje raziskovalne dejavnosti: pri izvedbi raziskave je pomembno upoštevati že 
pripravljeni načrt za raziskavo; 

− priprava poročila o raziskavi in njeno vrednotenje: ko je raziskava opravljena, moramo 
pripraviti poročilo, ki vsebuje cilje raziskave in njene izsledke. 
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2.3.1 Iskanje in izbiranje dobaviteljev 

Vsaka nabava je le tako dobra, kot so dobri njeni dobavitelji, kajti ostali oddelki v podjetju 
ocenjujejo nabavo po tem, kakšne so nabavne dobrine (materiali) ter koliko denarja mora 
podjetje odšteti za njih. Dober dobavitelj ima za podjetje neprecenljivo vrednost (Vukovič in 
Završnik 2008, 81). 

Naraščanje pomembnosti dobaviteljev je v poslovni verigi premo sorazmerna s potrebo po 
objektivni oceni njihovega poslovanja. V večini primerov ni dovolj, da je dobavitelj trenutno 
sposoben izpolniti potrebe kupca, ampak mora biti sposoben dolgoročnega izpolnjevanja 
zahtev in potreb podjetja (van Weele 1998, 317–318). 

Potreba po iskanju in izbiranju (selekciji) novega dobavitelja se lahko pojavi zaradi različnih 
razlogov. Najpogostejši so naslednji (Vukovič in Završnik 2008, 82): 
− obstoječi dobavitelj preneha s poslovanjem oziroma s proizvodnjo določenih nabavnih 

dobrin; 
− nenadno zvišanje cen vhodnih materialov; 
− kakovost materialov pade na nesprejemljivo raven; 
− dobavitelj tehnološko ne more slediti zahtevam kupca (zastarela tehnologija); 
− podjetje doda svoji ponudbi nov izdelek, kar zahteva nabavo dodatnih nabavnih dobrin, 

ki jih obstoječi dobavitelj nima v svojem proizvodnem programu in je potrebna nabava 
pri drugem dobavitelju. 

Vukovič in Završnik (2008, 83) navajata, da je izbira dobavitelja najpomembnejša faza 
procesa nabave in odločilna naloga nabavne funkcije podjetja. Od izbire dobavitelja sta 
odvisni kakovost in cena materialne preskrbe. Pogoj za pravilno izbiro dobavitelja je 
sistematična in natančna raziskava potencialnih dobaviteljev. 

Pravilni postopek izbire dobavitelja vsebuje naslednje stopnje (Vukovič in Završnik 2008, 
83): 
− vodja nabave mora upoštevati vse razpoložljive vire informacij o dobaviteljih; 
− vodja nabave postavi kriterije izbirnega procesa ter vse sodelujoče predstavnike 

posameznih funkcij v podjetju; 
− sledi neformalno zbiranje informacij zato, da bi že na začetku postopka lahko izločili 

neprimerne kandidate; 
− kandidate, ki ostanejo, »polfinaliste«, je potrebno podrobno preučiti na osnovi posebej 

pripravljenih vprašalnikov; 
− vodja nabave, skupaj s skupino sodelujočih, pregleda odgovore; 
− ocenjevalna skupina obišče tiste dobavitelje, ki na osnovi informacij najbolje ustrezajo 

kriterijem in pogojem ter kažejo zanimanje za poslovno sodelovanje; 
− skupina izbere najprimernejšega dobavitelja. 

Proces izbiranja dobaviteljev se prične s skrbnim raziskovanjem razpoložljivih informacijskih 
virov in se konča z dodajanjem izbranega dobavitelja na odobreni seznam dobaviteljev. 
Katere konkretne vire informacij iz množice različnih virov, ki so na razpolago, bi bilo v 
posameznih primerih najbolje izbrati, je odvisno od nabavnih dobrin. Vukovič in Završnik 
(2008, 84–90) navaja naslednje najpomembnejše vire informacij o dobaviteljih: 
− adresarji, seznami nabavnih virov in industrijski registri, katere izdajo založbe, združenja, 

gospodarske in trgovinske zbornice. Adresarji so namenjeni za določeno panogo, medtem 
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ko se gospodarske in trgovinske zbornice s svojimi seznami nabavnih virov v splošnem 
nanašajo na posamezne regije ali države; 

− sejmi in razstave nudijo kot vir informacij raziskovanja nabavnega trga možnost ogleda 
predmetov nabave; 

− publikacije, ki jih izdajo dobavitelji, kamor štejemo kataloge dobaviteljev in cenovne 
liste, prospekte, poslovna poročila in interne časopise podjetij; 

− baze podatkov vsebujejo specializirane podatke, ki so dosegljivi preko medmrežja in je 
zanje potrebno plačati določen znesek, npr. CD-Marketing, Wer liefert Was; 

− borzna in tržna poročila; 
− strokovni časopisi; 
− dnevni, poslovni časopisi, rumene strani, statistične publikacije in službe informacij; 
− viri znotraj podjetij; 
− informacije od posrednikov; 
− izmenjava izkušenj s kolegi iz stroke drugih podjetij; 
− objave inštitutov za konjukturne raziskave; 
− sporočila bank, zbornic in vladnih ustanov; 
− inštituti za tržne raziskave. 

Po preučitvi virov informacij vodja nabave v sodelovanju z drugimi oddelki (razvojni, 
prodajni, finančni itd.) v podjetju oblikujejo kriterije za izbiro dobaviteljev (Vukovič in 
Završnik 2008, 91). 

Kriteriji pomembni za izbiro dobaviteljev so (Potočnik 1998, 63–64): 
− nakupna cena in kakovost materiala; 
− pogoji in način plačila; 
− dostavne možnosti in prevozni stroški; 
− rok dobave; 
− dosedanje poslovne izkušnje z dobavitelji. 

Po mnenju Deželaka (1984, 187) je za pravilno izbiro dobaviteljev mogoče uporabiti več 
kriterijev. Lokacija, položaj na prodajni poti, gospodarska stopnja, oblika in velikost 
organizacije, boniteta in zanesljivost ter stranske storitve, ki jih nudijo so poleg cen, kakovosti 
ter količin in storitev pomembni kriteriji pri izbiri. 

Na podlagi kriterijev izbire se izvrši preliminarni izbor, kjer se izloči dobavitelje, ki dejansko 
niso ustrezni, da se po nepotrebnem ne trošijo sredstva nadaljnjih postopkov. Sledijo 
postopki, na osnovi katerih se pridobi čim več relevantnih informacij za dobavitelje, ki so v 
ožjem izboru. Skupina strokovnjakov se nato sestane in odloči, katerega dobavitelja bo 
obiskala z namenom, da si ogleda tovarno in se pogovori z vodstvom. Na zaključnem 
sestanku, po presoji, se izbere najboljšega dobavitelja ter se ga uvrsti na listo potrjenih 
dobaviteljev. Odločitev o izboru ali zavrnitvi se dobaviteljem na ustrezen način sporoči, 
skupaj z navedbo razlogov, saj se lahko v prihodnosti razmere spremenijo (Vukovič in 
Završnik 2008, 92). 

2.3.2 Ocenjevanje dobaviteljev 

Ocenjevanje dobaviteljev pomeni dodaten nadzor nad vsestransko kakovostjo nabavljenega 
blaga in storitev, kar je v interesu kupca in dobavitelja. Namen ocenjevanja dobaviteljev je 
pridobiti podrobnejšo predstavo o dobaviteljih in s tem olajšati odločanje o izbiri dobavitelja 
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za širjenje sodelovanja na eni strani in za učinkovitejše izvajanje izboljševalnih ukrepov na 
drugi strani (Ford 1993, 72). 

Ocenjevanje dobaviteljev pomeni načrtno zbiranje informacij za izbor novih in kontrolo 
obstoječih dobaviteljev. V mnogih podjetjih izbor dobaviteljev še vedno poteka na osnovi 
subjektivnih ocen, določena podjetja pa so s ciljem doseči optimalno strukturo dobaviteljev, 
že uvedla formalne sisteme ocenjevanja na podlagi kriterijev (Završnik 2004, 109). 

Ocenjevanje dobavitelja in prav tako njegova izbira je zelo učinkovit način za ustvarjanje 
dobre komunikacije med proizvajalci, dobavitelji, distributerji in potrošniki. Glede 
ocenjevanja je važno vedeti, da ocena (Ford 1993, 73): 
− potrdi celotno kakovost in je povezana s kakovostjo kupca in kakovostjo izdelka; 
− zahteva uspešno poslovanje vsakega sektorja v podjetju; 
− lahko pokaže, v katerih področjih dobavitelj posluje manj uspešno; 
− pokaže, kje lahko dobavitelj izboljša problematično poslovanje; 
− dobavitelju, ki doseže zahtevane standarde daje določeno priznanje; 
− izboljša trajnost postopka, ki izboljšuje rezultate iz leta v leto. 

Ocenjevanje dobavitelja lahko poteka na petih ločenih ravneh (van Weele 1998, 318): 
− raven izdelka: poudarek je na oblikovanju in izboljšanju kakovosti dobaviteljevega 

materiala; 
− procesna raven: predmet kontrole je proces proizvodnje, ki ga moramo natančno preučiti 

in zajema preučevanje proizvodne opreme in sistem kontrole kakovosti; 
− raven sistema: zagotavlja kakovost, kjer se ocenjuje dobaviteljeva organizacija kakovosti; 
− raven podjetja: je najvišja raven preverjanja, kjer se poleg kakovosti preverja še finančne 

vidike in usposobljenost dobaviteljevega vodstva. 

Omenjenih metod ocenjevanja ne moremo uporabiti v vseh okoliščinah. Vedno moramo 
primerjati stroške in koristi. Zadnji dve metodi sta precej zahtevni, zato jih uporabljamo le za 
ocenjevanje strateških dobaviteljev in materialov. Pri izvajanju navedenih metod ocenjevanja 
dobaviteljev morajo sodelovati še tehnična služba, proizvodnja, oddelek za kalkulacije, 
kontrola kakovosti in nabavni oddelek (van Weele 1998, 321). 

Metode ocenjevanja dobaviteljev se med podjetji razlikujejo, vendar na splošno ločimo dve 
vrsti metod. Po subjektivni metodi podjetje ocenjuje dobavitelje na podlagi osebne presoje. 
Objektivne metode podjetje uporablja, kadar skuša dobaviteljevo poslovanje ovrednotiti 
količinsko. Van Weele (1998, 319) navaja naslednje objektivne metode: 
− preglednice: uporabljamo jih za sistematično primerjanje in ocenjevanje ponudb in jih 

prejmemo od dobaviteljev; 
− osebno ocenjevanje: uporabljamo za tiste dobavitelje, s katerimi tesno sodelujemo in jih 

vrednotimo po vnaprej potrjenem vprašalniku; 
− razvrščanje dobavitelja: je omejeno na količinske podatke in se nanaša na vrednotenje 

cene, kakovosti in zanesljivosti dobave. Gibanje cen primerjamo s konkurenčnimi 
dobavitelji, kakovost merimo s stopnjo zavrnitve prevzema. Zanesljivost dobave 
vrednotimo s številom prepozne ali prehitre dobave; 

− revizija dobaviteljev: zahteva, da dobavitelje občasno obiščejo kupčevi strokovnjaki, ki 
preverijo proizvodni proces in organizacijo kakovosti; 

− dovoljeni stroški: so skrajni pristop, pri katerem s simulirano kalkulacijo ugotovimo, 
kakšna je sploh lahko dobaviteljeva lastna cena, in jo primerjamo z dejansko nabavno 
ceno. Podjetje in dobavitelj v razpravi poskušata doseči raven dovoljenih stroškov. 
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Van Weele (1998, 320) navaja, da se v zadnjem času kot način ocenjevanja dobaviteljev 
uporablja tudi finančno ocenjevanje, ki temelji na letnih finančnih poročilih. Ocenjevanje je 
osnovano na preteklih podatkih, zato ga podjetja uporabljajo za ustvarjanje prvega vtisa o 
podjetju in njegovem vodstvu. Če so kupcu dostopni finančni podatki konkurenčnih 
dobaviteljev lahko izvede primerjavo, s tem pa dobi dobro osnovo za razpravo z dobaviteljem 
o zanj pomembnih vprašanjih. 

2.4 Kriteriji vrednotenja uspešnosti nabavnega managementa 

Management nabave je uspešen, če doseže zastavljene cilje, ki sta jih postavila vodstvo 
podjetja in vodstvo nabave, pri čemer je pomembno, da so cilji nabave usklajeni s cilji 
podjetja (Vukovič in Završnik 2008, 163). 

Kljub temu da je prispevek, ki ga ima računalnik pri nabavni dejavnostih, velik, je vsaka 
nabavna služba učinkovita in uspešna le toliko, kolikor so zaposleni v nabavi usposobljeni za 
zadovoljivo izvajanje posameznih nabavnih opravil. Ta zahteva natančen opis opravil, 
odgovornosti ter strokovnosti, ki jim morajo ustrezati kandidati za delo v nabavi (Potočnik 
1996, 71). 

Management naj obvladuje delovanje podjetja tako, da bo učinkovito in uspešno dosegalo 
postavljene cilje. Uspešnost podjetja in s tem uspešnost managementa pri obvladovanju 
podjetja presojajo vplivni zunanji in notranji udeleženci po stopnji zadovoljstva, ki ga 
občutijo v menjalnih razmerjih s podjetjem (Biloslavo 2006, 44). 

Najprej pa se moramo vprašati: »Ali delamo prave stvari?«, šele nato pa »Ali jih delamo 
pravilno?« (Vukovič in Završnik 2008, 176). Biti učinkovit pomeni delati stvari prav, medtem 
ko biti uspešen pomeni delati prave stvari. 

Vukovič in Završnik (2008, 176) uspešnost nabave opredeljujeta kot stopnjo, do katere 
dosežemo vnaprej določene cilje ali standarde pri določenem načinu sodelovanja. Uspešnost 
izraža razmerje med dejanskim in planiranim človekovim delovanjem. Potek delovanja je 
lahko uspešen ali neuspešen. Cilj dosežemo ali pa ne. Učinkovitost nabave lahko opredelimo 
kot razmerje med planiranimi in dejanskimi vložki, na podlagi katerih bi dosegli vnaprej 
postavljene cilje. Učinkovitost izraža razmerje med planiranimi in dejanskimi stroški. 

