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POVZETEK 

Predmet obravnave diplomskega dela je nabavna funkcija. Uspešno in kvalitetno delovanje 

nabavne funkcije v podjetju omogoča nemoten potek poslovanja, na drugi strani pa lahko 

preko uspešnega nabavnega poslovanja znižamo stroške poslovanja in s tem povečamo 

dobiček. Vsebinsko oblikovano delo v prvem delu opisuje podjetje Inox center, d. o. o., v 

drugem delu nabavno funkcijo, kjer daje splošen pregled procesa nabave skozi njegove 

različne faze in v zaključnem delu pa analizo transportnih stroškov. Analizo transportnih 

stroškov sem opravil s konkretnimi ceniki prevoznikov, ki jih trenutno koristimo. Transport je 

pomemben člen pri nabavnem poslovanju, saj je prodajna cena blaga v veliki meri odvisna od 

transportnih stroškov, ki delno vplivajo tudi na konkurenčnost podjetja. Diplomskemu delu je 

dodana dokumentacija, ki se uporablja pri nabavnem poslovanju. 

Ključne besede: nabava, nabavna funkcija, nerjavni material, blago, transportni stroški 

SUMMARY 

The theme of my thesis is purchase function. On the one hand a successful and quality run of 

a purchase function in an enterprise enables an uninterrupted course of operations, on the 

other hand through successful purchase actions administrative expenses can be decreased and 

at the same time the profit increased. In the first part of my thesis the Inox center Ltd., 

enterprise is described, the second part of the thesis deals with the purchase function, where a 

general overview of the purchase process through its different phases is presented, whereas in 

the final part an analysis of the freight charges is presented. The analysis of the freight 

charges was carried out on concrete price lists of the transporters we are currently using. 

Transport is an important component of the purchase operations, because the selling price of 

the goods depends greatly on the freight charges, which partially influence the competitive 

position of the enterprise as well. Documentation, used at purchase operations is enclosed to 

the thesis. 

Keywords: purchase, purchase function, stainless steel material, goods, freight charges 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema 

»Nabava je ena od osnovnih poslovnih funkcij v vsaki organizaciji. Zagotavljati mora 

ustrezne nabavne dobrine od najboljših dobaviteljev v pravi količini, od pravem času, na 

pravo mesto in ob ugodnih plačilnih pogojih.« (Završnik 2008, 9) 

»Večina menedžerjev vidi danes v nabavi vir dobička, saj ima nabava veliko večji vpliv na 

dobiček kot prodaja. Prodajne cene izdelkov so na trgu rangirane v različne cenovne razrede 

in je njihovo povečevanje zelo težko. Zato poskušajo podjetja znižati svoje stroške nabave, da 

bi tako povečala svojo konkurenčno prednost.« (Završnik 2008, 12) 

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

kot celote. Samo tako lahko nabava posluje optimalno in je le tako najbolj koristna v podjetju. 

Vlogo nabave v proizvodnem in/ali storitvenem podjetju je potrebno najprej definirati s 

stališča samega pomena in okvirov (omejitev). Samo kadar je njena vloga v poslovnem 

sistemu ustrezno začrtana, bosta lahko nabava in s tem tudi management nabave optimalno 

prispevala k uresničitvi poslovnih ciljev.« (Završnik 2008, 16) 

Podjetje Inox center, d. o. o., se ukvarja s prodajo nerjavečih polizdelkov. Trije primarni 

prodajni programi so cevi, profili in pločevina. Leta 1995, ko je podjetje začelo s 

poslovanjem, je bil na slovenskem tržišču le en večji konkurent. Bili so v tujini, vendar kupci 

se nanje niso kaj preveč obračali, saj je bilo potrebno v tistih časih plačati carino in zaradi 

protokola carinjenja, si izgubil tudi nekaj dni na državni meji. Prevozni stroški pa tudi niso 

bili zanemarljivi. Zato je podjetje Inox center, d. o. o., kot novi ponudnik nerjavnega 

materiala v tistih časih hitro pridobivalo tržni delež in s vsakim naslednjim letom je bila rast 

podjetja višja. Iz leta v leto pa so se odpirala nova podjetja z istim prodajnim programom in 

konkurenca je postajala vse večja. Ker je slovenski trg majhen, pomeni nov konkurent del 

tržišča manj, ki bi ga podjetje lahko oskrbovalo namesto njegove konkurence. Za slovensko 

tržišče pa je bilo prelomno leto, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo. Takrat so meje 

padle in carine ni bilo več. Tako je postalo slovensko tržišče čez noč zanimivo za veletrgovce 

nerjavnega materiala iz tujine. Po drugi strani pa imajo tudi slovenski kupci lažji dostop do 

tujega dobavitelja in jim je postal Inox center odvečni člen, saj lahko nabavijo material 

neposredno pri veletrgovcu.  

Prodaja nerjavnega materiala se nekoliko razlikuje od npr. prodaje avtomobilov, kuhinj ali 

športne opreme. Pri nerjavnem materialu ni blagovnih znamk kot npr. pri avtomobilih 

Mercedes. Vsak, ki sliši besedo Mercedes, že podzavestno v glavi misli na drag avto. Veliko 

pri ceni pomeni tudi ugled znamke, ne pa samo materialna vrednost avtomobila. Pri prodaji 

nerjavnega materiala vsaka železarna izdela popolnoma enak proizvod po izgledu in kvaliteti 
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kot konkurenca. Za izdelavo nerjavnega materiala obstajajo predpisi, ki jih kontrolirajo s 

certifikati, ki določajo točno vsebnost določenih sestavin za določeno kvaliteto materiala. 

Zato vsi trgovci nerjavnega materiala prodajamo iste izdelke, z istim izgledom in istimi 

značilnostmi. Kupca ne moremo prepričevati, da je naš material boljši, lepši in uporabnejši od 

tistega pri konkurenci. Kupca je treba pridobiti na drugačen način. Pomembna je cena in 

servis, ki ga nudimo kupcu. Za doseganje najboljše nabavne cene moraš biti pri pogajanjih pri 

dobaviteljih uspešen. Pri oblikovanju prodajne cene pa so tudi pomembni transportni stroški. 

Zato so v zaključnem delu analizirane cene prevoznikov in ugotovitve, kateri prevoznik je za 

določeno pošiljko iz določenega kraja ugodnejši. 

Danes se podjetja spopadajo s hitro se spreminjajočim okoljem. Spremembe so tako številne, 

da jih je včasih kar težko dohajati. Nabava je ena najpomembnejših poslovnih funkcij v 

vsakem podjetju in poleg prodaje edina funkcija, ki ima opraviti s trgom, od katerega je tudi 

neposredno odvisna. Pridobitev konkurenčne prednosti je cilj vsakega podjetja, ki deluje v 

konkurenčnem okolju. Konkurenčna prednost zagotavlja podjetju obstoj in rast, ter s tem 

zadovoljevanje potreb in pričakovanj vseh njegovih udeležencev. Vzpostavitev take prednosti 

je posledica ustrezne poslovne strategije, ki jo podjetje vzpostavi skozi določeno obdobje. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

V podjetju sem zaposlen kot vodja nabave in sem izbral to temo predvsem za to, ker je to 

moje vsakdanje delo. Pogajam se z dobavitelji za doseganje kar se da najboljših nabavnih cen, 

opravljam kalkulacije prodajnih cen in organiziram prevoze za transport nabavljenega 

materiala do skladišč. Poiskati je treba najcenejšega dobavitelja in najcenejšega prevoznika 

zato, da smo s ceno, ki jo nudimo kupcu, lahko na tržišču konkurenčnejši od tekmecev. 