Učinkovitost managementa je notranja značilnost podjetja in jo presojamo na podlagi teh 
kriterijev (Kajzer 1999, 9): 
− maksimiranje profita kot moralna obveznost; 
− količina proizvedenih izdelkov in/ali storitev; 
− izkoriščenost razpoložljivih sredstev; 
− hitrost pretokov; 
− zanesljivost delovanja; 
− produktivnost; 
− ekonomičnost itd. 

Vrednotenje uspešnosti izvajamo ob upoštevanju različnih kriterijev merjenja in primerjanja. 
Vukovič in Završnik (2008, 175) navaja naslednje kriterije merjenja: 
− kakovostni ali količinski: kakovostne ocene so subjektivne in intuitivne, uporabljajo se za 

nabavne aktivnosti, ki jih ni mogoče izraziti s količinsko vrednostjo. Količinske ocene so 
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objektivne in merljive, povezane z nabavno ceno, kakovostjo nabavne dobrine, točnostjo 
dobave itd.; 

− splošni ali specifični: splošno merjenje zajema vse aktivnosti nabavne funkcije, 
specifično pa npr. uspešnost nabave pri izvajanju naročil, uspešnosti pri posameznem 
projektu itd.; 

− zunanji ali notranji: zunanje izvajalce izbere vodstvo podjetja, ki so lahko zaposleni v 
podjetju npr. v oddelku financ ali pa so specializirani zunanji ocenjevalci. Notranji 
izvajalci merjenja so člani nabavnega oddelka in se jih uporablja za interne namene 
oddelka; 

− posameznik ali oddelek: vrednotimo lahko uspešnost dela posameznega nabavnika, 
določene skupine v okviru oddelka ali oddelka nabave kot celote. 

Pomembno je, da merjenje uspešnosti nabave izvajamo redno, ker s tem merimo individualno 
in funkcionalno uspešnost ter omogočimo zaposlenim, da sami na osnovi rezultatov določijo 
ukrepe za uspešnejše poslovanje nabavne funkcije. Za učinkovito merjenje uspešnosti 
nabavne funkcije potrebujemo učinkovit sistem, ki lahko temelji na (van Weele 2002, 266): 
− mišljenju strokovnjakov, ki temelji na raziskavah in izkušnjah; 
− subjektivnih ocenah vodstva; 
− analizi časovnih vrst podatkov, ki temelji na preteklih podatkih z upoštevanjem 

nadaljevanja trenda v prihodnje; 
− primerjavah med podjetji in dejavnostmi (benchmarking), ki postajajo vedno bolj 

popularne, pri čemer ne smemo zanemariti dejstva, da je potrebno primerjavo zaradi 
specifičnosti posameznih podjetij uporabiti z veliko mero strokovnosti. 

Iz teoretičnih izhodišč sklepam, da bi moralo vsako podjetje za svoje potrebe razviti lasten 
sistem kazalnikov, operativnih in strateških, za katere meni, da jih potrebuje in mu bodo 
koristili v procesu sprejemanja odločitev. Informacijski sistem mora podjetje prilagoditi tem 
kazalnikom, da je zbiranje vhodnih podatkov stalno in tekoče, da so podatki uporabnikom 
dostopni v vsakem trenutku, saj bo podjetje le tako doseglo namen merjenja uspešnosti 
nabavne funkcije, tj. prepoznavanje dejanskega stanja, na osnovi katerega bo gradilo sistem v 
prihodnje in dolgoročno izboljševalo delovanje nabavne funkcije ter motiviralo zaposlene za 
izvajanje začrtanih nalog. 

2.5 Povezanost nabave z ostalimi poslovnimi funkcijami 

Nabavni oddelek mora neposredno ali posredno sodelovati z drugimi oddelki podjetja. Svojih 
nalog ne zmore opravljati neodvisno od proizvodnje, finančne in prodajne dejavnosti 
(Potočnik 2002, 52). 

Za uspešno vodenje nabavne politike mora nabavni management sodelovati z drugimi 
funkcijami podjetja (Vukovič in Završnik 2008, 19): 
− sodelovanje z razvojno funkcijo: nabava in razvoj sodelujeta pri razvoju novih izdelkov, 

izboljšavah obstoječih, standardizaciji materialov, izbiri nove tehnologije, opreme itd. 
Cilj skupnega sodelovanja je v izbiri takšnih sredstev za proizvodnjo, ki so ekonomična 
za nabavo in proizvodnjo. Prav tako morata reševati konfliktne situacije, ki izhajajo iz 
nasprotnih teženj; 

− sodelovanje s proizvodno funkcijo: povezanost je v pripravi, izvajanju in kontroli obeh 
dejavnosti. Vsebina sodelovanja obsega raziskovanje nabavnih trgov, planiranje 
proizvodnje in nabave, izvajanje planov, kontrola (nadzor) doseganja ciljev nabave in 
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proizvodnje. Sodelovanja se začne z nabavnim planom proizvodnje. Nabavni oddelek 
ponavadi sam informira proizvodnjo o dobavnih rokih za vse vrste materialov. Posledica 
prekratkega dobavnega roka je zastoj v proizvodnji, ki se odraža v stroških. Nabava in 
proizvodnja morata reševati tudi konfliktne situacije, ki nastajajo iz različnih zahtev. 
Proizvodnja naroča večje količine materiala za zaloge, da se zavaruje pred zastoji v 
proizvodnji, medtem ko nabava teži k zmanjšanju zalog zaradi nižjih stroškov. Bistvo 
sodelovanja je v pravočasnem in realnem medsebojnem informiranju; 

− sodelovanje s prodajno funkcijo: sodelovanje poteka na področju planiranja prodaje in 
nabave, izvajanju obeh planov, raziskavi nabavnega in prodajnega trga. Ciklus nabava-
proizvodnja-prodaja ima svoj začetek v prognozi prodaje. Zato je plan prodaje osnova za 
plan proizvodnje, ta pa za plan nabave. Pri tem sodelovanju je pomemben dejavnik 
obveščanje. Prodaja mora obveščati proizvodnjo in nabavo o spremembah prodajnega 
plana takoj, ko spremeni prognozo (npr. zaradi sprememb na prodajnem trgu). Nabava 
mora takoj obvestiti prodajo in tudi druge funkcije o pomembnih spremembah na 
nabavnem trgu (zvišanje cen materialov). To omogoča prodaji, da pravočasno zviša 
prodajne cene. Povečana prodaja ne pomeni vedno tudi večjega dobička, ker se lahko 
istočasno zvišajo stroški nabave. Nabava razpolaga z zelo koristnimi informacijami za 
prodajo, ker prejema različne ponudbe mnogih dobaviteljev. Tovrstne informacije lahko 
podjetje uporabi pri kreiranju prodajne politike; 

− sodelovanje s finančno funkcijo: sodelovanje obsega planiranje finančnih sredstev in 
nabave, izvajanje obeh planov, nadzor nad ekonomsko in finančno učinkovitostjo 
nabavne funkcije. 

Sodelovanje in koordinacija morata potekati tudi z naslednjimi funkcijami (Vukovič in 
Završnik 2008, 20): 
− skladiščno; 
− transportno; 
− kontrolo kakovosti; 
− plansko-analitsko; 
− kadrovsko; 
− investicijsko; 
− pravno; 
− funkcijo vzdrževanja. 

Sodelovanje med nabavno službo in drugimi službami je odvisno od uspešnosti medsebojnega 
komuniciranja. Komuniciranje v povezavi z nabavo lahko opredelimo kot informiranje 
oziroma obveščanje o razpoložljivosti zalog materialov, o dobavnih rokih, cenah, statusu 
posameznih naročil in drugih analiznih informacijah (Biloslavo 2006, 40). 
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3 STRATEŠKA NABAVA 

Za nabavo so značilne nenehne spremembe in izzivi. Nabava in nabavni management ni 
mesto za statične, temveč le za dinamične profesionalce. Nabava se kot poslovna funkcija v 
podjetju srečuje z drugimi funkcijami (prodaja, proizvodnja, kakovost, finance …) ter postaja 
vedno bolj vplivna v organizacijski strukturi. Vse več poudarka se daje na usposobljenost 
nabavnega kadra, ki hkrati pridobiva večjo vlogo pri sprejemanju poslovnih odločitev. To pa 
pomeni, da je nabava strateško pomembna za podjetje. 

3.1 Strateški vidiki nabave 

Vodstvo podjetja mora načrtovati prihodnost poslovanja. Postaviti strateške cilje in oblikovati 
strategije, s katerimi bo te cilje dosegla. Pomembno je, da vse funkcije v podjetju, vključno z 
nabavo, sodelujejo pri tem procesu. Strategije nabava ne more razvijati sama zase oziroma 
izolirano, ampak mora biti usklajena s strategijami celotnega podjetja, da lahko uspe. 

Kern (1991, 21) poudarja, da je potrebno tradicionalni pristop k nabavi, pri čemer nabavna 
funkcija opravlja predvsem in samo nabavo, dograditi s strateškimi elementi. To pomeni, da 
mora nabavna funkcija opravljati raziskave nabavnega trga, načrtovati nabavo, odločati o 
dobaviteljih, poteh in načinu dobave, kot tudi o vseh nabavnih storitvah. Na podlagi analize o 
statističnih podatkih dobaviteljev in odnosih z njimi, mora napovedati in oblikovati nadaljnje 
aktivnosti, ki pripomorejo k oblikovanju strategije. 

Za nabavo so značilne številne spremembe in izzivi. Za reševanje nabavnih problemov imajo 
organizacije na voljo različne nabavne strategije, s katerimi poskušajo uspešno in učinkovito 
izvajati nabavno funkcijo ter pridobiti konkurenčno prednost na nabavnem trgu. Nabava je za 
podjetje strateško zelo pomembna (Vukovič in Završnik 2008, 23). 

Glavni razlogi za rast pomembnosti strateških odločitev v nabavi so (Baily idr. 1998, 23): 
− nabavna funkcija, ki lahko pripomore, ne samo k zmanjševanju stroškov, ampak tudi k 

dodajanju vrednosti; 
− hiter inovacijski razvoj izdelkov, ki zahteva bolj integriran management in zajema vse 

funkcije ter namesto funkcijskega, procesni pristop k managementu; 
− aktivno sodelovanje z dobavitelji, kar lahko zniža stroške; 
− prednost razvoja na osnovi strateških stroškov nabave; 
− konkurenčni boj z »japonskimi podjetji«, ki že dolgo vidijo nabavo kot možnost za 

pridobivanje konkurenčne prednosti; 
− vse večje zavedanje rasti materialnih stroškov in potencialnega dobička v nabavi. 

Kavčič (2006, 76) ugotavlja, da je cilj nabavnega managementa poiskati pot do 
najdobičkonosnejših in najcenejših dostav želenega proizvoda na pravo mesto ob 
dogovorjenem času. Eden izmed osnovnih procesov v podjetju, ki ustvarja vrednost za kupca, 
je nabavni proces. Njegov glavni cilj je učinkovito upravljanje odnosov z dobavitelji 
strateških materialov in pravočasno zagotavljanje njihovih kakovostnih dobav po čim nižjih 
cenah. 

Izhodišča za strateške usmeritve nabave so (Kavčič 2006, 76): 
− hitro spreminjajoče potrebe in zahteve kupcev; 
− vpliv konkurence iz Evropske unije; 
− ekološki predpisi; 
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− srednjeročni plan razvoja podjetja. 

Pričakovanja glede realizacije strateških usmeritev nabave so (Kavčič 2006, 76): 
− letno zniževanje nabavnih cen ob ohranjanju kakovosti; 
− sodelovanje dobaviteljev pri razvoju novih produktov na materialnem in finančnem 

področju ter pri delitvi tveganja; 
− izgradnja mreže dobaviteljev, ki so sposobni pravočasno dobavljati materiale in storitve 

ustrezne kakovosti po konkurenčnih cenah; 
− zmanjšanje števila manjših dobaviteljev. 

3.2 Opredelitev strategije nabave 

Omenila sem, da morajo biti nabavne strategije usklajene s strategijo celotne organizacije. Za 
lažje razumevanje bom v začetku poglavja pojasnila osnovne pojme: strategija, strategija 
organizacije in strategije nabave. 

Baily in drugi (1998, 25) opredeljujejo strategijo kot sredstvo za doseganje dolgoročnih ciljev. 

Strategija organizacije obsega vse dejavnosti za doseganje ciljev, urejenost in sredstva 
(zmožnosti) za doseganje ciljev organizacije (Tavčar 2005, 26). 

»Strategije nabave lahko opišemo kot skupek pravil, ki vodijo (usmerjajo) nabavna 
prizadevanja podjetja v določenem času in se odzivajo na spremembe konkurenčnega okolja.« 
(Vukovič in Završnik 2008, 23). 

Celoten proces oblikovanja, izvajanja in vrednotenja nabavnih strategij je usmerjen k 
proizvodnji podjetja. Pri oskrbi podjetja z materiali, storitvami in investicijsko opremo mora 
nabavni oddelek slediti več različnim strategijam hkrati, da bi kar se da najbolj učinkovito in 
dobičkonosno izkoristili prednosti oziroma priložnosti. Kombinacija različnih strategij daje 
(Vukovič in Završnik 2008, 23): 
− ustrezno ravnotežje med možnostmi glede na okolje in sposobnost podjetja; 
− operacijska (taktična) navodila managerjem; 
− odločitve v razmerah delne omejenosti (pri tveganju); 
− boljše izvajanje nabave. 