Cilj diplomske naloge je opisati proces nabave, opisati razliko nabave na redno in 

konsignacijsko zalogo, in s pomočjo analize cen prevoznikov analizirati, kateri prevoznik 

ponuja ugodnejšo ceno za prevoz določene pošiljke. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Pri pisanju teoretičnega dela naloge sem uporabljal predvsem že napisano literaturo in 

različne vire. V empiričnem delu sem uporabil cenike prevoznih storitev nekaterih 

prevoznikov. To so prevozništvo Klaut Egon, d. o. o., M. Koželj, d. o. o., Resped, d. o. o., 

Interevropa, d. d., Slovenske železnice, d. d., in italijanska hitra pošta GLS Executive.  
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1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Predpostavke:  

- osnovni pogoj za analiziranje procesa nabave je razpolaganje s čim večjim številom 

kakovostnih podatkov in informacij, 

- predpostavljam, da ima podjetje Inox center, d. o. o. dobro organizirano in strokovno 

vodeno in izvajano nabavno poslovanje, 

- predpostavljam, da je dovolj razpoložljive strokovne literature s področja nabavnega 

poslovanja. 

Omejitve: 

- pri analizi organiziranja nabave sem se omejil samo na podjetje Inox center, d. o. o. kar 

tudi izključuje možnosti kakršnih koli primerjav med različnimi podjetji, 

- pri praktičnem delu diplomske naloge sem uporabil podatke in informacije, ki sem jih 

pridobil pri prevoznikih. 
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2 PREDSTAVITEV PODJETJA INOX CENTER, D. O. O. 

Naziv: Inox center, d. o. o., 

Naslov: Partizanska 55, 5000 Nova Gorica 

Matična št.: 5901545 

Davčna št.: 43186815 

Šifra dejavnosti: 46.720 – trgovina na debelo s kovinami in rudami  

Št. zaposlenih: 24 

Organizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo 

Lastništvo: mešano – slovensko, italijansko 

Podjetje Inox center, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 1995 na željo lastnika podjetja Pitt, 

d. o. o., in z namenom, da bi na področju Slovenije in širše ponujalo na enem mestu čim širši 

asortiment nerjavečih materialov, polizdelkov in izdelkov. V ustanovitev podjetja so se 

vključili dobavitelji pločevine iz Italije in tako je nastalo podjetje v mešani lasti, ki je že v 

prvem letu delovanja poslovalo pozitivno.  

V naslednjih letih se je podjetje razvijalo in širilo, ter se iz najemniškega skladišča v Ljubljani 

preselilo v svoje prostore na Letališki cesti v Ljubljani, čez nekaj let pa odprlo še lastni 

poslovalnici v Benediktu in Kromberku. Skladno z razvojem podjetja se je širil tudi prodajni 

program, ki se je iz osnovne prodaje pločevine, profilov in cevi povečal še za različne dodajne 

artikle kot so dodajni materiali za varjenje, materiali za obdelavo zvarov, mreže, orodja in 

električni stroji. V letu 2011 je v prodajni program podjetje vključilo material iz aluminija. V 

prvih letih delovanja je podjetje uvažalo predvsem blago poslovnega partnerja iz Italije. V 

naslednjih letih pa je pridobilo še nove dobavitelje iz Italije, Nemčije, Avstrije, Madžarske in 

Slovaške. S poslovnim partnerjem iz Avstrije se je dogovorilo za konsignacijo prodajo 

nerjavnih profilov, kar omogoča podjetju večjo zalogo materiala in manjše stroške 

financiranja le-tega. 

Glede na pozitivne rezultate poslovanja z materialom na konsignaciji, je podjetje v letu 2010 

uspešno pridobilo od italijanskega dobavitelja na konsignacijo še pločevino. To za podjetje 

pomeni, da ima tudi na pločevini večjo zalogo, večji asortiment in manjše stroške 

financiranja. 

Podjetje je leta 2000 med prvimi pridobilo certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 

9001/2000, ki temelji na vodljivosti sistema in uporabi načela planiraj–stori–preveri–ukrepaj 

ter tako zagotavlja usmerjenost organizacije k odjemalcu in objektivni pristop vodstva k 

odločanju. Leta 2010 je podjetje pridobilo novejši ISO certifikat in sicer ISO 9001/2008. 
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2.1 Vizija, poslanstvo in cilji 

Vizija: Z najpopolnejšo ponudbo postati najboljši in največji ponudnik nerjavnih materialov 

na slovenskem trgu. 

Poslanstvo: Kupcem nerjavnih materialov nudimo na enem mestu širok asortiment nerjavnih 

materialov, polizdelkov, izdelkov in sredstev za njihovo obdelavo. 

Cilji: 

- zagotoviti celovito ponudbo na inox področju, 

- povečati skladiščne kapacitete, 

- skladno z rastjo obsega poslovanja povečati število zaposlenih, 

- vzpostaviti učinkovit sistem stalnih izboljšav, 

- utrditi, ohraniti in še izboljšati poslovno uspešnost podjetja. 

2.2 Organiziranost – ISO certifikat 

Naša politika kakovosti temelji na zavezanosti dejstvu, da le zadovoljni kupci, ki se vračajo in 

pripeljejo nove, zagotavljajo uresničevanje naše vizije in poslanstva v zadovoljstvo lastnikov, 

zaposlenih in okolja, v katerem delujemo. Le stalno izboljševanje nas ohranja v družbi 

najboljših (Inox center 2011a). 

Zadovoljstvo kupcev gradimo na poštenem odnosu, v katerem vedno držimo dano besedo. 

Prijaznost in urejenost pa še utrjujeta prepričanje kupcev, da smo vredni njihovega zaupanja. 

To so naše osnovne vrednote (Inox center 2011a). 

S sistemom kakovosti in načinom vodenja pa stalno razvijamo okolje, v katerem lahko vsak 

izmed nas razvija in sprošča svoje znanje in prirojene ustvarjalne sposobnosti. Z drugimi 

ravnamo tako, kot sami želimo, da bi drugi ravnali z nami. Verjamemo, da z medsebojnim 

spoštovanjem, tovariškim sodelovanjem, stalnim usposabljanjem in izboljševanjem sami 

ustvarjamo svojo prihodnost (Inox center 2011a). 

Smo majhna, vendar hitro rastoča družba. Za naše odnose in organiziranost, torej sistem 

vodenja, so značilni nedvoumna opredelitev vlog posameznikov v podjetju, transparentnost 

izvajanja nalog, dobra informiranost in politika odprtih vrat. O vseh pomembnejših stvareh se 

predhodno pogovorimo tako, da bi odločitve sodelavci poznali, jih razumeli in tudi sprejeli  

(Inox center 2011a). 

Našo organizacijo in sistem dela smo uskladili z zahtevami standarda ISO 9001/2008, tako da 

je možno tudi naš sistem shematsko predstaviti s spodnjo sliko 1. 
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Slika 1: Organizacijski sistem 

Vir: Inox center 2011a. 

Zaposleni skrbimo za izvajanje, vzdrževanje in stalno izboljševanje vzpostavljenega sistema 

vodenja kakovosti. Sistem velja za celotno dejavnost podjetja in vse lokacije, sedež v Novi 

Gorici in prodajne centre v Ljubljani, Benediktu in Novi Gorici. 

2.3 Nerjavno jeklo 

Nerjavna jekla so zlitine na osnovi železa, kar pomeni, da je delež železa najmanj 50 %. 

Nerjavnost jekel pomeni, da ob dolgotrajnejšem stiku z vodo oz. na vlažnem zraku ne zarjavi 

oz. korodira. Korozijsko odpornost jeklu daje predvsem zlitinski element krom, ki ima 

lastnost, da na površini tvori tanko samozaščitno oksidno površinsko plast. Nerjavna jekla so 

vse tiste zlitine, ki imajo v trdni raztopini vsaj 11 do 12 % kroma (atomi železa so 

nadomeščeni z atomi kroma). Za povečanje korozijske obstojnosti pa se dodaja tudi nikelj in 

molibden. 