Veliko podjetij ima čedalje manjše možnosti za razvoj, kar pomeni, da se prodaja lahko 
poveča le z veliko truda in na račun konkurence. Zaradi vedno večjega pritiska na prodajne 
cene, lastne cene in dobiček se je povečal pritisk tudi na neposredne materialne stroške. S 
premikom moči s prodajne na nabavno stran je prišlo do sprememb pri nabavni in dobavni 
strategiji. Te spremembe se kažejo v (van Weele 1998, 40): 
− usklajevanju nabavnih potreb: podjetja z več proizvodnimi obrati lahko pridobijo 

prednost z združevanjem skupnih nabavnih potreb; 
− vključevanju nabave v logistiko: s pomočjo avtomatizacije, ki mora temeljiti na 

standardiziranem sistemu, podjetja izboljšujejo načrtovanje materialnih potreb in 
dobavnih sistemov; 

− vključevanju nabave v razvoj izdelkov in načrtovanje proizvodnje: dobavitelje se izbira 
predvsem na osnovi tehničnih specifikacij in že opredeljene specifikacije je zelo težko 
spremeniti. Zato je pomembno zgodnje vključevanje strokovnjakov iz nabave, z dobrim 
poznavanjem materialov in trgov, v razvojni proces lastnega izdelka; 
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− »narediti ali kupiti«: ker lahko specializirani zunanji dobavitelji opravijo nekatere 
proizvodne dejavnosti ceneje, hitreje in boljše kakovosti so pričela podjetja izdelovati 
študije »narediti ali kupiti«; 

− sporazumu o vzajemnosti in kompenzacijski obveznosti: s širjenjem poslovanja na 
mednarodne trge so podjetja velikokrat primorana kompenzirati del svoje prodaje s 
kompenzacijskim nakupom, kjer je zelo pomembna vključitev nabavnega oddelka; 

− kontrola kakovosti in proizvodnja po načelu ravno ob pravem času: podjetja namenjajo 
vedno več pozornosti izboljševanju kakovosti in produktivnosti; 

− vprašanja v zvezi z okoljem: vlade sprejemajo vedno strožje predpise, ki se nanašajo na 
varovanje okolja. Proizvodnim podjetjem bodo povzročala vedno več težav. Naloga 
nabavnega oddelka je, da z dobavitelji oblikuje ideje in ukrepe, ki bi rešili ali vsaj omilili 
te težave. 

3.3 Strategija iskanja virov (dobaviteljev) 

Van Weele (1998, 32) razlaga, da zagotavljanje virov pomeni iskanje dobavnih virov, 
zagotavljanje kontinuitete pri dobave, zagotavljanje alternativnih dobavnih virov ter zbiranje 
podatkov o oskrbnih virih. 

Najpomembnejše odločitve v nabavi se nanašajo na odločitve o izbiri pravih virov 
(dobaviteljev), kar pomeni, da bodo potrebe podjetja po materialih in storitvah dolgoročno 
uspešno zadovoljene le, če so sprejete pravilne odločitve glede virov nabave (Baily idr. 1998, 
132). 

Nabavni manager, ki se dnevno srečuje z vprašanjem iskanja in nabave virov, mora razviti 
takšno nabavno strategijo, ki bo predstavljala usklajen strateški okvir in pomagala predvideti 
odgovore na strateške možnosti (Vukovič in Završnik 2008, 23). 

Narediti ali kupiti? 

Pri vprašanju »narediti ali kupiti« gre za večno dilemo ali določene stvari proizvajati sami ali 
jih poiskati na trgu. Odgovor na vprašanje se od podjetja do podjetja razlikuje. Včasih lahko 
podjetje izdela stvar, ki jo potrebuje ceneje kot če bi jo kupilo. Velja tudi obratno, podjetje 
marsikdaj kupi potrebno stvar ceneje pri zunanjem dobavitelju. Do te dileme lahko nastopi v 
primeru razvoja novih izdelkov, dobaviteljeve nezadovoljive izvršitve naročil in zaradi 
spremembe povpraševanja (Završnik 2004, 30). 

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na to ali bomo nekaj izdelali sami, ali kupili je višina 
stroškov, ki nastanejo zaradi ene ali druge možnosti in razpoložljivosti proizvodnih kapacitet. 
Razlogi, da se podjetje odloči za izdelavo oziroma za nakup, so naslednji (Vukovič in 
Završnik 2008, 25). 
a) Za izdelavo: 

− izdelava je cenejša kot nakup; 
− sami zagotovimo kontrolo kvalitete; 
− dobavni časi zunanjih dobaviteljev so predolgi; 
− ni ustreznih dobaviteljev; 
− zagotovimo si stalnost dobav; 
− izkoristimo proste proizvodne kapacitete; 
− zavarujemo skrivnosti. 
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b) Za nakup: 
− nakup je cenejši od izdelave; 
− potrebne količine so premajhne za ekonomično proizvodnjo; 
− izkoristimo dobaviteljevo strokovnost in stroje; 
− zmanjšamo naložbe v stalna sredstva; 
− tveganje prenesemo na dobavitelja. 

Najeti ali kupiti? 

Vukovič in Završnik (2008, 32) razlagata najem kot pogodbo, pri kateri ena pogodbena 
stranka (najemodajalec) daje v uporabo in posest, za določen čas, premoženje, ki je njegova 
last, najemojemalcu za denar. Proizvodno podjetje vstopa v takšno razmerje predvsem v 
primeru začasne potrebe po točno določeni opremi ali v primeru, ko je bolje, da svojega 
kapitala ne veže v naložbe. Prednosti, ki jih prinaša najem, so: 
− vnaprej znani stroški in vsebina se ne moreta spreminjati; 
− zmanjšano tveganje pri velikih investicijah; 
− koncentracija na izposojeno stvar; 
− davčna ugodnost; 
− inflacija nima vpliva. 

Kot vsaka stvar ima najem tudi svoje pomanjkljivosti, ta nastane v primeru, ko je obrok 
posojilodajalcu za opremo velik in vpliva na naše poslovanje (Vukovič in Završnik 2008, 33). 

Koliko dobaviteljev? 

Veliko uspešnih podjetij ima največ 15–25-odstotni delež naročil pri posameznem 
dobavitelju. Razlog je v zavarovanju podjetja pred težkim finančnim položajem za primer, če 
večinski dobavitelj preneha s poslovanjem, kar povzroči pri začetnem dobavitelju težak 
finančni položaj (Vukovič in Završnik 2008, 34). 

Prednosti podjetja, ki nabavlja pri enem dobavitelju (Vukovič in Završnik 2008, 33): 
− nižje cene za večja naročila; 
− dobava materiala ustrezne kakovosti; 
− prevozni stroški so veliko nižji; 
− zmanjšujejo se zaloge; 
− izpolnjevanje delnih naročil; 
− izpolnjevanje nujnih naročil. 

Prednosti podjetja, ki nabavlja pri več dobaviteljih (Vukovič in Završnik 2008, 34): 
− zaščita v času pomanjkanj, stavk in drugih nepričakovanih primerih; 
− ohranitev večje konkurenčnosti; 
− zagotovitev trajnih virov nabave; 
− izognitev otopelosti enega dobavitelja. 
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Lokalni ali nacionalni dobavitelji? 

Vukovič in Završnik (2008, 34–36) razlagata, da je za lokalne dobavitelje značilno, da 
dobavljajo manjše količine blaga po nižjih cenah, v primerjavi z oddaljenim dobaviteljem. 
Takšna nabava omogoča zanesljivejši dobavni rok, nižje stroške transporta in zavarovanj, 
hitro izpolnjevanje nujnih naročil in hitro odpravljanje morebitnih napak. Lokalni dobavitelji 
so primerni za dobavo »just in time«, ki zahteva zanesljive vire materiala brez napak in 
točnost dobave ob dogovorjenem času. 

Nabava pri nacionalnih dobaviteljih je učinkovitejša pred lokalnimi dobavitelji zaradi 
ekonomije obsega in s tem nižjih cen, večje proizvodne zmogljivosti, fleksibilnosti glede 
sprememb povpraševanja in manj pogostih pomanjkanj zaradi njihovega širokega tržišča. 

Dobava od posrednikov ali proizvajalcev? 

Pri izbiri nabave med proizvajalcem ali posrednikom se je potrebno osredotočiti na 
posrednikove ugodnosti in storitve, ne pa na njegovo lokacijo. Posrednik nabavlja v velikih 
količinah, vagonih, naprej pa prodaja v manjših količinah in na tak način ustvarja dobiček. 
Podjetje si mora zastaviti naslednje vprašanje »Kdo mi lahko ponudi boljše posredniške 
storitve in nižje cene - proizvajalec ali posrednik?« (Vukovič in Završnik 2008, 37). 

Recipročnost, da ali ne? 

Vukovič in Završnik (2008, 37–38) navajata recipročnost kot problem managementa. O 
recipročnosti govorimo takrat, kadar da podjetje prednost tistim dobaviteljem, ki so hkrati 
njegovi odjemalci. Meja med zakonito in nezakonito recipročnostjo je zelo majhna. Ključni 
kriterij pri pojmovanju nezakonitosti je stopnja, do katere recipročne aktivnosti omejujejo 
konkurenco poslovanja, zato morajo udeleženci recipročnosti delovati pazljivo in zakonito. 

Vzpostaviti partnerske odnose, da ali ne? 

Završnik (2004, 24) opredeljuje partnerski odnos kot »zavezanost odjemalca in dobavitelja, 
ne glede na njuno velikost, k izgradnji dolgoročnega medsebojnega odnosa, ki bo temeljil na 
jasno določenih obojestranskih interesih in ciljih ter bo usmerjen k izkoriščenju skupnih 
sposobnosti in možnosti.« 

V sodobnem poslovnem svetu so odnosi med podjetji in dobavitelji izredno pomembni. 
Partnerski odnos podjetja in dobavitelja prispeva k izboljšanju poslovanja in je konkurenčna 
prednost pri preživetju obeh strani (Vukovič in Završnik 2008, 39). 

3.4 Strategija glede časa nabave 

Nabavni manager mora nabaviti zahtevani material ob pravem času. Ključno orodje pri 
pravilni izvršitvi te naloge so napovedi, ki vključujejo pričakovane nabavne vzorce in gibanje 
cen. Nabavni manager lahko upošteva več možnih strategij (Vukovič in Završnik 2008, 48): 
− nabava za takojšnje potrebe je osredotočena na zmanjšanje zalog in spremljanje cenovnih 

gibanj tako, da daje pogosta naročila za ravno dovolj materiala, ki omogoča normalno 
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proizvodnjo. Njen namen je izkoristiti različne višine cen v različnih obdobjih, pri čemer 
se nakup izvrši takoj, ko cena pade; 

− nabava za tekoče potrebe, za katero je značilno bolj ekonomično izvajanje večjih, vendar 
manj pogostih naročil. Pri tem je pomembno zagotavljanje primernega nivoja zalog; 

− nabava na zalogo pomeni, da vnaprej kupimo material, pri čemer upoštevamo ugodne 
cene in se tako izognemo problemu pomanjkanja in zamud pri dobavi; 

− premišljena nabava investira presežek denarja v začasno cenejše materiale, katerim bi se 
cena v prihodnosti dvignila. Uporablja se za strateške surovine. 

3.5 Strategija nabave glede na življenjski cikel izdelka 

Življenjski cikel izdelka je krivulja, po kateri se giblje prodaja izdelka v njegovem tržnem 
življenju. S pomočjo krivulje ugotovimo, kdaj so potrebne inovacije in kdaj moramo 
prenehati s proizvodnjo izdelka. Krivulja je sestavljena iz šestih faz, v katerih nabava opravlja 
različne naloge, in sicer (Vukovič in Završnik 2008, 48–49): 
− faza razvoja novega izdelka, v kateri nabava pridobiva ustrezne dobavitelje, ki 

zagotavljajo ustrezne materiale visoke kakovosti; 
− faza uvajanja, kjer podjetje ustvarja novo tržišče z uvajanjem novih izdelkov. Naloga 

nabave v tej fazi je, da skrbi za visoko kakovost materialov v zadostnih količinah; 
− faza rasti, kjer prihaja do dobičkov in je rast proizvodnje navpična, mora nabava pridobiti 

vedno večje količine ustreznih materialov in hkrati ohranjati kakovostni nivo; 
− faza zrelosti, kjer se rast upočasni in dobiček doseže limit. Zaradi vedno večje 

konkurence se znižajo tudi cene, kar pomeni, da se v nabavi pojavi potreba po 
zmanjševanju stroškov; 

− faza zasičenosti, kjer prodaja doseže zgornjo točko in se dobiček stabilizira ter počasi 
zmanjšuje, zato nabava poskrbi za zmanjševanje nabavnih stroškov; 

− faza upadanja pomeni strmo padanje prodaje, kjer je potrebno negativni trend prodaje 
obrniti z privabljanjem novih uporabnikov. V primeru, da se trenda ne da spremeniti se 
mora izdelek umakniti s trga. Nabava začne z zmanjševanjem dobav obstoječih 
materialov, prodajanjem odvečnih materialov in s pripravljanjem nabav novih materialov. 
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Slika 5:  Življenjski cikel izdelka in potek stroškov in prihodkov 

Vir: Vukovič in Završnik 2008, 49. 

Uvajanje

Čas

Rast Zasičenje Ugašanje

Prodaja

Dobiček



 

23 

4 NABAVNA FUNKCIJA V PODJETJU GORENJE, D. D. 

Nabava je ena izmed osnovnih funkcij vsakega podjetja in je poleg prodaje edina, ki ima 
neposreden stik z zunanjim okoljem. Okolje predstavlja različna tveganja, ki jih s strateškim 
pristopom lahko obvladujemo. 

Poslovna uspešnost nabavne funkcije v podjetju vpliva na poslovno uspešnost drugih funkcij 
in uspešnost poslovanja celotnega podjetja. 

4.1 Predstavitev podjetja Gorenje, d. d. 

Skupina Gorenje spada med vodilne evropske izdelovalce aparatov za dom s šestdesetletno 
zgodovino. S tehnološko dovršenimi, vrhunsko oblikovanimi in energetsko učinkovitimi 
gospodinjskimi aparati pod blagovnimi znamkami Gorenje, Körting, Sidex, Mora, Atag, 
Pelgrim, Etna, Asko in Upo izboljšuje kakovost bivanja uporabnikov v sedemdesetih državah 
po svetu. Poleg aparatov za dom svojo ponudbo dopolnjuje z lastnim proizvodnim 
programom kuhinjskega pohištva in kopalniške opreme tako uporabnikom ponuja celovito 
paleto izdelkov za dom. V zadnjih letih Skupina Gorenje krepi aktivnosti tudi v segmentih 
ekologije, energetike in storitev, kjer uporablja znanja in štiridesetletne izkušnje, tako 
prepoznava poslovne priložnosti na teh področjih, ki imajo večji potencial rasti kot osnovna 
dejavnost. Mednarodno prodajno mrežo na vseh celinah širi že skoraj pol stoletja in je z več 
kot devetdesetodstotnim deležem izvoza najbolj mednarodno slovensko podjetje. V letu 2009 
je s povprečno 10.907 zaposlenimi ustvarila 1,2 milijarde EUR prihodkov od prodaje. 

 

Slika 6:  Prodaja aparatov v svetu 

Vir: Gorenje 2010, 15. 

Skupina Gorenje je z organizacijskega vidika opredeljena kot koncern, ki ga sestavlja vrsta 
povezanih družb na podlagi kapitalskih deležev in deluje pod enotnim vodenjem. Skupino 
Gorenje sestavlja krovna družba Gorenje gospodinjski aparati, d. d., krajše Gorenje, d. d., in 
82 odvisnih družb, delujočih v Sloveniji (25) in tujini (57). Skupina Gorenje je eden izmed 
osmih največjih proizvajalcev gospodinjskih aparatov v Evropi in ima 4-odstotni tržni delež. 
Letno proizvede in proda 3,9 milijona velikih gospodinjskih aparatov. 

Skupina Gorenje deluje v zrelih, zelo konkurenčnih panogah, ki zahtevajo nenehno 
prilagajanje razmeram trga in stalno izboljšanje učinkovitosti. Z namenom boljšega 
obvladovanja poslovnih procesov in doseganja boljših poslovnih rezultatov deluje v treh 
divizijah: 
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− aparati za dom, ki je najpomembnejša divizija Skupine Gorenje, saj ima v strukturi 
prihodkov od prodaje 78-odstotni delež. Omenjena divizija se ukvarja predvsem s 
proizvodnjo in prodajo visoko inovativnih in v vrhunski dizajn usmerjenih hladilno-
zamrzovalnih, kuhalnih ter pralno-sušilnih gospodinjskih aparatov. Poleg tega se ukvarja 
še z dokupnim programom zabavne elektronike in malih gospodinjskih aparatov, 
proizvodnjo in prodajo toplotno-ogrevalne tehnike, orodjarstvom, strojegradnjo ter 
proizvodnjo mehanskih komponent; 

− notranja oprema se ukvarja s proizvodnjo in prodajo kuhinjskega, kopalniškega pohištva, 
sanitarne opreme in keramičnih ploščic in dosega približno štiri odstotke prihodkov od 
prodaje; 

− ekologija, energetika in storitve ponuja storitve s področja trgovine, inženiringa, 
zastopstev, gostinstva, turizma in upravljanja nepremičnin. V strukturi prihodkov od 
prodaje dosega omenjena divizija 18-odstotni delež. Ključna storitev na področju 
ekologije je celovit servis ravnanja z odpadki, ki ga ponuja industrijskim podjetjem. 

Leto 2009 je zaznamoval strm padec prodaje v prvi polovici leta, ko so se učinki svetovne 
gospodarske krize v celoti pokazali. Slika 7 prikazuje strukturo prihodkov od prodaje Skupine 
Gorenje po divizijah. Skupina Gorenje je v letu 2009 ustvarila 1,2 milijarde EUR prihodkov 
od prodaje, kar je 144,8 milijona EUR (10,9 odstotka) manj kot v letu prej. Kljub padcu je na 
ključnih trgih aparatov za dom svoj položaj utrdila in pridobila tržne delež. 

 

 

Slika 7:  Struktura prihodkov od prodaje po divizijah (v tisočih EUR) 

Vir: Gorenje 2010, 4. 
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Skupina Gorenje je pri poslovnih aktivnostih osredotočena na izvajanje petih osnovnih 
strateških usmeritev: 
− na pospeševanje prodaje izdelkov in storitev v visokih cenovnih razredih, izdelkov in 

storitev z visokimi maržami v osnovni dejavnosti (aparati za dom in notranja oprema) 
preko sistemskega pristopa k blagovni znamki, inovacijam in oblikovanju; 

− na doseganje procesne odličnosti in s tem stroškovne učinkovitosti na vseh področjih 
delovanja; 

− na pospeševanje aktivnosti nabave v okoljih z nižjimi stroški, na zniževanje stroškov 
režijskega dela (izven neposredne proizvodnje); 

− na intenzivno širitev na poslovna področja z višjo donosnostjo v okviru strateških 
dejavnosti; 

− na usmeritev prodaje na trge z vsaj dvakratno stopnjo rasti povprečja svetovnega bruto 
domačega proizvoda. 

4.2 Organiziranost in aktivnosti nabavne funkcije v podjetju Gorenje, d. d. 

Osnovna naloga nabavne funkcije v Gorenju, d. d. (v nadaljevanju Gorenje), je pravočasna 
oskrba s potrebnimi materiali ustrezne kakovosti, ki zagotavljajo nemoteno proizvodnjo. Pri 
tem mora slediti načelu ekonomičnosti, kar pomeni, da je materiale treba zagotavljati po 
sprejemljivih cenah, ob pravem času in v ustreznih količinah. 

Nabavna služba podjetja Gorenje centralno oskrbuje proizvodnjo s potrebnimi materiali. 
Večina ostalih kapitalsko povezanih podjetij v Skupini (Zlatni Moravci, Valjevo in Tiki) se 
sicer še vedno samostojno oskrbuje, vendar gre trend zadnjih let v smer centralizacije. 
Osredotočila se bom na tisti del nabave, ki je usmerjen v nabavo komponent za proizvodnjo 
gospodinjskih aparatov in sodi pod okrilje krovne družbe Gorenje. 

Nabavna služba je znotraj podjetja samostojna in sodi pod pristojnost člana uprave za nabavo. 
Razdeljena je na 6 panog, ki jih interno poimenujejo, kar s številkami od nabava 1 do nabava 
6. Poimenujejo jih tudi po komponentah, za katere so odgovorni: kovine in kemija, 
elektrokomponente, pogoni in vodniki, kooperacija, komponente za belo tehniko ter rezervni 
deli in oprema. Podrobneje je organigram nabavnega oddelka prikazan na sliki 8. 
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Slika 8:  Organigram nabavnega oddelka 

Vir: Gorenje 2008. 

V nabavi je 70 zaposlenih. Vsaka panoga ima svojega vodjo, sestavljajo pa jo še nabavniki in 
oskrbniki. Vodja oddelka je odgovoren, da skupaj z nabavniki pripravi strategijo nabavnega 
oddelka, jo uskladi z direktorico in jo izvaja po planu. Prav tako je odgovoren tudi za vse cene 
komponent, ki jih oddelek nabavlja. 

Referenti v nabavi so oskrbniki, ki jih lahko poimenujemo tudi operativna nabava in jih je 
največ. Njihova prva naloga je dnevno komuniciranje z dobaviteljem z namenom pravočasne 
oskrbe proizvodnje s potrebnim materialom, druge naloge so še: 
− izdelava kratkoročnih in dolgoročnih planov nabavnih potreb po planu proizvodnje; 
− spremljanje zalog; 
− reševanje količinskih, cenovnih in logističnih reklamacij; 
− sodelovanje pri ocenjevanju dobaviteljev; 
− usklajevanje plačil dobaviteljev s finančno službo. 

Nekoliko višji nivo referentov v nabavi so nabavniki, ki jih lahko poimenujemo tudi strateška 
nabava, njihove naloge so sledeče: 
− sodelovanje pri razvojnih in optimizacijskih projektih; 
− iskanje novih dobaviteljev; 
− izdelava informacijske baze o dobaviteljih; 
− priprava cenovnih primerjav; 
− vzorčenje in organizacija poskusnih serij; 
− sklepanje pogodb; 
− naročanje in prevzem orodij pri dobaviteljih; 
− sodelovanje pri pripravi nabavne politike; 
− sodelovanje pri ocenjevanju dobaviteljev; 
− sodelovanje pri odločitvah »narediti ali kupiti«. 
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Število različnih vrst materialov, ki jih nabavlja oddelek nabave, presega 10.000 aktivnih 
šifer. Te so razdeljene v preko 300 blagovnih skupin. Za lažjo predstavo bom prikazala 
skupine materialov z ABC analizo, ki jo prikazuje slika 9. V segmentu A so zajete vse šifre, 
katerih letna vrednost nabave je večja od 100.000 EUR. Ta segment zajema 7,5 % vseh šifer, 
ki predstavljajo 77,9-odstotno vrednosti nabave materialov. Sem spadajo pločevina, 
kompresorji, elektromotorji, elektronika, stekleni in steklokeramični izdelki, betonske uteži 
itd. Segment B predstavljajo šifre katerih vrednost letnega prometa se giblje od 20.000 EUR 
do 100.000 EUR. Ta segment predstavlja 13,4 % vseh šifer, ki predstavljajo 15,9-odstotno 
vrednosti nabave materiala, medtem ko je v segmentu C 79,1 % vseh šifer to so vse šifre, 
katerih letni promet je manjši od 20.000 EUR in predstavljajo le 6,2-odstotno vrednost 
celotne nabave materiala v Gorenju. 

 

Slika 9:  ABC analiza skupin materialov v Gorenju, d. d. 

Vir: Gorenje 2008. 

V Gorenju je znašala vrednost nabave materiala za proizvodnjo bele tehnike za leto 2009 
približno 400 milijonov EUR. Od tega Gorenje na slovenskem trgu opravi 26 % vrednosti 
nabave, preostanek uvozi predvsem iz držav EU, med katerimi prednjačijo Italija, Nemčija, 
Avstrija, Švica, v zadnjem času se jim vedno bolj približujejo tudi nove članice EU Slovaška, 
Poljska. Vrednost nabave materiala za proizvodnjo bele tehnike je razdeljena med nabavne 
oddelke z naslednjimi deleži: 
− oddelek nabave 1 (metali in kemični materiali) 113,6 milijonov EUR; 
− oddelek nabave 2 (krmiljenja in grelni elementi) 62,7 milijonov EUR; 
− oddelek nabave 3 (pogoni in vodila) 78,1 milijonov EUR; 
− oddelek nabave 4 (kovinski in plastični polizdelki) 54,3 milijonov EUR; 
− oddelek nabave 5 (komponente za belo tehniko) 90,1 milijonov EUR; 
− oddelek nabave 6 (materiali, ki niso sestavni del aparatov) 2,4 milijonov EUR. 
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Nabava se je v zadnjih letih precej usmerila k iskanju novih virov iz LCC držav oziroma 
držav z nizkimi stroški delovne sile, kjer je potrebno izpostaviti predvsem iskanje novih virov 
na Kitajskem, Turčiji, Indiji in Braziliji. Cilj Gorenja je doseči letni uvoz iz omenjenih držav 
v višini 30 milijonov USD in si tako naravno zavarovati riziko prodaje v dolarsko območje. 

V letu 2006 je podjetje v Valjevu in Stari Pazovi odprlo nova obrata za proizvodnjo bele 
tehnike, ki se oskrbujeta iz Srbije in Turčije. 

Kljub padcu svetovne gospodarske aktivnosti v letu 2009 so cene surovin na borzah dosegle 
eno največjih rasti v zadnjih desetletjih. Te pa imajo za poslovanje in nabavno funkcijo 
Gorenja strateški pomen. 

4.3 Strategija nabave v podjetju Gorenje, d. d. 

Pod vplivom nenehnih sprememb, ki jih v poslovno, socialno in politično okolje prinašajo 
procesi globalizacije, spremembe v panogi, bivanjski trendi ter svetovna gospodarska kriza, 
mora Gorenje nenehno izboljševati svoje delovanje. Na vedno nove izzive se je potrebno 
odzivati hitro, prožno in učinkovito. Sledenje zahtevam trženja in razvoja narekujeta tudi 
globalizacijo nabavnih virov ter izgradnjo mreže dobaviteljev, ki bo sposobna dobavljati 
materiale, surovine in ostale komponente ustrezne kakovosti po primernih cenah. 

Strategije oziroma strateške usmeritve nabavne funkcije Gorenja so časovno opredeljene na 
obdobje petih let in obsegajo: 
− spremljanje in pravočasno zaznavanje tržnih vplivov: nabava podjetja mora dosledno 

slediti potrebam trženja ter zagotavljati optimalno raven zaloge; 
− časovni zakupi borznih surovin prek dobaviteljev: s pravočasnimi količinskimi zakupi se 

nabava zavaruje pred dvigi cen surovin (jeklo, baker, pločevina, medenina, aluminij itd.); 
− izvajanje avkcij za pridobitev najkonkurenčnejših cenovnih pogojev: za določene 

strateške materiale (npr. steklo-keramika) nabava podjetja pozove aktualne dobavitelje, 
da v danem trenutku pripravijo najugodnejšo ponudbo. Nabava vse zbrane ponudbe 
pregleda in po presoji kakovosti, cene in ostalih kriterijev razdeli količinske deleže 
dobav; 

− razvoj in povečevanje obsega oskrbnih virov iz Azije in JV Evrope: nabava daje vedno 
večji pomen nakupu materiala iz omenjenih območij. Azija je za nabavo zanimiva zaradi 
hitro razvijajočega in cenovno ugodnega gospodarstva. Posli se sklepajo v dolarjih, ki jih 
Gorenje dobi od prodaje aparatov v ZDA in Aziji ter se na ta način se izogne konverziji; 

− utrjevanje odnosov s strateškimi partnerji: razvoj strateških dobaviteljev, spodbujanje 
inovativnosti in partnerstva na temelju dolgoročnih poslovnih odnosov ter globalizacija 
nabavnega trga so dejavniki, s katerimi želi nabava Gorenja realizirati zastavljene cilje; 

− nadaljnji razvoj konsignacijskega skladišča: nabava podjetja si prizadeva za razvoj 
lastnega konsignacijskega skladišča, kamor dobavitelji, ki podpišejo konsignacijsko 
pogodbo, dobavijo material. Ta oblika skladišča omogoča poenostavljeno spremljanje 
stanja zalog. Program avtomatsko izdela odjavo materiala na osnovi porabe, kar za 
nabavo Gorenja pomeni prihranek na času, nižje zaloge zaradi boljšega pregleda in 
možnost dobave »just in time«; 

− projektno vodenje aktivnosti: uprava podjetja določi vodjo projekta, ta sestavi tim 
(nabava, kakovost, razvoj), ki skupaj iščejo tehnične, kakovostne in cenovno ustrezne 
materiale. 
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4.4 Cilji nabave 2011 

Nabavni management mora cilje nabave uskladiti s poslanstvom, vizijo in glavnimi cilji 
podjetja. Gorenje mora nabavo oziroma cilje nabavnega managementa uskladiti s cilji drugih 
funkcij. Cilji nabave izhajajo iz nabavnih strategij, so zelo natančno opredeljeni in obsegajo 
različna področja. 