Nerjavna jekla so materiali, ki vedno bolj prodirajo v naše vsakdanje življenje. Imajo vrsto 

prednosti pred običajnimi konstrukcijskimi jekli. Poglavitne prednosti so korozijska 

odpornost, estetski videz, toplotna odpornost, nizki stroški v trajnostni dobi, popolno 

recikliranje, biološka nevtralnost in lahka predelovalnost, slabost pa je njihova cena, saj so 

približno trikrat dražji od običajnih jekel. Korozijska odpornost pomeni, da so obstojna v 

vlažni atmosferi oziroma odporna na delovanje kislin, lugov itd. Velja poudariti, da niso vsa 

nerjavna jekla odporna na vse agresivne medije, zato je potrebno skrbno izbrati material glede 

na lastnosti okolja, v katerem bodo delovala. Za nerjavna jekla srečamo tudi druge izraze in 

sicer: inox (izhaja iz francoske besede inoxydable = nerjaven), rostfrei (nemško), črno-bela 

jekla, srebrna jekla itd. 
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http://sl.wikipedia.org/wiki/Zlitina
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rja
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jeklo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Krom
http://sl.wikipedia.org/wiki/Krom
http://sl.wikipedia.org/wiki/Atom
http://sl.wikipedia.org/wiki/Lug
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2.4 Vrste nerjavnih jekel 

Nerjavnih jekel obstaja več kot 200 vrst. Vsaka vrsta se uporablja za svoj namen. Prodajni 

program Inox centra zajema tri najbolj osnovne kvalitete.  

Nerjavni material, ki se ga na svetu največ porabi, in v podjetju Inox center predstavlja cca. 

80 % prodanega materiala se označuje s tremi najbolj poznanimi oznakami, ki pa pomenijo en 

in isti material. Najbolj poznana oznaka je W.Nr. 1.4301, (W.Nr. pomeni Werkstoff number), 

druga najbolj uporabljena oznaka je AISI 304, po Ameriškem standardu in tretja oznaka je 

X5CrNi18-10, po DIN standardu. Inox center označuje vse materiale po ameriškem 

standardu. 

Druga najbolj prodajna kvaliteta se označuje z naslednjimi oznakami: W.Nr. 1.4404 ali AISI 

316L ali X2CrNiMo18-14-3. Drugi najbolj prodajan material je zato, ker je najbolj primeren 

za kisline, soli in ostale agresivne medije, za katere material AISI 304 ni primeren, ker ga 

medij razžre. Uporablja se ga za vse sestavne dele pri navtiki, vse ograje, ki so v bližini ali v 

stiku z morjem in za vse ostale namene, kjer je medij agresiven. 

Tretja kvaliteta, ki se jo v podjetju proda najmanj, je za razliko od ostalih dveh magnetna. 

Največkrat se jo uporablja v zaprtih prostorih, da material ni izpostavljen vremenskim 

vplivom. Veliko se ga uporablja za ohišja pri štedilnikih. Ima naslednje oznake: AISI 430, W. 

Nr. 1.4016 in X6Cr17. 

Nerjavna jekla pa se glede na vsebnost elementov strokovno delijo na naslednje vrste: 

- avstenitna nerjavna jekla, 

- martenzitna nerjavna jekla, 

- duplex nerjavna jekla, 

- feritna nerjavna jekla. 

2.4.1 Avstenitna nerjavna jekla 

Avstenitna jekla so najbolj pogosta nerjavna jekla. Vsebujejo naslednje zlitinske elemente Cr 

17–26 %, Ni 7–26 %, C pod 0,12 %. Večina nerjavnih jekel, ki so v maloprodaji, so ravno 

avstenitna nerjavna jekla. V gospodinjstvu jih uporabljamo za kuho ali jedilni pribor. Pa tudi 

razne cevi, pločevina, fitingi, prirobnice so iz tega jekla. 

Še za zanimivost naj pojasnim, kaj pomeni, ko pri reklamah za kuhinjske kozice in jedilne 

pribore omenijo nerjaveče jeklo 18–10. To pomeni, da je pribor iz kvalitete AISI 304, ki 

vsebuje 18 % kroma in 10 % niklja.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Krom
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nikelj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jeklo
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2.4.2 Martenzitna nerjavna jekla 

Martenzitna nerjavna jekla vsebujejo več kot 0,008 % ogljika, drugače pa so po kemični 

sestavi močno podobna feritnim. Imajo dobre mehanske lastnosti (trdnost in odpornost na 

obrabo). Uporabljamo jih za vodne turbine, zelo pogosto pa tudi za razna rezilna orodja. Tudi 

veliko kuhinjskih nožev, ki morajo biti ostri in jih uporabljamo za rezanje mesa, je iz 

martenzitnega nerjavnega jekla. Martenzitna nerjavna jekla so kromova jekla s 12–18 % 

kroma, ob koncentraciji ogljika od 0,1 do 1,2 %. Martenzitna jekla so magnetna in jih lahko z 

ustrezno toplotno obdelavo poboljšamo tj. kalimo. 

2.4.3 Duplex nerjavna jekla 

Duplex nerjavna jekla so dvo-fazne zlitine, ki bazirajo na Fe-Cr-Ni povezavi. Tipična 

prisotnost kroma in niklja je 20–30 % in 5–8 %. Sestavljena so iz približno 50 % ferita in 

50 % avstenita. 

2.4.4 Feritna nerjavna jekla 

Feritna jekla so prvenstveno kromova jekla s koncentracijo kroma od 12,5 do 18 % in 

največjo koncentracijo ogljika do 0,1 %. So magnetna, ni jih možno kaliti, lahko pa se varijo. 

Uporablja se jih predvsem v proizvodnji dušikove kisline. Feritna jekla se uporabljajo še za 

gospodinjske pripomočke, v notranji arhitekturi ter v avtomobilski industriji (okrasne letve 

...). 

2.5 Trend letne prodaje nerjavnega jekla 

Na spodnjih grafih sem predstavil količinsko prodajo pločevine, cevi in profilov od leta 2003 

do leta 2010. 

Preglednica 1: Količinska prodaja pločevine 

Leto Realizirane količine (ton) 

2003 1315 

2004 1345 

2005 1279,5 

2006 1147,1 

2007 1192,5 

2008 1185,6 

2009 954,3 

2010 918,9 

Vir: Inox center 2011b. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ferit
http://sl.wikipedia.org/wiki/Trdnost
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Odpornost_na_obrabo&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Odpornost_na_obrabo&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vodna_turbina
http://sl.wikipedia.org/wiki/No%C5%BE
http://sl.wikipedia.org/wiki/Krom
http://sl.wikipedia.org/wiki/Krom
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jeklo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Magnet
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Toplotna_obdelava_jekla&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pobolj%C5%A1anje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kaljenje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zlitina
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Krom
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nikelj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Krom
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nikelj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ferit
http://sl.wikipedia.org/wiki/Avstenit
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ferit
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jeklo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Krom
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jeklo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Krom
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Magnet
http://sl.wikipedia.org/wiki/Varjenje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1ik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kislina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ferit
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jeklo
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Slika 2: Količinska prodaja pločevine 

Vir: Inox center 2011b. 

Kot je razvidno iz preglednice 1 in slike 2 je prodaja pločevine od leta 2004 dalje vsako leto 

manjša. Eden od največjih razlogov je vstop Slovenije v Evropsko unijo 1. maja 2004. S 

padcem meje in odpravo carinskih postopkov, se je konkurenca na slovenskem tržišču hitro 

povečala. Na slovenskem tržišču se je pojavilo v kratkem času zelo veliko konkurenčnih 

podjetij. Ustanovila so se mala Slovenska trgovska podjetja z enim ali dvema zaposlenima, ki 

so začela uvažati pločevino iz tujine in poslovati kot posredniki, brez lastnih skladišč. Taka 

podjetja, brez stroškov financiranja zalog in stroškov delovne sile, lahko poslujejo z 

minimalnimi procenti marže in zato predstavljajo za Inox center veliko konkurenco. Na 

tržišče so se po vstopu Slovenije v Evropsko unijo odprla vrata tudi tujim dobaviteljem iz 

Italije, Avstrije in Nemčije, ki so za Inox center velika konkurenca pri večjih količinah. 

Večina teh podjetij so veletrgovci, ki s svojimi prodajnimi količinami dosegajo veliko boljše 

nabavne cene kot jih lahko dosega Inox center. Inox center je postal za večje kupce, ki 

potrebujejo po cele palete pločevine odvečni člen, saj lahko nabavijo material direktno pri 

njih. Posebno očitno je to postalo v času krize, saj se ta podjetja iz tujine borijo za vsako tono 

materiala, za katero se prej niso zanimali. 

Eden od razlogov za manjšo prodajo je tudi finančna kriza, ki se je začela ob koncu leta 2008. 

Povpraševanje po materialih se je zmanjšalo, saj je od takrat propadlo kar nekaj večjih 

podjetij, ki so posredno potrebovala nerjavne materiale. V podjetju se tudi zavedamo, da smo 

bili v času, ko so se odpirala konkurenčna podjetja, premalo agresivni na tržišču. Cilj v letu 

2011 je prodaja vsaj 1000 ton pločevine. 
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Preglednica 2: Količinska prodaja cevi 

Leto Realizirane količine (km) 

2003 220,5 

2004 261,2 

2005 320,3 

2006 282,5 

2007 299,4 

2008 330,6 

2009 380,2 

2010 342,8 

Vir: Inox center 2011b. 

 

Slika 3: Količinska prodaja cevi 

Vir: Inox center 2011b. 

Preglednica 2 in slika 3 prikazujeta neko stalno rast prodaje cevi do leta 2009 in padec 

prodaje v letu 2010. Podjetje je v letih od 2003 naprej stalno povečevalo zalogo cevi in s tem 

širilo prodajni program. S tem se je prodaja vsako leto povečevala. Posebno je podjetje 

povečalo zalogo od leta 2007 dalje, saj je pridobilo del prodajnega programa cevi na 

konsignacijo od dobavitelja iz Avstrije. Podjetje ima od takrat manjše stroške financiranja 

zalog in si lahko privošči večje količine v skladišču. To omogoča podjetju večjo zadovoljitev 

potreb kupcev. 
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Večanje prodaje cevi do leta 2009 lahko tudi pripišemo vedno večjemu povpraševanju po 

ograjah iz nerjavnega materiala. Cenovno je v primerjavi s preteklostjo vedno ugodnejša. 

Poleg tega ima nerjavni material lep izgled in ne potrebuje posebnega vzdrževanja. 

Razlog za padec prodaje v zadnjem letu je v veliki krizi v gradbeništvu v Sloveniji. Propadlo 

je veliko gradbenih podjetij, posledično se zgradi manj objektov, za katere je Inox center 

prodal kilometre nerjavnih cevi za ograje. Cilj v letu 2011 je prodaja 400 km cevi. 

Preglednica 3: Količinska prodaja profilov 

Leto Realizirane količine (ton) 

2003 231,9 

2004 199,3 

2005 212,6 

2006 169,2 

2007 218,7 

2008 210,5 

2009 212,0 

2010 215,5 

Vir: Inox center 2011b. 

 

Slika 4: Količinska prodaja profilov 

Vir: Inox center 2011b. 

Kot je razvidno iz preglednice 3 in slike 4, se količinska prodaja profilov nekje giblje na istih 

vrednostih. Prednost ima podjetje v času krize, ko je povpraševanje manjše, ker si lahko 
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privošči večje količine materiala zaradi konsignacijske zaloge, ki jo ima od avstrijskega 

dobavitelja. S tem je podjetje razširilo prodajni program na profilih in lahko zadovolji širši 

krog kupcev. Cilj v letu 2011 je prodaja 250 ton profilov. 

2.6 Cena nerjavnega jekla 

Ko se pri vsakdanjem delu v nabavni službi pogovarjamo o gibanju cen, se vedno pogovor 

nanaša na ceno ene kvalitete nerjavnega materiala. To je material z oznako AISI 304, ki je 

najbolj osnovna in najbolj prodajna kvaliteta nerjavnega jekla. 

Zato se bom v tem poglavju, kjer bom opisal gibanje cen in kaj vpliva na njihovo spremembo, 

osredotočil na omenjeno kvaliteto. 

Ko v podjetju spreminjamo cenike, jih spremenimo v treh korakih. Kalkulacije so različne 

zaradi različnih enotskih mer, ki se jih uporablja pri določenem izdelku in zaradi različnih 

višin marž. Cena pri pločevini se določa na kilogram, cena pri ceveh se določa na meter in 

cena profilov se tudi določa na kilogram. 

Ob spremembah cen od vsakega primarnega dobavitelja pločevine, cevi in profilov, 

pridobimo cenike z nabavnimi cenami. Na osnovi teh cenikov pripravimo prodajne cene. 

Na primeru pločevine bom prikazal gibanje cen v zadnjih nekaj letih. Bazna cena pri 

pločevini za izračun cene je cena pločevine debeline 2,0 mm. 

 

Slika 5: Gibanje cene v letu 2007 

Vir: Inox center 2011b. 

Cena je v letu 2007 (slika 5) dosegla eno najvišjih ravni v zadnjih 15. letih. Kot lahko vidimo 

iz grafikona, je bila do meseca avgusta stabilna. Od septembra naprej pa se je znižala, zaradi 

znižanja cene niklja na svetovnih borzah.  
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Slika 6: Gibanje cene v letu 2008 

Vir: Inox center 2011b. 

Iz slike 6 je razvidno, da cena ostaja na nivoju leta 2007. Večjih sprememb ni do meseca 

avgusta, ko cena začne strmo padati. Proti koncu leta, so se začeli prvi znaki svetovne 

gospodarske krize. Nestabilnost na trgu zaradi krize, ki se je začela dogajati, se je povečala, 

povečal se je pesimizem pri ljudeh in povpraševanje po materialu se je zmanjšalo. Cena niklja 

na svetovnih borzah je padla. Znižala se je na ekstremno nizko raven v zelo kratkem času. 

Nabavna vrednost materiala v tistem trenutku na skladišču je bila več vredna, kot je bila 

prodajna vrednost materiala na tržišču. V zadnjih 2. ali 3. mesecih leta 2008 je podjetje 

poslovalo z izgubo in ves dobiček iz celotnega leta je bil izgubljen. Podjetje je zaključilo 

bilanco s pozitivno nulo. 

 

 

Slika 7: Gibanje cene v letu 2009 

Vir: Inox center 2011b. 
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Cena je v januarju 2009 (slika 7) še nekoliko padla v primerjavi z letom 2008. Od januarja do 

maja se je cena gibala na isti ravni. Podjetje je prve tri mesece, dokler se ni material z višjimi 

vhodnimi cenami obrnil poslovalo z izgubo. Od meseca aprila naprej pa je podjetje ustvarjalo 

ponovno dobiček. Temu je tudi pripomogla cena, ki se je začela višati in podjetje je tako 

imelo vsak mesec večjo razliko v ceni. Cena se je proti koncu leta 2009 umirila.  

 

Slika 8: Gibanje cene v letu 2010 

Vir: Inox center 2011b. 

Cena v letu 2010 ostaja na podobni ravni kot je bila konec leta 2009. Iz slike 8 je razvidno, da 

se je cena od meseca marca naprej začela dvigati na normalno raven, kar je zelo pripomoglo k 

uspešnemu poslovanju. Podjetje je končalo leto z dobičkom. 

 

Slika 9: Gibanje cene v letu 2011 

Vir: Inox center 2011b. 

Cena niklja na svetovnih borzah se je v začetku letošnjega leta dvigala, zato so se tudi cene še 

dodatno zvišale. Konec aprila in v začetku maja se je cena niklja na svetovnih borzah znižala 

in posledično so se tudi cene znižale. (slika 9) 
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Cena nerjavnega jekla je sestavljena iz tržne vrednosti surovin, ki sestavljajo to jeklo. 

Material AISI 304 vsebuje poleg železa, ki ga je v materialu največ, še naslednje sestavine 

(preglednica 4). 