Nabavni cilji za leto 2011 na področju kakovosti so (Gorenje 2008): 
− aktivno delo z dobavitelji, dvig nivoja sodelovanje pri reševanju reklamacij; 
− letni razgovori z dobavitelji skupaj z oddelkom kvalitete; 
− razvoj novih dobaviteljev; 
− redno vračanje reklamiranega materiala; 
− potrjevanje vzorcev; 
− podpis 15 KPD (kakovostno prevzemni dogovor) z oddelkom kakovosti; 
− ocenitev dobaviteljev; 
− zmanjšanje števila C dobaviteljev za 20 %. 

Nabavni cilji za leto 2011 na področju procesov so: 
− sodelovanje pri izgradnji sistema planiranja; 
− naročanje s terminskimi sporazumi; 
− elektronsko naročanje; 
− izboljšanje dokumentacije za osvajanje (definiranje embalirnih predpisov). 

Nabavni cilji za leto 2011 na področju projektov (podpora nabave) so: 
− toplotne črpalke; 
− Valjevo; 
− Atag (GoG, G5); 
− zmanjšanje kompleksnosti materialnih šifer; 
− pregled rizika nabave pri enem samem dobavitelju skupaj s finančnim oddelkom; 
− NGC 540 II. faza; 
− NGSP 10. 

Nabavni cilji za leto 2011 na področju produktivnosti so: 
− definiranje in formiranje varnostne zaloge pri dobaviteljih; 
− organizacija zbirnega prevoza Turčija; 
− 10 delavnic z dobavitelji. 

Predvideni rezultati nabavnega poslovanja za leto 2011 ob upoštevanju vseh navedenih ciljev 
so: 
− nakup v LCC 30 milijonov EUR; 
− največ 29 milijonov EUR oziroma največ 27 delovnih dni vezave zalog. 

4.5 Funkcija in organizacija projekta LCC v Gorenju, d. d. 

Funkcija projekta LCC v Gorenju je iskanje in izbiranje alternativnih oskrbnih virov na 
Kitajskem, Indiji, Turčiji, Braziliji in Vzhodni Evropi. 

Projekt LCC je v podjetju Gorenje dejaven od leta 2006. V preteklem letu je podjetje nakupilo 
za več kot 20 milijonov EUR materiala iz LCC. 
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Dejstvo je, da zaradi vedno večjih pritiskov po zniževanju cen aparatov Gorenje nabava išče 
potencialne prihranke z novimi dobavitelji na LCC trgih. S pridobljenimi, cenovno ugodnimi 
ponudbami, si pomagajo pri pogajanjih z evropskimi dobavitelji. Pri tem so vključeni vsi trije 
programi kuhalna, pralno- sušilna in hladilno-zamrzovalna tehnika. 

Slika 10 prikazuje organiziranost in komunikacijo znotraj nabave, ki je odgovorna za dobavo 
materiala na LCC trgih. LCC tim je sestavljen iz vodje tima, predstavnikov razvoja kuhalnih 
aparatov, hladilne tehnike, pralno-sušilnih aparatov, dveh predstavnikov nabave ter službe 
kakovosti. Tim iz Velenja sodeluje s timi s Kitajske, iz Turčije, Indije, Brazilije in Vzhodne 
Evrope. Vodja projekta z direktorico nabave in vodjo predstavništva, definira kateri materiali 
(blagovne skupine) so primerni za osvajanje iz omenjenih trgov. Predstavništva v tujini 
izberejo ponudbe (cena, izkušnje, kakovost), na osnovi katerih se naredi predizbor. Preko 
nabave se pridobijo prvi brezplačni vzorci (v primeru, da ni investicije) od LCC dobavitelja, 
in se tehnično preizkusijo v razvoju Gorenja. V primeru pozitivnega rezultata in cenovne 
ugodnosti se naroči prva količina materialov za proizvodni preizkus. Na projektu LCC nabava 
v Velenju sta zaposleni dve osebi, ki sta odgovorni za ažuriranje podatkov direktorici nabave. 
Njuna naloga je, da sta v stalnem stiku s predstavništvi iz LCC. 

 

Slika 10:  Organizacija LCC projekta 

Vir: Gorenje 2008. 

Biti uspešen na tem področju pomeni, da je potrebno imeti dobro povezano ekipo ljudi v 
matičnem podjetju. Njihova naloga je ažuriranje aktivnosti s predstavništmi Gorenja na LCC 
trgih. Poleg procesa naročanja je potrebno redno spremljanje pošiljk, urejanje dokumentacije, 
kakovostni prevzem, ureditev carinskih postopkov, mesečno spremljanje realizacije, reševanje 
reklamacij, organiziranje dobav. Za vse materiale in komponente se vodi tabela prihrankov. 
Primer tabele prihrankov za dobavitelja s Kitajske je v prilogah (priloga 1). 

Direktorica 
nabave 

LCC TIM 
VELENJE 

(vodja, razvoj, kakovost, 
nabava) 

LCC TIM 
TURČIJA 

LCC TIM 
INDIJA 

LCC TIM 
KITAJSKA 

LCC TIM 
BRAZILIJA 

NABAVA 1 
Metali in 
kemični 
materiali 

NABAVA 2 
Krmiljenja in 
grelni 
elementi 

NABAVA 3 
Pogoni in 
vodniki 

NABAVA 4 
Kovinski in 
plastični 
polizdelki 

NABAVA 5 
Komponente 
za belo 
tehniko 
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5 ANALIZA IZBORA LCC DOBAVITELJEV V PODJETJU GORENJE, D. D. 

Izbira pravih dobaviteljev predstavlja najpomembnejšo fazo nabavnega procesa in je osnovna 
naloga nabavnega managementa. Pogoja za pravilno izbiro sta dobra raziskava potencialnih 
dobaviteljev in pravilen postopek izbire (Vukovič in Završnik 2008, 81). 

Za dobro sodelovanje podjetja z dobaviteljem so ključnega pomena zanesljivost, odprtost in 
zaupanje. Ustrezen dobavitelj je tisti, ki lahko zagotovi pravo kakovost in količino materiala, 
ob pravem času, po primerni ceni, ki bo zagotavljala zadovoljstvo končnega kupca in vseh, ki 
sodelujejo v nabavnem procesu. Iskanje in pridobivanje dobavnih virov, ki bodo 
najprimerneje zadovoljili potrebe in pričakovanja, je zahtevno, drago in zamudno delo. 

5.1 Pomen izbora LCC dobaviteljev 

Vedno se poraja vprašanje, kakšen oziroma kateri je najboljši dobavitelj. Nabava v podjetju je 
tista, ki s svojimi internimi ocenjevalnimi vzorci, z vprašalniki in obiski pri dobaviteljih izloči 
slabe in izbere dobre kakovostno, cenovno, tehnično itd. ustrezne dobavitelje. 

Gorenje pripisuje izboru LCC dobaviteljev zelo velik pomen. Vodilni se zavedajo, da je 
Gorenje proizvajalec izdelkov, kjer je funkcija, izgled, varnost, zanesljivost, enostavnost 
vzdrževanja in prijaznost okolja zelo pomembna, kar v Gorenju razumejo kot kakovost. 
Zadovoljstvo kupcev je bistvo prizadevanj Gorenja, zato kakovosti ne prepuščajo naključju, 
ampak s sistemom kakovosti vplivajo na njeno zagotavljanje. 

Eden od izzivov, s katerim se sooča Gorenje, je zniževanje nabavnih stroškov ob 
zagotavljanju primerne kakovosti proizvodov, zato izbor, proces izbora, natančna opredelitev 
in določitev kriterijev izbora, ocenjevanje in odločitev o izboru LCC dobaviteljev, dobivajo 
vse večji pomen za Gorenje. 

5.2 Proces izbora LCC dobaviteljev 

Proces osvajanja in izbor dobaviteljev Gorenje prilagaja dobavitelju in naravi materiala. 
Podatki o dobavitelju imajo vlogo prvega sita ter podjetju nakažejo, kateri od potencialnih 
dobaviteljev pridejo v poštev. Nabava Gorenja v sodelovanju z razvojem najprej natančno 
določi kateri materiali (blagovne skupine, komponente) so primerne za nabavo iz LCC. Izbor 
LCC dobavitelja je poslovna odločitev vodilnih ljudi v timu. Naloga strokovnjakov je, da 
omogočijo, kar najboljši pregled nad argumenti za odločitev. Za proces izbora dobavitelja je v 
Gorenju odgovorno področje nabave. Nabava vključi po potrebi razvojne službe npr. program 
za pregled vzorcev, presojo tehnološke sposobnosti dobavitelja, kontrolo kakovosti programa. 
Področje nabave vzpostavlja stike z dobavitelji in uravnava pomembnost komercialnih in 
kakovostnih kriterijev. Poleg tega ves čas koordinira aktivnosti osvajanja, sočasno vodi 
komercialne dogovore in je odgovorna za ustrezno izvedbo osvajanja. 

Proces izbora LCC dobaviteljev v Gorenju poteka v štirih zaporednih fazah. 
1. Postopek osvajanja proizvajalcev (dobaviteljev) materiala LCC: 

− začetni kontakt in pridobitev osnovnih podatkov o proizvajalcu, ki jih opravi 
odgovorna oseba v predstavništvu; 
− predpresoja, ki jo opravi odgovorna oseba v predstavništvu, pridobivanje vzorcev pri 
dobavitelju, ki ga opravi odgovorna oseba v predstavništvu in jih pošlje odgovorni osebi 
nabave ter razvoja v Gorenju; 
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− testiranje in usklajevanje tehničnih zahtev, ki jih opravi odgovorna oseba razvoja v 
Gorenju; 
− presoja LCC dobavitelja, ki jo opravi odgovorna oseba zagotavljanja kakovosti v 
Gorenju in odgovorna oseba v predstavništvu. 

2. Presoja sistema kakovosti dobavitelja iz LCC. 
Presoja sistema kakovosti LCC dobavitelja daje informacijo, ali je dobavitelj sposoben 
izdelovati izdelke enake kakovosti, kot jo predpisuje dokumentacija in je bila 
predstavljena z vzorci. Uvodni del presoje je ogled dobaviteljevega podjetja. Namen 
ogleda je seznanitev s sistemom kakovosti podjetja, predstavitev politike kakovosti in 
dogovor o nadaljnjem poteku presoje. Prvi stik z odgovornimi je zelo pomemben, saj se 
ustvari prvi vtis o pomembnosti kakovosti in njeni vpletenosti v vse službe podjetja. 
Predstavitev tehničnih zahtev Gorenja je naloga razvojne službe, ki je zahteve postavila 
(konstrukcija, tehnologija). Namen te faze je, da LCC dobavitelj razume vpliv svojega 
izdelka za proizvodnjo in delovanje izdelkov Gorenja. Rezultat te faze je strinjanje 
dobavitelja s tehničnimi zahtevami Gorenja, razumevanje njegove vloge v procesu 
proizvodnje Gorenja, skupno usklajevanje morebitnih sprememb Gorenja in potrditev 
potencialnega dobavitelja, da bo te zahteve sposoben izpolnjevati pri vsaki pošiljki. 

3. Ocenjevanje LCC dobaviteljev. 
Namen ocenjevanja dobaviteljev je pridobiti podrobnejšo predstavo o LCC dobaviteljih 
in s tem olajšati odločanje o izbiri dobavitelja za širjenje sodelovanja na eni strani in za 
učinkovitejše izvajanje izboljševalnih ukrepov na drugi strani. Ocenjevanje je orodje za 
izboljšanje sodelovanja in ne za kreiranje liste odobrenih dobaviteljev. Ocenjevanje 
dobaviteljev je del zahtev standardov serije ISO 9000 (ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003). 
LCC dobavitelje Gorenje ocenjuje po štirih osnovnih področjih: nabava, zagotavljanje 
kakovosti, tehnologija in razvoj ter procesi. 
V Gorenje LCC dobavitelje ocenjujejo s ciljem, da: 
− izberejo kakovostne in zanesljive dobavitelje, ki bodo sposobni slediti poslovnim 

ciljem Gorenja; 
− nabavo materiala iz LCC čimbolj koncentrirajo; 
− si zagotovijo najugodnejše nabavne pogoje v danih razmerah; 
− zagotovijo konkurenčno prednost Gorenja na LCC tržišču; 
− zagotovijo učinke ekonomije obsega Gorenju in LCC dobaviteljem; 
− vzpostavijo mrežo dobaviteljev, ki bodo v dolgoročnem poslovnem sodelovanju z 

Gorenjem videli svojo poslovno priložnost. 
4. Ocenitev ponudb in izbor LCC dobavitelja. 

Odgovorni delavci (npr. razvoja, tehnologije) in odgovorni delavec nabave preverijo 
ponudbe in izločijo tiste, ki ne ustrezajo tehničnim zahtevam. Po potrebi se opravijo 
razgovori z dobavitelji, da se ponudbe harmonizirajo. Nato izvede nabava pogajanja 
(lahko tudi e-pogajanja) in pripravi predlog izbora. Izbor podpišejo odgovorne osebe 
nabave in glede na pomembnost predmetov tudi odgovorne osebe ostalih strokovnih 
služb (npr. razvoja, tehnologije). 

5.3 Kriteriji izbora LCC dobaviteljev 

Osnovni kriteriji izbora LCC dobavitelja v Gorenju so (Gorenje 2008): 
− cena in plačilni pogoji, ki sta zelo pomembna kriterija za podjetje, vendar nista 

najpomembnejša. Cena mora hkrati zagotavljati še ostale kriterije presoje dobavitelja. 
Velik pomen pri izbiri LCC dobavitelja odigrajo plačilni pogoji, saj je pri dobaviteljih, ki 
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zahtevajo plačilo pred prevzemom v luki ali vnaprejšnje plačilo (avans) podjetje 
izpostavljeno finančnemu tveganju; 

− investicije (stroški, plačilni pogoji) pri nestandardnih komponentah je nujno investirati v 
nova orodja, tehnološke postopke, potrebno je izvesti finančno investicijo in definirati 
plačilne pogoje investicije. Kriterij investicija je za podjetje zelo pomemben v primeru 
tistih LCC dobaviteljev, s katerimi misli podjetje sodelovati na dolgi rok. 