Preglednica 4: Elementi, ki sestavljajo nerjavni material 

Sestavni elementi 

C % 

max. 

Si % 

max. 

Mn % 

max. 

P % 

max. 

S % 

max. 

Cr % 

max. 

N % 

max. 

Ni % 

max. 

0,07 1 2 0,045 0,030 17,5-19,55 0,11 8-10,5 

Vir: Acroni 2003. 

Na spremembo cene materiala ima največji vpliv nikelj (Ni). V materialu ga je cca. 10 %, in 

ima v primerjavi z ostalimi elementi najvišjo ceno. Zato se vsako višanje ali nižanje vrednosti 

niklja pozna pri spremembi cene nerjavnega jekla. Na sliki 10 in 11 je prikazano gibanje cene 

niklja na svetovnih borzah. Cena na slikah je izražena v dolarjih na eno tono. 

Slika 10: Gibanje cene niklja v enem mesecu 

Vir: Stalatube 2011. 

Slika 11: Gibanje cene niklja v enem letu 

Vir: Stalatube 2011. 

http://www.metalprices.com/
http://www.metalprices.com/
http://metalprices.com/pubcharts/PublicCharts.aspx?metal=ni lme&type=L&weight=MT&days=1&size=M&bg=&cs=5&cid
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V preteklosti se je v podjetju spreminjalo cenike prodajnih proizvodov približno vsake 3 do 4 

mesece, tako kot se je objavljala cena legirnega dodatka. Vrednost legirnega dodatka se je 

določevala glede na povprečno vrednost 3 mesecev. S tem mesečni padci in dvigi cen 

materiala niso bili tako močno izraženi. Zato, je bila cena nekoliko bolj umirjena in ni imela 

večjih skokov navzdol ali navzgor. 

Medtem ko se v zadnji letih vrednost legirnega dodatka objavlja vsak mesec sproti, se veliko 

bolj občuti, ko vrednost materialov na svetovnih borzah dosega ekstremne vrednosti navzgor 

ali navzdol. Zaradi teh gibanj, ki so bolj občutne, moramo tudi v podjetju spreminjati cenike 

prodajnih proizvodov mesečno, saj se lahko cena iz meseca v mesec spremeni za več 

procentov. 

Kot pri večini proizvodov, ki imajo substitute, ima velik vpliv na ceno tudi povpraševanje in 

ponudba. Če se cena viša, lahko po nekem času opazimo, da ko material doseže neko 

vrednost, povpraševanje po njem pade. Ljudje niso več pripravljeni kupovati nerjavnega 

materiala in kjer je možnost ga zamenjajo z aluminijem ali s pocinkanim materialom, ki so 

substituti v nekaterih primerih. Odvisno, kaj se v danem trenutku izplača. Ko pa materialu 

cena pade, se lahko po nekem času opazi, da postane doseglivejši in povpraševanje se poveča. 

2.7 Odjemalci 

Podjetje Inox center ima vse vrste odjemalcev: od velikih podjetij, pa do fizičnih oseb. 

Velikih podjetij je malo, ker imajo velike količinske potrebe, in kot sem že v uvodu zapisal, 

taka podjetja lahko nabavijo material neposredno pri veletrgovcih ali pa celo neposredno v 

železarni. Na ta način pridobijo ugodnejšo ceno, kot če bi material nabavljali v Inox centru. 

Globalizacija je pripeljala tudi do tega, da si veliki porabniki material uvozijo tudi iz Indije ali 

Kitajske, kjer ga nabavijo po še ugodnejših cenah kot v Evropi. Zato za podjetja, kjer porabijo 

ogromne količine nerjavnega materiala, ne vlagamo veliko energije in truda. Največ koristi 

ima podjetje od malih podjetij in samostojnih podjetnikov, ki imajo malo zaposlenih. Ko le-ti 

pridobijo delo, potrebujejo material v kratkem času, ker so večinoma omejeni z roki izdelave. 

Takšni kupci ne morejo čakati po 14 dni za dobavo iz tujine in zato je Inox center pravi 

naslov zanje. Kupcu je v tistem trenutku bolj pomembna hitra dobava kot cena. Da so ti kupci 

najbolj pomembni, se v podjetju zavedamo in zato v nabavi strmimo k temu, da osnovnega 

materiala nikoli ne zmanjka, saj v nasprotnem primeru kupec poišče material pri konkurenci.  

Kupci Inox centra so tudi fizične osebe, ki kupujejo material v prodajnih centrih na blagajni. 

Tudi, če so zneski nabav fizičnih oseb manjši, so za podjetje zelo koristni, saj ima podjetje 

denar od prodanega blaga že naslednji dan na bančnem računu. Razlike v ceni so za 

maloprodajo višje kot za veleprodajo. 
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3 NABAVNA FUNKCIJA 

3.1 Opredelitev nabave 

»Nabava je poleg proizvodnje in prodaje najpomembnejša poslovna funkcija v proizvodnih 

podjetjih, njena temeljna naloga je preskrba podjetja s surovinami, materialom, storitvami,  

energijo, pomožnim materialom, stroji itd. Nobeno proizvodno podjetje ne more poslovati 

brez navedenih materialnih prvin proizvodnje. Za podjetje pa je pomembno tudi, da je 

material ustrezne kakovosti, ima primerno ceno in je na razpolago pravočasno.« (Potočnik 

1996, 5) 

Po Završniku (1997, 88) pa nabavo lahko pojmujemo kot poslovno dejavnost podjetja, ki je 

odgovorna za preskrbo potrebnih materialov in zagotovitev potrebnih informacij v podjetju. 

To pa lahko dosega z opravljanjem številnih nalog znotraj podjetja (oblikovanje nabavne 

politike, planiranje, analiziranje, evidentiranje in kontroliranje potreb ter zmožnosti). 

»Nabavo lahko pojmujemo v ožjem ali širšem smislu. Nabava v ožjem smislu pomeni nakup 

materiala po dogovorjeni ceni na določenem trgu. Nabava v širšem smislu pa obsega poleg 

samega nakupa še naslednje dejavnosti: raziskovanje nabavnega trga, planiranje nabave, 

oblikovanje nabavne politike, sklepanje nabavnih dogovorov, količinski in kakovostni 

prevzem materiala, skladiščenje, analiziranje in evidentiranje nabavnih poslov.« (Potočnik 

1996, 1) 

Za nabavo v ožjem smislu najdemo v tuji literaturi naslednje izraze: angleški »Buying« ali 

»Purchasing«, nemški »Einkauf« in italijanski »Acquisti«. Za nabavo v širšem smislu besede 

pa so uporabljeni naslednji izrazi: angleški »Purchasing«, nemški »Beschaffung« in italijanski 

»Approvvigiamento«. Nabava kot poslovna funkcija je ena izmed poslovnih funkcij v 

podjetju, ki opravlja celotno dejavnost ali del dejavnosti preskrbe podjetja s sredstvi za 

proizvodnjo (materiali, oprema, zaloge) in surovinami. Pomembno je še opozoriti, da se 

nabavna funkcija v manjših podjetjih lahko opravlja skupaj s prodajno funkcijo v komercialni 

službi. 

3.2 Pomen in vloga nabave 

S skrbnim in odgovornim naročanjem nabava zagotavlja: 

- optimalne zaloge materialov iz prodajnega programa, 

- preverjanje razpoložljivosti in naročanje materialov pri pripravi ponudb ter 

- reševanje problemov kupcev v primeru nujnih potreb oz. naročil. 

Na ta način pri kupcih utrjuje ugled kakovostnega, zanesljivega dobavitelja, v podjetju pa 

skrbi za gospodarno uporabo finančnih sredstev, s katerimi financira zaloge. 



 

18 

Nabavna funkcija ima v podjetju velik pomen, saj so poslovni rezultati podjetja odvisni v 

veliki meri prav od uspešnosti nabave. 

»Če podjetje nima pravočasno na razpolago potrebnih količin materiala, nastane zastoj v 

proizvodnji, kar neposredno vpliva na povečanje izdelavnih stroškov. Prav tako pa lahko 

nabava nepotrebnih zalog, ki vežejo denarna sredstva, povzroči večje stroške za obresti 

vezanih sredstev in višje stroške skladiščenja. Če podjetje uporablja material slabše kakovosti, 

bodo tudi izdelki slabše kakovosti, povečajo se stroški pri izdelavi napak in izmeta, več je 

reklamacij zaradi neustrezne kakovosti.« (Potočnik 1996, 7) 

Lorbek (1992, 1) nabavno funkcijo opredeljuje kot: 

»Vlogo nabave je možno opredeliti: 

- operativno taktičnega in 

- strateškega vidika. 

Operativno taktični vidik je kratkoročni vidik in pomeni oskrbovanje podjetja z vsemi potrebnimi 

predmeti nabave ustrezne kakovosti, v pravih količinah, ugodnih cenah in primernih plačilnih 

pogojih. 

Strateški ali dolgoročni vidik daje nabavi bistveno večjo vlogo. Tudi tu gre za preskrbo podjetja, 

vendar na drugačen način. Nabavni management ob podpori top managementa razišče in izkoristi 

vse obetavne možnosti za maksimiranje dobička in drugih koristi, ki jim omogoča ustrezno 

vodenje nabave. 

Večina managerjev vidi danes v nabavi vir dobička, saj ima nabava veliko večji vpliv na dobiček 

kot prodaja. Podjetja skušajo znižati svoje stroške nabave, da bi tako povečala svojo konkurenčno 

prednost.«  

Završnik (1997, 25) navaja sledeče vire prihrankov v nabavi: 

- zmanjšanje cen pri sedanjih dobaviteljih, 

- iskanje dobaviteljev z nižjimi cenami, 

- iskanje ugodnejših transportnih poti, 

- uporaba cenejših substitutov, 

- sprememba v designu izdelkov, 

- doseganje boljših plačilnih pogojev, 

- naročanje ekonomičnih dobav na osnovi popustov, 

- zmanjšanje administrativnih stroškov, 

- zmanjšanje števila posrednikov v nabavi itd. 

3.3 Cilji nabave 

Cilji so stanja, ki jih želi podjetje doseči. Temeljni cilji nabave so splošno določeni, 

dolgoročni in pomenijo osnovne smernice za delovanje in organizacije nabave. Ti cilji 

izhajajo iz vloge nabave in temeljnih ciljev podjetja. Cilji podjetja morajo biti hierarhični, 

merljivi in realni. 
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Stihović (1989, 49–50) navaja naslednje temeljne cilje nabave: 

- Ekonomski: uspešna oskrba podjetja s sredstvi za proizvodnjo, kar pomeni nabavljati: 

- ustrezen asortiment, 

- ustrezno kakovost, 

- ustrezno količino, 

- ob pravem času, 

- po najugodnejših cenah, 

- po najugodnejših plačilnih in drugih pogojih, 

- po ustreznem dobavitelju, 

- s predajo na pravem mestu, 

- pri skupno najnižjih stroških. 

- Varnostni: 

- zagotoviti neprekinjen tok materiala in storitev potrebnih za nemoteno proizvodnjo in 

poslovanje, 

- zmanjšanje ali eliminiranje nabavnih rizikov in zalog materiala. 

- Ostali: 

- razvoj zanesljivih alternativnih virov nabave, 

- razvijanje in vzdrževanje dobrih in korektnih odnosov z dobavitelji in ostalimi 

udeleženci v blagovnem prometu, 

- razvijanje osebja nabave in nabavnega poslovanja. 

Temeljni cilji so splošni in jih je treba pretvoriti v jasno določene in pravilno definirane cilje, 

ki so v skladu s politiko nabave in so specifični za vsako določeno podjetje v določenem 

časovnem obdobju. 

3.4 Naloge nabave 

Glavna naloga nabave je ekonomična priprava repromateriala v zahtevani kakovosti, po 

ugodni ceni, v zadostni količini, ob pravem času in na zahtevanem mestu (Završnik 1997, 2). 

Najpomembnejše naloge nabave, ki jih navaja Potočnik (1996, 8) pa so: 

- določitev potreb po materialu za proizvodnjo, 

- izbira dobaviteljev na podlagi ugotovitev raziskave nabavnega trga, 

- izdelava nabavnega plana, 

- pripravljalna dela: iskanje ponudb, analiza ponudb, nabavne kalkulacije itd., 

- poslovno dogovarjanje in sklenitev pogodbe za nabavo materiala, 

- naročanje, 

- prevzem materiala, 

- kontrola in reklamacije, 

- izdaja naloga za plačilo dobavitelju, 

- evidenca nabave. 
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3.5 Nabavni proces v podjetju Inox center, d. o. o. 

»Naloga nabavne funkcije je pridobivanje vsega blaga za delovanje, vzdrževanje in vodenje 

podjetja. Proces nabave je vrsta aktivnosti, ki potekajo od spoznanja, da potrebe obstajajo do 

njihove zadovoljitve. Ker se podjetja med seboj razlikujejo po velikosti, dejavnosti, količini in 

vrednosti potrebnih sredstev za proizvodnjo in izvajanje storitev, kadrih ipd., ne obstaja en in 

edini postopek nabavljanja, ki bi veljal za vsa podjetja. V vsakem podjetju se v skladu s 

konkretnimi potrebami, možnostmi in zahtevami, politiko nabave in drugimi vplivnimi 

dejavniki uporabi ustrezen postopek nabave, ki bo omogočil uspešno izvršitev naloge 

nabave.« (Stihović 1989, 389) 

Kljub razlikam med podjetji pa je proces nabave Inox centra v glavnem podoben procesu 

opisanem v teoriji. Aktivnosti si sledijo v ustaljenem zaporedju, ki ga definiramo kot nabavni 

proces (slika 12). 

 

Slika 12: Proces nabave 

Vir: Završnik 1996, 57. 

3.5.1 Zaznavanje potrebe 

Nabavni proces se začne, ko nekdo v podjetju prepozna potrebo ali pa, ko nam kupec 

posreduje svojo potrebo (povpraševanje) po telefaksu, elektronski pošti ali ustno. Potreba se 

lahko pojavi v enem izmed treh skladišč ali pa na sedežu podjetja. Vendar pa so vodje teh 

skladišč odgovorne za spoznavanje potreb v svojem oddelku. Pred sprožitvijo nabavnega 
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procesa pa morajo vodje oddelkov preveriti, ali obstaja še kakšna druga možnost zadovoljitve 

nastale potrebe (preveriti morajo možnost preskrbe iz obstoječih zalog v svojem skladišču in 

morebitne presežke zalog v kakšnem drugem skladišču). 

Nabavni oddelek pa mora poskrbeti, da bodo potrebe čim bolj standardizirane in izvedene 

pravočasno, da bo čim manj nujnih naročil in da bodo naročniki obveščeni o dobavnih rokih. 

Ko referent ali skladiščnik ugotovi, da se zaloga nekega artikla približuje minimalni količini, 

ali se pojavi potreba po kakšnem novem materialu, se ta potreba obdela in poda naprej v 

obliki internega naročila vodji nabave. 

3.5.2 Interno naročilo 

Interno naročilo je pisno sporočilo o potrebi določene vrste materiala, ki ga napiše tisti, ki je 

potrebo v podjetju zaznal oz. vodja skladišča. Interno naročilo je napisano v programu 

Panteon, ki ga uporabljamo v podjetju. 

Vsa interna naročila posredujejo vodje skladišč ali namestnik v nabavo na sedež podjetja. 

Na vsakem internem naročilu mora biti jasno navedeno: 

- material (pločevina, cev, ploščati profil ...), 

- kvaliteta materiala (AISI 304, AISI 316L ...), 

- obdelava (neobdelan, brušen, poliran ...), 

- količina materiala (v metrih ali kilogramih), 

- kupec, 

- želeni rok dobave, 

- datum naročila, 

- podpis osebe, ki je poslala naročilo. 