− kakovost dobavljenega materiala (oblika, izgled) dobra kakovost pomeni za Gorenje 
nizko število servisnih posegov in veča ugled blagovne znamke, zato je kakovost ključni 
dejavnik izbora LCC dobaviteljev in se mu nameni največ pozornosti; 

− odzivnost v primeru težav v proizvodnji ali na trgu podjetje ta kriterij presoja tako, da 
LCC dobavitelju ponudi v podpis kakovostno prevzemni dogovor (KPD), ki natančno 
predpisuje vse postopke v primeru navedenih težav; 

− roki dobav in transport sta dva kriterija, ki nista med bolj pomembnimi, saj se za dobavo 
iz LCC vnaprej predvideva rok 3–5 mesecev, pariteta transporta se določa kasneje; 

− zanesljivost (pregled finančnih kazalnikov) se vedno presoja na podlagi finančne 
kondicije in izpostavljenosti LCC dobavitelja na trgu. Glede na dejstvo, da LCC vir 
običajno ni edini ali prvi nabavni vir, zanesljivost ni ključni kriterij izbora LCC 
dobavitelja. 

V Gorenju ocenjujejo kriterije izbora LCC dobaviteljev z vnaprej točkovanimi listami za štiri 
področja. 
1. Nabava, ki zajema 5 kriterijev: 

− nivo storitev (Ali je program LCC dobavitelju primarni ali sekundarni?); 
− reference (Ali LCC dobavitelj dobavlja iste materiale tudi konkurenci?); 
− partnerstvo (Ali obstaja možnost dolgoročnega sodelovanja in spoštovanja 

dogovorov?); 
− varnostna zaloga (Ali LCC dobavitelj sposoben imeti pri sebi varnostno zalogo?); 
− posredni stroški (Kdo plača orodje, kakšen je plačilni rok, kdo vzdržuje orodje?). 

2. Kakovost, ki zajema 14 kriterijev: 
− politika kakovosti (Ali je politika kakovosti definirana, ali se izvaja, ali obstajajo 

zapisi, ali ima dobavitelje odgovorno osebo za kakovost, ali ima dobavitelj standard 
ISO 9000?); 

− kakovost vhoda – Gorenje (Kakšen je delež reklamacij na število dobavljenih serij, 
vhodna kontrola – poročilo v SAP-u?); 

− kakovost vhoda – dobavitelji (Kako ima LCC dobavitelj urejeno vhodno kontrolo do 
dobaviteljev materiala?); 

− odnos do poddobavitelja (Kakšen je postopek odobritve dobavitelja, prenos zahtev 
do dobavitelja?); 

− kakovost v procesu – Gorenja (Kakšen je delež izmeta in delež popravila zaradi slabe 
kakovosti LCC dobavitelja, poročila iz funkcijskega in estetskega popravila?); 

− kakovost procesa – dobavitelj (Kako ima LCC dobavitelj organizirano kontrolo 
kakovosti v procesu?); 

− kontrolne točke v procesu (Organiziranost kontrolnih točk za izvajanje 100 % 
kontrole v procesu.); 

− obvladovanje neskladnih proizvodov (Ali LCC dobavitelj obvladuje neskladne 
proizvode tako, da ni možno mešanje s skladnimi?); 

− kakovost na izhodu – Gorenje (Ugotovljene napake na zaključnem statističnem 
prevzemu in zapore gotovih aparatov zaradi napake dobavitelja.); 

− kakovost na izhodu – dobavitelj (Kakovost na izhodu LCC dobavitelja.); 



 

34 

− kakovost na trgu (Stopnja odpovedi na trgu, uničeni aparati – poročilo kontrola 
kakovosti.); 

− odzivnost na reklamacije (Kako se dobavitelj odziva na reklamacije, ali predlaga 
rešitve, ali izvaja izboljševalne ukrepe.); 

− vodenje popravljalnih aktivnosti (Kako LCC dobavitelj izvaja popravljalne aktivnosti 
z namenom preprečiti ponovljivost napake?); 

− testiranje trajnosti in zanesljivosti (Ali dobavitelj izvaja testiranje trajnosti in 
zanesljivosti?). 

3. Tehnologija in razvoj, ki zajemata 8 kriterijev:  
− inovativnost (Ali LCC dobavitelj sam predlaga novitete in se vključuje v razvoj?); 
− tehnološka opremljenost proizvodnje (Ali LCC dobavitelj vlaga v tehnologijo, ali je 

sposoben izdelati naročeni izdelek, kakšen je trend modernizacije, ali izvaja 
vztrajnostne teste?); 

− varovanje okolja (Ali so materiali ekološko sprejemljivi, ali je tehnologija ekološko 
sprejemljiva, ali ima standard ISO 14001, ali zbira ekološko nesprejemljive 
materiale?); 

− ROHS (Ali je material ROHS skladen?); 
− varstvo pri delu (Ali uporablja zaščitna sredstev, kakšni so pogoji za delo?); 
− usposabljanje (Ali so zaposleni ustrezno usposobljeni za svoje delo, ali poznajo 

tehnološke postopke, ali so seznanjeni z izdelki in njihovo funkcijo, ali zaposleni 
poznajo proces, ali obstajajo zapisi o usposobljenosti, ali imajo izdelan sistem 
izobraževanja?); 

− razvoj (Ali ima LCC dobavitelj lasten razvoj, kašna je organiziranost razvoja, ali 
uporablja metode FMEA, Taguchi …?); 

− izvajanje posebnih testov (Ali ima LCC dobavitelj potrebno opremo in redno izvaja 
posebne teste, ki so predpisani za posamezni izdelek npr. korozijski test, analiza 
mehanskih lastnosti, indeks tečajne mase …?). 

4. Procesi, ki zajemajo 13 kriterijev: 
− obvladovanje zahtev (Ali je sposoben brati načrte Gorenja in razumeti tehnološke 

zahteve ali jih natančno preuči, ali obstajajo zapisi o dogovoru z Gorenjem?); 
− izvajanje sprememb (Na kakšen način vodi in arhivira tok sprememb, kako dolgo to 

traja, ali ima pisne zapise o dogovorih z Gorenjem?); 
− organizacija podjetja (Katere poslovne funkcije ima, kakšna je povezava med 

posameznimi poslovnimi funkcijami?); 
− urejenost dokumentacije (Arhiviranje, sledljivost – evidenca uporabnikov, ažurnost, 

način ažuriranja itd., dostopnost dokumentov za uporabnike, čas dostopa, način 
ureditve, ustreznost načrtov – avtor, datum izdaje itd., ali so navodila za delo 
nameščena na delovnem mestu?); 

− navodila za delo (Ali so zaposlenim na razpolago pisna navodila, ki jasno določajo 
postopek izvedbe posamezne operacije?); 

− začetek proizvodnje (Ali je izdelan postopek za odobritev začetka proizvodnje po 
vsaki prekinitvi ali spremembi?); 

− nadzor procesa (Ali je organiziran periodični nadzor procesa s strani kontrole 
kakovosti ali druge neodvisne službe?); 

− sposobnost procesa (Ali LCC dobavitelj spremlja sposobnost procesa za ključne 
delovne operacije, izvaja meritve in aktivnosti v primeru odstopanje toleranc?); 

− kapacitete (Ali ima zadostne proizvodne kapacitete, da lahko sledi planiranim letnim 
količinam?); 

− vzdrževanja opreme (Na kakšen način poteka vzdrževanje, ali obstajajo zapisi?); 
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− merilna oprema (Ali je merilna oprema ustrezna, ali je kalibrirana, ali obstajajo 
zapisi o kalibraciji in vzdrževanju, ali je dovolj merilne opreme za izvajanje meritev, 
ali so zaposleni poučeni o uporabi merilnih sredstev, ali ima merilnico za izvajanje 
meritev in umerjanje meril?); 

− urejenost delovnih mest (Ocena po obrazcu urejenosti.); 
− embalaža, pakiranje in skladiščenje (Ali LCC dobavitelj ustreza zahtevam Gorenja, 

ali je izdelek ustrezno označen, ali so prostori ustrezni (suhi, streha), ali je ustrezno 
označevanje prostorov, označbe paketov embalaže, palet, ali je urejen notranji 
transport in ali se delavci zavedajo vsebine paketov?). 

Kriteriji ocenjevanja LCC dobaviteljev so razdeljeni na štiri področja in so točkovani z 
naslednjimi odstotki: 
− nabava, ki predstavlja 10 %, minimalna zahteva je 6 %; 
− kakovost, ki predstavlja 40 %, minimalna zahteva je 24 %; 
− tehnologija in razvoj, ki predstavlja 20 %, minimalna zahteva je 12 %; 
− procesi, ki predstavljajo 30 %, minimalna zahteva je 18 %. 

Minimalna zahteva doseženih točk pri ocenjevanju kriterijev izbora LCC dobaviteljev je 60 % 
na vsakem področju (v prilogi 2). Točkovnik Gorenja ima razpon do 100 %. Število točk 
podeljujejo presojevalci (strokovnjaki po posameznih področjih) ob pripravi poročila. Zahteve 
Gorenja so, da dobavitelj doseže vsaj 60 % možnih točk. Na podlagi zbranih točk razdeljujejo 
LCC dobavitelje v šest osnovnih razredov (A, B, C, D, E, F), razred B in C pa sta razdeljena 
še na tri podrazrede: 
− LCC dobavitelj razreda A (90–100 % – zelo primeren dobavitelj); 
− LCC dobavitelj razreda B3, B2 in B1 (85–89,9 % B1 – primeren dobavitelj, zelo 

priporočen: 80–84,9 % B2 – primeren dobavitelj, priporočen: 75–79,9 % B3 – primeren 
dobavitelj, ustreza večini zahtevam); 

− LCC dobavitelj razreda C3, C2, C1 (70–74,9 % C1 – primeren dobavitelj: 65–69,9 % C2 
– dobavitelj, ki ustreza zahtevam Gorenja: 60–64,9 % C3 – dobavitelj, ki zadošča 
minimalnim kriterijem Gorenja); 

− LCC dobavitelj razreda D, E in F so neprimerni LCC dobavitelj. 

Za vsak kriterij se določi utež na podlagi katerega se kvalitativno (točkovno) ovrednoti 
pomembnost posameznih kriterijev izbora LCC dobaviteljev. 

Za pomoč pri določitvi ocene se uporabljajo ocenjevalni listi. Pri tem se določeni kriteriji 
ocenijo znotraj Gorenja, določeni pa pri dobavitelju. Kje se kakšen kriterij ocenjuje je 
določeno v koloni »kje« – S pomeni pri dobavitelju, G pa v Gorenju (priloga 3). 

Pri ocenjevanju kriterijev LCC dobaviteljev sodelujejo presojevalci iz nabave in kontrole 
kakovosti. Področje nabave oceni nabavnik, ki je odgovoren za LCC dobavitelja. Vsa ostala 
področja oceni predstavnik kontrole kakovosti v sodelovanju s tehnologijo in razvojem. 
Poročilo izdela presojevalec iz kontrole kakovosti in ga posreduje nabavi in LCC dobavitelju. 
Po dobljeni skupni oceni kriterijev primernosti dobavitelja vodje panog v nabavi določijo še 
strateško pomembnost dobavitelja s pomočjo kontrolnega lista strateške pomembnosti LCC 
dobavitelja. Pri tem se lahko posvetuje s predstavniki kontrole kakovosti (primer poročila o 
ocenitvi LCC dobavitelja v prilogi 4). 
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5.4 Odločitve pri izboru LCC dobaviteljev 

Odločanje je mnogokrat del splošnega reševanja problemov. Nastopa kot pomembna 
aktivnost na vseh področjih človekovega delovanja. Težavnost odločitvenih problemov je 
zelo raznolika. Sega od enostavnih osebnih odločitev, ki so rutinske in se jih večinoma ne 
zavedamo, do težkih problemov skupinskega odločanja, npr. pri vodenju, upravljanju in 
planiranju v podjetjih, kadrovskem odločanju, medicinski diagnostiki in drugih področij 
(Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003). 

Odločitve o izboru LCC dobavitelja se v Gorenju sprejme na osnovi dogovora med nabavo, 
razvojem in kontrolo kakovosti programa. 

Najbolj ključen del odločitve pri izboru LCC dobaviteljev v Gorenju je priprava na 
sodelovanje. Za učinkovito odločanje pri izboru LCC dobaviteljev je podjetje naklonjeno 
timskemu pristopu. V času sodelovanja so med sabo povezane strokovne službe (postavljalci 
zahtev in realizatorji), nabavniki in prodajniki (naročanje, spremna dokumentacija), 
kakovostniki (prevzem, reklamacije, ocenjevanje), razvojniki (tehnologija in varovanje 
okolja) ter računovodstvo (računi, plačila). 

Tim, ki je odgovoren za odločitev izbora najustreznejšega LCC dobavitelja v Gorenju, 
imenujejo izborna komisija. Odločitev se sprejme s pomočjo izborne liste, kamor se vpišejo 
podatki o potencialnih LCC dobaviteljih, ki so na podlagi rezultatov ocenjevalnih list prišli v 
ožji izbor, predvidena letna količina materiala, cena in možni prihranki, roki dobav, pariteta, 
vzorci, razvojni stroški, stroški orodij itd. Na podlagi navedenih podatkov poteka diskusija o 
končnem izboru LCC dobavitelj. Na odločitev vplivajo le najboljši argumenti za izbor in 
večinsko strinjanja strokovnjakov o izboru najustreznejšega LCC dobavitelja. Bistvo, ki ga 
Gorenje poudarja, je, da se LCC dobaviteljev izbere timsko. 

5.5 Intervju z vodilnim osebjem v podjetju 

Intervju je javnosti namenjen pogovor, v katerem nas sogovornik zanima zato, ker o neki 
zadevi veliko ve in ker je pristojen za obravnavo določene teme. Intervju predstavlja mnenje 
sogovornika (intervjuvanca), zanimive ugotovitve, do katerih je prišel, podatke, ki jih dobro 
pozna itd. Za dobre intervjuje je potrebno izbrati prave sogovornice in sogovornike, se na 
pogovore z njimi dobro pripraviti in jih tudi dobro izpeljati (Košir 1987, 33). 

5.5.1 Metodologija in osnovna raziskovalna metoda 

V raziskavi sem uporabila preiskovalno kvalitativno metodo. 

Kvalitativna raziskava je ponavadi študija enega samega primera ali manjšega števila 
primerov. Pri takšni raziskavi se odpovemo ideji reprezentativnega vzorčenja in statističnega 
posploševanja na širšo populacijo in se opredelimo za analitično indukcijo. Za enoto 
raziskovanja si izberemo tisti primer posameznika ali skupine, ki predstavlja tisto vrsto 
problematike, ki nas zanima (Mesec 1998, 55). 

Kot kvalitativno raziskavo Mesec (1998, 26) označuje v ožjem pomenu raziskavo, pri kateri 
sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali 
pripovedi in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe 
merskih postopkov, ki dajejo števila in brez operacij nad števili. 
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Carson, Gilmore in Perry (2001, 65–66) kvalitativne metode raziskovanja opredeljujejo kot 
interpretativne tehnike, ki opisujejo in pomagajo razumeti pomen raziskovanega problema in 
ne le pogostost nekega pojava. Združujejo racionalni in intuitivni pristop k raziskovanju 
problema, njihov glavni cilj pa je pridobitev globljega razumevanja situacije. Kvalitativne 
metode odgovarjajo na vprašanje, kako in zakaj se je neki pojav zgodil, kaj je nanj vplivalo 
ter kakšne so njegove posledice. 

Pri kvalitativnih metodah se pojavlja problem zaupanja v pridobljene rezultate zaradi 
prisotnosti subjektivnosti raziskovalca, tako pri sami raziskavi kot interpretaciji rezultatov. 
Prav tako obstaja dvom, ali bi drug raziskovalec, ki bi raziskavo ponovil, prišel do enakih 
rezultatov. Zato je zelo pomembno, da raziskovalec upošteva naslednja pravila (Carson, 
Gilmore in Perry 2001, 67): 
− predhodna podrobna raziskava in ocena obstoječe literature na temo, ki jo raziskujemo; 
− pazljiva izbira raziskovalne metode in ocenitev njene primernosti; 
− pazljivo strukturiranje in analiziranje pridobljenih podatkov. 

Kot osnovno raziskovalno metodo sem uporabila globinski intervju, ki je mnogokrat glavni 
vir informacij za številne kvalitativne raziskovalce. 

Namen globinskega intervjuja je dobiti podatke o tem, kaj si intervjuvanci mislijo, kakšna so 
njihova mnenja, občutki, spomini in pogledi na določeno temo. Poznane so različne oblike 
globinskih intervjujev. Lahko je zelo neformalen in nestrukturiran, podoben navadnemu 
pogovoru, polstrukturiran ali pa je bolj strukturiran in voden s strani raziskovalca (Carson, 
Gilmore in Perry 2001, 73). 

Pri raziskovanju sem uporabila strukturiran intervju, saj menim, da bom tako dobila boljše 
informacije o predmetu raziskave, še zlasti zato, ker so bili moji sogovorniki strokovnjaki na 
področju, v katerem delujejo. Vprašanja so že vnaprej določena v obliki vprašalnika, odgovori 
na ta vprašanja pa so popolnoma odprti. Za uspeh intervjuja je zelo pomembna izkušenost 
spraševalca, česar zase ne morem trditi, saj je bila to moja prva tovrstna izkušnja. 

5.5.2 Namen in predstavitev intervjuja 

Namen kvalitativne raziskave je na podlagi strukturiranih globinskih intervjujev ugotoviti, 
kakšne učinke prinaša izbor LCC dobaviteljev. Pri pripravi vprašanj, ki sem jih strukturirala v 
obliki vprašalnika, mi je bila v oporo celotna teoretična podlaga, ki sem jo pridobila iz 
strokovnih člankov, knjig in internega gradiva Gorenja. Vprašalnik mi je služil kot vodilo 
skozi intervjuje in kot opora pri analizi podatkov. 

V diplomski nalogi sem uporabila metodo globinskega intervjuja, ki je za tovrstno 
problematiko, ki je še dokaj neraziskana, najbolj primeren. Odločila sem se za strukturiran 
intervju, ki je znan po tem, da so vprašanja že vnaprej določena v obliki vprašalnika, odgovori 
na ta vprašanja pa so popolnoma odprti. Veliko pozornosti sem v samih intervjujih namenila 
dejstvu, ki ga navaja Mesec (1998, 27), da se mora udeleženec počutiti sproščeno in ugodno, 
ker bo le tako lahko dal iskrene in zanesljive odgovore. 

Pri izvajanju intervjujev mi je bil v pomoč vprašalnik, ki je sestavljen iz devetih vprašanj 
(priloga 5). Pri nekaterih vprašanjih sem si vnaprej pripravila še podvprašanja, in sicer za 
pomoč, v primeru, da intervjuvancu namen vprašanja ni povsem jasen. Vsa vprašanja se 
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nanašajo na ožji pomen nabavne funkcije v podjetju Gorenje, d. d., in pomen poslovanja z 
dobavitelji iz LCC. 

5.5.3 Predstavitev intervjuvancev in potek intervjujev 

Opravila sem tri globinske intervjuje z zaposlenimi na področju nabave podjetja Gorenje, d. d. 
Vsi intervjuji so bili predhodno dogovorjeni ali po telefonu ali preko e-maila. Ker se tema 
diplomske naloge in raziskave navezujejo na delo v podjetju, se je za del intervjujev 
dogovoril strokovni sodelavec podjetja Gorenje, d. d., saj je bila tako zagotovljena hitrejša in 
večja odzivnost poklicanih. Na kratko sem jim predstavila tematiko in jim zagotovila 
anonimnost pri objavi agregiranih rezultatov. Vsi intervjuji so se odvijali v podjetju Gorenje, 
d. d. Potekali so med 8. in 28. februarjem 2011. Trajali so od trideset do štirideset minut, kar 
je za globinski intervju malo, vendar so intervjuji potekali med njihovim delovnim časom, 
zato so nas velikokrat zmotili, včasih pa so sami intervjuvanci dajali vtis, da jim kradem 
dragoceni čas. Pogovor je večkrat nanesel na druga težavna področja, ki se pojavljajo v 
Gorenju. Nihče ni bil zadržan ob podajanju odgovorov na vprašanja ali ne bi hotel na katero 
izmed njih odgovoriti. Pri izvedbi intervjuja nisem uporabila kasetnika za snemanje pogovora, 
temveč sem si delala zapiske. Po Carsonu, Gilmoru in Perryju (2001, 75) je uporaba kasetnika 
vprašljiva, saj se mnogi intervjuvanci ne počutijo dobro, če se jih snema, in niso sproščeni. 
Zato imajo dobri zapiski poseben pomen. 

5.5.4 Intervju z osebo A 

Oseba A je direktorica nabave v Gorenju. 

Ključni dejavniki za uspešno delovanje nabavne funkcije v podjetju so po mnenju osebe A 
optimalna kadrovska organizacija nabavne ekipe po oddelkih, ustrezno komuniciranje znotraj 
podjetja, ki zajema planiranje proizvodnje, nove projekte in pravočasno vključevanje nabave 
v projekte. 

Zniževanje vezav zalog, iskanje novih oskrbnih virov in zakup surovin ob »pravem času« so, 
po mnenju sogovornice, možnosti za prihranke v nabavi podjetja. 

Na vprašanje, ali nabava iz LCC pripomore k znižanju stroškov celotnega nabavnega oddelka, 
sogovornica odgovarja, da nabava iz LCC pripomore k zniževanju stroškov »neposredno in 
posredno«. Utemeljuje, da neposredno zniževanje stroškov pomeni prihranke zaradi nabave 
virov iz LCC, ki so cenovno ugodnejši od ostalih dobaviteljev. Na podlagi cenovno ugodnih 
ponudb iz LCC ima nabava podjetja boljše pogajalsko izhodišče pri doseganju »ugodnejših« 
cen z ostalimi dobavitelji, kar sogovornica razlaga kot posredno zniževanje stroškov nabave 
podjetja s pomočjo ponudb dobaviteljev iz LCC. 

Oseba A navaja, da se bo v letu 2011 8 % celotne nabave vršilo iz trgov LCC. Po mnenju 
sogovornice je delež glede na lokacijo proizvodnje Gorenja in trenutne tržne razmere 
ustrezen. Sogovornica predvideva, da se bo delež z leti povečeval. Na vprašanje, v kakšnem 
obsegu, intervjuvanka ne more predvideti, ker je delež odvisen od razmer na trgu, tečaja 
dolarja in cen surovin. 

Sogovornica meni, da so ključni argumenti za izbiro novega LCC dobavitelja izkušnje in 
ugled, nato vzporedno sledita še cena in kakovost. 
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Na vprašanje, kakšen pomen pripisujete ceni in kakovosti nabavnih virov sogovornica 
odgovarja, da se vsi preveč osredotočajo na ceno, ker je izračun prihranka zelo enostaven. 
Računanje servisnih ter kakovostnih problemov je veliko bolj zapleteno, ker je sistem 
sledljivosti na določenih trgih slab. Prav tako se težko izračuna izguba ugleda blagovne 
znamke. 

Pozitivni učinki nabave iz LCC so, po mnenju osebe A, večji nabor dobaviteljev, lažja 
primerjava, boljše pogajalsko izhodišče, možnost kombiniranja dobav glede na tečaj valute … 

Negativni učinki nabave iz LCC so, po mnenju osebe A, dolgoročno planiranje dobav za tri 
do pet mesecev vnaprej, težavno reševanje reklamacij zaradi oddaljenost, zapletena 
komunikacija. 

5.5.5 Intervju z osebo B 

Oseba B je predstavnik razvoja in kontrole kakovosti v Šanghaju. Njegova naloga je, da 
obišče potencialnega LCC dobaviteljev ter ga tehnično in kakovostno oceni. 

Po njegovem mnenju so ključni dejavniki za uspešno delovanje nabavne funkcije v podjetju 
dobro poznavanje lokalne ponudbe, dobri referenti za iskanje potencialnih dobaviteljev, 
temeljito delo z dobavitelji in »učljivi dobavitelji«, ki so se sposobni hitro prilagoditi 
zahtevam podjetja (tehnologija, dobavni roki, kakovost …). 

Oseba B meni, da se prihranki v nabavi podjetja dajo narediti z nabavo novih materialov v 
velikih količinah, pri ugodnejših dobaviteljih in s pravočasnim, cenovno ugodnim, količinsko 
ustreznim »bookiranjem« surovin. 

Na vprašanje, ali nabava iz LCC pripomore k znižanju celotnih stroškov nabave v podjetju, 
sogovornik odgovarja v smislu »običajno da, ne pa vedno«. LCC viri so načeloma cenejši, a 
vidi problem v valutnih, materialnih in transportnih spremembah. Dodaja, da razvoj nekaterih 
komponent iz LCC virov lahko trajajo veliko časa, s tem pa tudi denarja. Po tem »vložku« 
LCC dobavitelj še vedno lahko izpade zaradi slabega tečajnega razmerja. V takem primeru se 
naredi izguba. Dodaja še, da na srečo takšnih primerov v podjetju ni veliko. 

Po sogovornikovi oceni deleža nabavnih virov iz LCC, ti znašajo za 36 mio USD. Delež se 
zdi sogovorniku glede na število zaposlenih v predstavništvih v LCC »definitivno« prevelik. 
Na nivoju Gorenja pa »zagotovo« mali in meni, da se bo v prihodnjih letih povečeval. 

Pri pripisovanju pomena cene in kakovosti nabavnih virov iz LCC le-ti sogovornik razlaga, da 
je cena zelo pomembna, vendar ne gre spregledati kakovosti. Meni, da če je kakovost slaba, je 
cena v tem primeru nepomembna, ker bo »na račun« kakovosti izguba prevelika. Na kratki 
rok omenja stroške servisa podjetja, dolgoročno pa slab glas blagovne znamke. Po mnenju 
sogovornika kupci pripisujejo večji pomen kakovosti. Razlaga, da imajo kupci še vedno slab 
priokus, če se omeni, da so v aparatih materiali (komponente) s Kitajske. 

Pozitivni učinek nabave iz LCC je po mnenju osebe B cenejši nabavni viri, kar omogoča tudi 
nižjo, »ugodnejšo« lastno ceno izdelka.  

Negativni učinek nabave iz LCC je po mnenju osebe B morebitno odvračanje kupcev zaradi 
LCC komponent. Navaja še problem izgube delovnih v EU. 
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5.5.6 Intervju z osebo C 

Oseba C je vodja nabavnega oddelka za dokupni program v Gorenju. Ukvarja se z nabavo 
gospodinjskih aparatov, ki jih Gorenje ne proizvaja, ampak jih kupuje in prodaja pod lastno 
blagovno znamko. Ti izdelki so pomivalni stroji, mikrovalovne pečice, kuhinjske nape itd. 

Pravočasne informacije, predvidevanje trendov in učinkovita nabavna ekipa so po mnenju 
sogovornika ključne za uspešno delovanje nabave. 

Prihranke v podjetju je možno narediti z zmanjšanjem števila dobaviteljev istih segmentov na 
maksimalno 3, kar pomeni, da se količine materiala združijo in je več možnosti za 
pridobivanje boljših cenovnih pogojev, razlaga sogovornik. 

Pri vprašanju ali nabava iz LCC pripore k znižanju stroškov celotnega nabavnega oddelka, 
oseba C odgovarja, da ni vse v nabavni ceni. Upoštevati se morajo še indirektni stroški, kot so 
transport, valutna razmerja, dobavni čas, planiranje vnaprej. Dejansko stanje prihrankov se 
lahko ugotovi le z upoštevanjem omenjenih stroškov. Kot primer navaja cenovno ugodnejše 
kitajske produkte velikih dimenzij, katerih nabava ni učinkovita zaradi predragega transporta. 

Po mnenju sogovornika delež nabave iz LCC v letu 2011 na področju dokupnega programa 
znaša 20 %. Upa, da bo delež ostal na tem nivoju, ker bi bilo »nespametno« iskati vse 
odgovore v LCC. 

Cena, kakovost in plačilni pogoji, ki morajo biti boljši od obstoječega dobavitelja, sogovornik 
navaja kot ključne argumente za izbiro novega LCC dobavitelja. 