Vzorec internega naročila je v prilogi 1. 

3.5.3 Pregled internega naročila 

Vsako interno naročilo se mora skrbno pregledati (to naredijo nabavni referenti oz. vodja 

nabave). Pregledati je treba, če interno naročilo vsebuje vse predvidene podatke in preveriti, 

ali je morda naročeni material na zalogi v podjetju in če obstaja alternativni material za 

zadovoljitev iste potrebe. 

3.5.4 Izdelava specifikacije 

Da bo dobavitelj natančno vedel, kaj želi podjetje nabaviti, je treba izdelati specifikacijo. Na 

internem naročilu je lahko več vrst materiala. Lahko so cevi, pločevina, materiali za obdelavo, 
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profili. Vsak izmed teh materialov ima svojo enoto mere. Cevi so na meter, profili in 

pločevina na kilogram, materiali za obdelavo pa na kos. Preden se naročilo odda, se vse to 

uskladi, da je dobavitelju takoj jasno, koliko materiala potrebujemo. Včasih naročnik napiše, 

da potrebuje 60 metrov ploščatih profilov neke dimenzije. To je treba spremeniti v kilograme, 

prvič zato, ker se zaloga in cena vodijo v kilogramih in drugič zato, ker je še kako pomembno 

ali je 60 metrov ploščatega profila dimenzije 10x3 mm, ali pa 60 metrov profila 150x50mm. 

V prvem primeru bi bilo le nekaj kilogramov in manjša vrednost, v drugem primeru pa bi bil 

o posel vreden nekaj tisoč evrov. S tem, ko pripravimo točno specifikacijo, olajšamo delo in 

prihranimo čas sebi in dobavitelju. 

3.5.5 Raziskava dobaviteljev 

Ko je potreba natančno določena, lahko začnemo raziskovati dobavitelje. Ugotoviti moramo 

potencialne dobavitelje, ki ustrezajo cenovnim, kakovostnim in količinskim zahtevam 

podjetja pri preskrbi s potrebnim materialom. Raziskava dobaviteljev pomeni iskanje 

potencialnih dobaviteljev in pošiljanje povpraševanj. 

Možni načini iskanja potencialnih dobaviteljev: 

- računalniško registrirani dobavitelji (katalogi, prospekti), 

- zbrani podatki o možnih dobaviteljih, 

- internet, 

- tržne raziskave, 

- podatki zbrani na sejmih, 

- drugi elektronski in tiskani mediji. 

Računalniško registrirani dobavitelji so vsi dosedanji dobavitelji podjetja Inox center, vodeni 

po šifrah dobaviteljev. Računalniška evidenca omogoča analitično primerjavo podatkov o 

dobaviteljih. Podatki o možnih dobaviteljih se zbirajo v mapah. Iskanje novih oz. potencialnih 

dobaviteljev je stalna naloga oddelka nabave. Izbranim dobaviteljem (običajno se določi tri do 

pet dobaviteljev) se posreduje povpraševanje (telefaks, elektronska pošta, internet, telefon, 

ustno …). 

Klasično povpraševanje vsebuje naslednje elemente: 

- specifikacija in kakovost materiala, 

- količina, 

- želeni rok dobave, 

- posebne zahteve; npr. cevi posebnih dolžin. 

Vzorec povpraševanja je v prilogi 2. 
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3.5.6 Izbira dobavitelja 

Izbor sposobnih dobaviteljev je ena temeljnih dejavnosti poslovanja. Nabavna služba 

materialnega izbira sposobnega dobavitelja med registriranimi možnimi dobavitelji, razen 

kadar je treba nabaviti popolnoma novo blago. 

Izbran je lahko samo tisti dobavitelj, ki zagotavlja konstantno kakovost dobav in je izbran na 

osnovi določenih kriterijev. Za izbranega dobavitelja se vodi predpisana dokumentacija – 

Izbor in ocenjevanje dobavitelja blaga in storitev. 

Vzorec izbora in ocenjevanja blaga in storitev je v prilogi 3. 

Izbor in ocenjevanje dobaviteljev pripravlja vodja nabave. Odobritev dobavitelja izvede 

referent ali vodja nabave v sodelovanju z direktorjem, na podlagi več naslednjih kriterijev:  

- dolgoletni dobavitelj, 

- ustrezen potrjen vzorec, 

- cena, 

- plačilni pogoji, 

- dobavni rok, 

- servis, 

- drugo. 

3.5.7 Naročilo 

Ko je izbran najboljši dobavitelj, sledi naročilo. Nabavni referent ali vodja nabave začne 

postopek naročanja pri dobavitelju. Izdela torej naročilo v pisni obliki. To naročilo posreduje 

dobavitelju. Ko dobavitelj pošlje pisno potrditev naročila (običajno to traja največ 2 dni), ki 

ne odstopa od samega naročila, je pogodba sklenjena oz. naročilo izvršeno. Če dobavitelj ne 

posreduje potrditve naročila, naročnik naslednji dan preveri, če je dobavitelj naročilo prejel.  

Vzorec naročila je v prilogi 4. 

3.5.8 Sklenitev pogodbe 

Pogodbo sestavljajo temeljni sestavni deli, ki morajo biti jasno opredeljeni: 

- tehnična vsebina pogodbe vsebuje specifikacijo materiala ali storitve, ki je razvidna iz 

končne ponudbe in naknadnega preverjanja tehničnih in fizičnih lastnosti materiala, 

- cena materiala, 

- količina materiala, 

- plačilni pogoji (roki, popusti, obročna plačila, akontacije, akreditivi …), 

- dobavni pogoji (klavzula s pariteto), 

- definicija o kakovosti in kontrola kakovosti, 
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- dogovor o načinu zagotavljanja kakovosti materiala, 

- kakovostni prevzem materiala, 

- pogoji reševanja reklamacij. 

Za sklepanje pogodb z dobaviteljem je pristojen vodja nabave. Za manjša in enkratna naročila 

se šteje, da je pogodba sklenjena, ko se v procesu pogajanja dogovorjeni pogoji potrdijo v 

obliki naročila. V tem primeru naročilo velja kot pogodba. 

3.5.9 Spremljanje naročila 

Nabavna služba s tekočim spremljanjem in kontrolo dobavnih rokov skrbi za to, da bo blago v 

podjetje pravočasno dostavljeno. Ko je naročilo oddano, ga je potrebno občasno spremljati in 

to se počne s telefonsko ali elektronsko povezavo. Nabavne referente zanima, ali je blago že 

pripravljeno za odpremo in ali bo dostavljeno v dogovorjenem roku. Skratka zanimajo jih 

morebitne težave dobavitelja, da te ne bi ogrozile dobave. Ker je nabavna služba odgovorna 

tudi za prevoz, morajo biti v stiku tudi s prevoznikom, da jim lahko posreduje informacije o 

tem, kje se blago nahaja, kdaj se bo nakladalo ali razkladalo. Nabavni referenti so dolžni 

spremljati naročeno blago od naročila do prevzema v skladišče, ko skrb za naročeno blago 

prevzame skladiščnik. Vsi stroški povezani z manipulacijo blaga morajo biti čim manjši, kar 

pomeni, da je naročeno blago treba skrbno nadzorovati. Referent ves čas bedi nad naročilom 

(naročilu bi morala slediti tudi potrditev naročila), vendar pa je praksa takšna, da nekateri 

dobavitelji potrdijo rok dobave, ker želijo obdržati naročilo, vendar se pozneje izkaže, da 

materiala v dogovorjenem roku niso sposobni dobaviti. Le-to je na koncu leta tudi 

ovrednoteno v skupni oceni dobavitelja. 