Sogovornik pripisuje ceni večji pomen kot kakovosti pri izbiri virov iz LCC. Meni, da tudi 
kupci pripisujejo večji pomen ceni, saj so pripravljeni plačati več, vedoč, da aparati niso s 
Kitajske. Dodaja še, da so se kupci v Nemčiji obrnili stran od kitajskih produktov v srednjem 
cenovnem razredu. 

Pozitivni učinek nabave iz LCC sogovornik vidi v nižjih cenah in nižjih stroških. 

Dolgi dobavni roki so po mnenju sogovornika negativni učinek nabave iz LCC. Razlaga, da je 
dobavni rok odvisen od količine oziroma deleža odjema v primeru, da za LCC dobavitelja to 
predstavlja prioriteto. Dodaja, da se LCC dobavitelji vedno bolj odzivajo na profitabilnost 
kupcev. 

5.5.7 Povzetek ugotovitev 

Pri analizi intervjujev sem prišla do zaključka, da so sogovorniki v določenih odgovorih 
podali enotna mnenja, v nekaterih pa popolnoma različna. 

Pri opredelitvi dejavnikov, ki so ključnega pomena za uspešno delovanje nabavne funkcije v 
podjetju, se vsi sogovorniki strinjajo, da so najpomembnejši dejavniki optimalna organizacija 
nabave in pravočasne informacije znotraj podjetja in uspešno zaznavanje trendov. 

Mnenja sogovornikov se razhajajo pri vprašanju prihrankov nabave v podjetju. Oseba A vidi 
možnost prihrankov v zniževanju vezave zalog in zakupu surovin ob »pravem času«. Oseba B 
meni, da prihranke nabave omogoča nabava velikih količin materialov pri cenovno 
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ugodnejših dobaviteljih. Oseba C bi zmanjšala število dobaviteljev istih segmentov na 
maksimalno tri z namenom doseči boljše cenovne pogoje. 

Vsi sogovorniki se strinjajo, da nabava iz LCC, pripomore k znižanju stroškov celotnega 
nabavnega oddelka, vendar opozarjajo na indirektne stroške, ki sledijo. Po mnenju 
sogovornikov so to stroški transporta, investicije v orodja, dobavni čas, oteženo reševanje 
reklamacij, dolgi postopki pri izboru ustreznega LCC dobavitelja. Oseba B in oseba C 
namenjata pozornost tudi tečajnemu tveganju. Iz odgovorov sklepam, da iskanje alternativnih 
virov iz LCC pripomore k zniževanju stroškov celotne nabave, vendar bi moralo Gorenje 
nameniti večjo pozornost tečajnim tveganjem, izračunavanju možnih prihrankov in se 
usmeriti v iskanje strateških odnosov z LCC dobavitelji. 

Na vprašanje, kolikšen nabavni delež predstavljajo viri iz LCC so sogovorniki podajali 
različne deleže, kar sem tudi pričakovala, saj so intervjuvanci zaposleni na različnih nabavnih 
področjih. Vsi sogovorniki se strinjajo, da je nabavni delež trenutno primeren glede na 
razmere na trgu in da se bo v naslednjih letih povečeval. Oseba C, ki je vodja dokupnega 
programa v Gorenju, dodaja, da je za gotove produkte nespametno ciljati in iskati vse 
odgovore v LCC, kar pa ne velja za komponente, ki se v aparat vgradijo. 

Sogovorniki so enotnega menja, da so ključni argumenti za izbiro LCC dobavitelja ugodni 
plačilni pogoji in sprejemljiva kakovost. Prav tako sogovorniki enotno pripisujejo velik 
pomen ceni in kakovosti nabavnih virov iz LCC. Poudarjajo, da si sledita vzporedno. Oseba 
A, kot ključni argument, dodaja še izkušnje in ugled LCC dobavitelja. 

Mnenja sogovornikov se razhajajo pri pripisovanju kupčeve pozornosti cene in kakovosti 
virov iz LCC. Oseba A meni, da kupci še vedno pripisujejo večji pomen ceni, ker je izračun 
prihranka lažji. Oseba B in oseba C sta mnenja, da so kupci v zadnjem času pripravljeni 
plačati za aparat več, vedoč, da aparati oziroma da v aparatu ni komponent iz LCC. Oseba B 
dodaja, da gre za predsodek, ki ob ustreznih ukrepih na področju kakovosti izgubi veljavo. 

Kot pozitivne učinke nabave iz LCC vsi sogovorniki omenjajo cenejše vire, ki privedejo do 
nižjih stroškov in prihranke zaradi nižje lastne cene aparatov. Oseba A vidi pozitivne učinke 
tudi v večjem naboru dobaviteljev, ki omogoča kombiniranje dobav glede na tečaj valute in 
služi kot primerjava pri pogajanjih z obstoječimi dobavitelji. 

Ponovno se mnenja sogovornikov razhajajo pri negativnih učinkih nabave v LCC. Oseba A 
kot negativne učinke navaja težko sledljivost kakovostnih težav aparatov na trgu zaradi 
različnih oskrbnih virov, zapleteno komunikacijo, dolgoročno planiranje in težavno reševanje 
reklamacij zaradi oddaljenosti. Oseba B vidi negativni učinek v morebitnem odvračanju 
kupcev zaradi aparatov, ki so nabavljeni iz LCC oziroma zaradi LCC komponent, ki so 
vgrajeni v aparat. Za osebo C predstavljajo negativni učinek dolgi dobavni roki. 

5.6 Pozitivni učinki nabave LCC dobaviteljev 

Glede na proučevanje interne literature podjetja, ki se nanaša na organizacijo projekta LCC 
dobaviteljev in podane odgovore intervjuvancev, vidim naslednje pozitivne učinke nabave 
LCC dobaviteljev: 
− globalni nastop nabave Gorenja na LCC trgih kot konkurenčna prednost; 
− omogočena objektivnost pri primerjavi in izboru LCC dobaviteljev; 
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− velik nabor nabavnih virov, ki omogoča lažjo zamenjavo LCC dobaviteljev v primeru 
težav; 

− cenejši viri, ki omogočajo nižjo lastno ceno aparatov; 
− sinergija – na podlagi ponudb LCC dobaviteljev ima Gorenje boljše pogajalsko izhodišče 

do evropskih dobaviteljev. 

5.7 Negativni učinki nabave LCC dobaviteljev 

Glede na proučevanje interne literature podjetja, ki se nanaša na organizacijo projekta LCC 
dobaviteljev in podane odgovore intervjuvancev, vidim naslednje negativne učinke nabave 
LCC dobaviteljev: 
− odvračanje kupcev zaradi LCC materialov (komponent), vgrajenih v aparate; 
− tečajno tveganje v primeru krepitve dolarja, kar posledično niža ali celo izniči prihranke 

zaradi nabave na LCC trgih; 
− težavno planiranje in daljši odzivni časi pri nabavi LCC materiala (komponent); 
− dolgi dobavni roki; 
− višja varnostna zaloga LCC materiala (komponent) v Gorenju zaradi geografske 

oddaljenosti LCC dobaviteljev. 

5.8 Predlogi izboljšav 

Če povzamem vse navedene ugotovitve, so možnosti izboljšav projekta LCC v podjetju 
naslednje: 
− stimulativno plačilo za nabavnike v predstavništvih na LCC trgih; 
− oblikovanje in tedensko sestajanje tima zadolženega za zakup surovin (baker, aluminij, 

pločevina, jeklo, nikelj, cink itd.); 
− mesečno sestajanje med LCC timom in ostalimi oddelki v nabavi, kjer se obravnava 

aktualna problematika in preverja izpolnjevanje zastavljenih ciljev; 
− iskanje novih poslovnih priložnosti (izven okvira bele tehnike) preko predstavništev na 

LCC trgih npr. energetika, pohištvo; 
− zaradi povečanega poslovanja z LCC dobavitelji prihaja v Gorenje vse več 

»kontejnerskega« prevoza po cesti. Izgradnja »kontejnerskega« terminala ob vstopu 
železnice v podjetje bi bistveno znižala stroške prevoza; 

− potreben je izboljšan nadzor nad ocenjevanjem kriterijev LCC dobavitelja; 
− večja aktivnost pri razvijanju dolgoročnih, strateških odnosov z LCC dobavitelji. 
− periodično vrednotenje LCC dobaviteljev z namenom, da se že pridobljene ocene 

izboljšujejo, saj tako podjetje pridobi vedno boljše LCC dobavitelje. 
− nadzor nad tečajnim tveganjem s pomočjo kalkulacij in scenarijev (pozitivni, negativni in 

pričakovani scenarij). 
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6 SKLEP 

Vloga in pomen nabave v podjetju se v zadnjih letih povečuje, saj se managerji zavedajo, da 
je nabava zelo pomembna za uspešnost podjetja. Nabava že dolgo ni več samo podporna 
funkcija za zagotavljanje nemotene proizvodnje, ampak zagotavlja vire za celotno poslovanje 
podjetja. Za dobro opravljene delo je zelo pomembna organiziranost nabavne funkcije, 
usposobljenost zaposlenih in položaj, ki ga ima nabava znotraj podjetja. 

Za današnje turbulentno okolje so značilne hitre spremembe. Za podjetja, ki želijo v tem 
okolju preživeti, je nujno hitro prilagajanje vsem spremembam, sprejemanje novih znanj in 
njihova uporaba v praksi. Podjetja so lahko dolgoročno uspešna le, če gredo v korak s časom, 
spremljajo nove trende in jih uvajajo v svoje poslovanje. 

Že nekaj časa je eden izmed trendov nabavnega poslovanja nabava alternativnih virov v 
nizkostroškovnih državah oziroma na t. i. LCC trgih. Omenjeni trend omogoča konkurenčno 
prednost nabave podjetja zaradi globalnega nastopa na trgu ter prihranke v nabavi zaradi 
cenejših nabavnih virov in nižje lastne cene izdelka. 

Na izbiro primernega in ustreznega dobavitelja vpliva zelo veliko dejavnikov in vsak od njih 
predstavlja različno težo in vrednost za posamezno podjetje. Podjetje mora pred začetkom 
ocenjevanja in izbiranja potencialnih dobaviteljev najprej natančno opredeliti kriterije izbora, 
ki naj bi jih izbrani dobavitelj čim bolje zadovoljil. Določiti mora tudi sistem, s katerim bo 
vrednotilo kriterije, in način, kako se bo odločalo o izbiri dobaviteljev. Menim, da je za 
podjetje pomembno, da že na začetku določi, kakšen bo njegov odnos do izbranega 
dobavitelja - ali bo samo kot dobavitelj materiala ali želi imeti podjetje z dobaviteljem 
dolgoročni, partnerski odnos. 

Ugotovila sem, da ima proučevano podjetje Gorenje, d. d., pri izboru LCC dobaviteljev 
natančno opredeljene kriterije izbora, ki se ocenjujejo po štirih različnih področjih, in sicer 
nabava, kakovost, tehnologija in razvoj ter procesi. Najpomembnejši kriteriji izbora je 
področje kakovosti, ki zajema 14 kriterijev presoje izbora LCC dobavitelja. Za vsak kriterij se 
določi utež, na podlagi katerega se določi točke posameznih kriterijev. Točkovnik Gorenja 
ima razpon do 100 %, od tega področje kakovosti zajema 40 %. 

V Gorenju načeloma obstajata dve vlogi LCC dobaviteljev: razvojni dobavitelj in rušilec 
cene. Razvojni LCC dobavitelj je dobavitelj, ki spremlja razvoj materiala (komponent), ki jih 
dobavlja (opazuje, kaj dela konkurenca ter prinaša svetovno znanje v Gorenje). Rušilec cene 
pa je LCC dobavitelj, ki daje najkonkurenčnejšo ponudbo (pomembno je, da znižanje cene ne 
pomeni znižanje kriterija kakovosti) in služi kot primerjava na ocenjevalni listi pri izboru 
LCC dobaviteljev za določeni material (komponento). 

S pomočjo kvalitativne raziskave, kjer sem uporabila metodo strukturiranih, globinskih 
intervjujev, sem prišla do zaključka, da je nabava virov na LCC trgih za Gorenje nujna, če 
želi ohraniti konkurenčnost na trgu gospodinjskih aparatov. S pomočjo proučevane interne 
literature podjetja in opravljenih intervjujev sem odgovorila na zastavljeni vprašanji: kateri so 
pozitivni učinki nabave LCC dobaviteljev in kateri so negativni učinki nabave LCC 
dobaviteljev. Pozitivnih učinkov je bistveno več kot negativnih, zato sklepam, da je izbor 
LCC dobaviteljev konkurenčna prednost Gorenja, ki pripomore k znižanju celotnih stroškov 
nabave in povečuje uspešnost podjetja. Pri tem pa ne gre zanemariti tečajnega tveganja v 
primeru krepitve dolarja, ki lahko izniči prihranke zaradi nabave virov na LCC trgih. 
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Slika: Tabela prihrankov za Kitajsko 

Vir: Gorenje, d. d. 2008. 

 



 

 

 



Priloga 2 

 

 
Slika: Tabela minimalnih zahtev po področjih 

Vir: Gorenje, d. d., 2009. 
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Slika: Tabela minimalnih zahtev po kriterijih 

Vir: Gorenje, d. d. 2008. 
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Slika: Poročilo o ocenjevanju LCC dobaviteljev 

Vir: Gorenje, d. d. 2008. 
 



 

 



Priloga 5 

 

Vprašalnik za intervju 

1. Kateri dejavniki so po vašem mnenju ključnega pomena za uspešno delovanje nabavne 
funkcije v podjetju? 

2. Kje v nabavi podjetja še lahko, po vašem mnenju, naredite prihranke? 

3. Ali nabava iz LCC pripomore k znižanju stroškov celotnega nabavnega oddelka? Prosim, 
utemeljite. 

4. Kolikšen nabavni delež podjetja predstavljajo nabavni viri iz LCC v letu 2011? 

5. Je delež po vašem mnenju prevelik ali premajhen? Kako se bo ta delež gibal v prihodnjih 
letih? 

6. Kateri so ključni argumenti za izbiro novega LCC dobavitelja? 

7. Kakšen pomen pripisujete ceni in kakovosti nabavnih virov iz LCC? Čemu, menite, da 
kupci pripisujejo večjo pozornost? Zakaj? 

8. Kateri so, po vašem mnenju, pozitivni učinki nabave iz LCC? 

9. Kateri so po vašem mnenju, negativni učinki nabave iz LCC? 
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