3.5.10 Prevzem in pregled materiala 

Nabavljeno blago prispe v eno izmed treh skladišč, v večini primerov je to centralno skladišče 

v Ljubljani. Ko je blago razloženo s tovornjaka, pošlje vodja skladišča ali skladiščnik na 

upravo v Novo Gorico vse dokumente, na katerih je razviden prispeli material. Vodja nabave 

ali nabavni referent glede na dokumente od dobavitelja prevzame material na skladišče Nova 

Gorica. Nato ista oseba pripravi nalog za prenos iz skladišča Nova Gorica na skladišče, kamor 

je material prispel in ga pošlje v skladišče. Nato na podlagi tega dokumenta opravi odgovorna 

oseba prevzem materiala, ki mora biti količinski, vizuelni in kakovostni. Če je z materialom 

vse v redu, si prenese material iz skladišča Nova Gorica na svoje skladišče. V primeru, če se 

opazi kakšna razlika v količini, kvaliteti ali izgledu, se napiše reklamacijski zapisnik o 

prevzemu in material pusti na skladišču Nova Gorica, dokler se reklamacija ne reši. 

Vzorec naloga za prenos je v prilogi 5. Vzorec zapisa o odstopanju pri prevzemu je v prilogi 

6. 
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3.5.11 Likvidacija računa 

Ko v podjetje prispe račun dobavitelja za dobavljeni material, račune pregleda računovodski 

oddelek. Ta kontrola ugotavlja izpolnitve pogodbenih naročil. Ko prejmejo račun (včasih ga 

prejmejo že nekaj dni pred prevzemom blaga), ga morajo primerjati z določili v kupni 

pogodbi in s prejemnico. Če se cena in količina ujemata, račun pošljejo v računovodstvo, kjer 

opravijo plačilo. 

3.5.12 Evidenca in arhiviranje 

Za nabavno službo je zelo pomembno, da je evidenca podatkov in informacij hitro dostopna 

in v urejeni obliki. Tega se v Inox centru dosledno držimo. V podjetju vodijo evidenco vseh 

naročil po tekočih številkah. Pomembna je tudi evidence po imenu dobavitelja. To pomeni 

takojšen dostop do informacij o stanju odprtih naročil. 

3.6 Razlike v naročanju materiala na redno in konsignacijsko zalogo 

Od leta 2007 naprej, ko je podjetje pridobilo en del prodajnega programa na konsignacijsko 

zalogo od dobavitelja iz Avstrije, se naročanje teh materialov delno razlikuje od naročanja 

ostalih materialov na redno zalogo. Postopek naročanja materialov na konsignacijsko zalogo 

je v začetku enak. Zazna se potreba po določenem materialu in pripravi se točno določeno 

specifikacija materiala. Od tu naprej pa je postopek nekoliko drugačen. Če se zazna, da 

material, ki ga potrebujemo, naročamo na konsignacijsko zalogo že od prej, potem ne 

pošiljamo več dobaviteljem povpraševanj, ampak dobavitelju, ki nam omogoča 

konsignacijsko zalogo pošljemo kar naročilo brez cene. V naročilu je samo navedeno blago in 

količina. Cen ni potrebno navajati, ker omenjeni dobavitelj prvega v mesecu izda cenik 

njegovega blaga, ki ga imamo na konsignaciji. Pa tudi zato, ker blaga ne kupimo takrat, ko 

naročilo pošljemo, ampak šele takrat, ko ga mi prodamo. To pa se lahko zgodi po enem, dveh 

ali treh mesecih po prejetem materialu. Ostali postopki, od sledenja naročilu, pa vse do 

prevzema potekajo enako kot pri rednih naročanjih. 

Vzorec konsignacijskega naročila je v prilogi 7. 

Do tega trenutka poslovanje poteka zelo korektno, pošteno in prinaša obema podjetjema 

pozitivne rezultate. Za Inox center je tak način poslovanja zelo ugoden, posebno pa je 

pripomogel uspešnejše in lažje prebroditi finančno krizo. 
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Prednosti za Inox center, d. o. o.: 

- Manjši stroški financiranja. 

Material, ki ga ima podjetje na zalogi, je v lasti dobavitelja iz Avstrije. Material nam 

dobavitelj zaračuna enkrat mesečno za prodajo v obdobju preteklega meseca. 

- Dolg plačilni rok. 

Plačilni rok je primerljiv z ostalimi dobavitelji, prednost je le v tem, da začne teči po tem, 

ko podjetje material proda. 

- Redna dobava materiala. 

Dobavitelj dostavlja blago vsak petek na svoje stroške v centralno skladišče v Ljubljani.  

- Ugodne cene. 

Ker je dobavitelj velik trgovec z nerjavnim jeklom po vsej Evropi ima veliko porabo 

materiala. Material kupuje neposredno v železarnah in zato ima zelo ugodne nabavne 

cene. Posredno to koristi tudi Inox centru, saj nekatere materiale sedaj nabavlja še ceneje 

kot prej, čeprav jih je Inox center kupoval že prej pri proizvajalcih. 

- Večja zaloga materiala. 

Ker ima Inox center s konsignacijo manjše stroške financiranja zalog, si lahko privošči 

večjo zalogo drugega materiala. 

- Nevezanost na dobavitelja. 

Inox center ni nikakor navezan na dobavitelja iz Avstrije in material naroča, kjer se zdijo 

v tistem trenutku najbolj ugodni pogoji. Inox center še vedno posluje z istimi dobavitelji 

iz Italije, vendar z nekoliko manjšimi količinami. Lahko se zgodi, da dobavitelj iz Avstrije 

nima materiala na zalogi in potem je potrebno material nabaviti drugje. 

Prednosti za dobavitelja: 

- Lahek prodor na slovensko tržišče. 

S tem, ko je omogočil konsignacijsko prodajo materiala Inox centru, je pridobil cca. 15–

20 % delež tržišča pri prodaji polnih profilov in konstrukcijskih cevi. 

- Hiter prodor na slovensko tržišče. 

V roku enega leta po začetku sodelovanja, je podjetje Inox center imelo že skoraj vse 

polne profile in delno tudi cevi na konsignaciji. Prodaja profilov se zaradi večjih zalog in 

možnosti širjenja prodajnega programa še danes veča. 

- Poceni prodor na slovenski trg. 

Količina materiala, ki ga ima Inox center vezanega na zalogi, za dobavitelja ne predstavlja 

velikih finančnih bremen v primerjavi s tem, kolikšen bil vložek v znanje, izgradnjo ali 

najem skladišč po Sloveniji, če bi hotel pridobiti del Slovenskega tržišča z lastno 

infrastrukturo. 
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Pravila konsignacijske prodaje 

Pri taki vrsti poslovanja na konsignacijo moram izpostaviti dve pomembni pravili, ki ju mora 

podjetje Inox center upoštevati. To sta zaloga, ki jo ima Inox center, se mora v enem letu 

obrniti vsaj trikrat. Zato nabavni referent ali vodja nabave vsak mesec sledi obračanju zalog in 

nabavlja material tako, da se ustrezno obrača. Drugo pravilo je to, da nabavne cene 

komisijskih materialov določa dobavitelj in jih spreminja vsakega prvega v mesecu, kot je 

trend gibanja cen na Evropskih in svetovnih tržiščih.  
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4 ANALIZA TRANSPORTNIH STROŠKOV 

4.1 Namen in cilji 

Transport je pomemben del tako prodajnega kot nabavnega procesa. Zato organizaciji 

transporta posvečamo še posebno skrb, da bi tako zagotovili kakovostno (pravočasno, brez 

poškodb in prijazno): 

- dopolnjevanje zalog oz. dobavo materialov v primeru nujnih potreb oz. naročil in 

- dostavo materialov kupcem. 

Pri organizaciji transporta pri nabavi še posebej skrbno določamo čas transporta, zaporedje 

nakladanja in količine, saj s tem pomembno prispevamo k zniževanju stroškov transporta. Za 

analizo transportnih stroškov sem se odločil, ker se dnevno srečujem s kalkulacijami 

prevoznih stroškov in bi mi to zelo olajšalo vsakodnevno delo in lažje odločanje o načinu 

prevoza. Za vsako ponudbo, ki jo pripravim prodajnim referentom, moram kalkulirati 

nabavne stroške in to so vsakodnevne odločitve, iz katerega kraja in s katerim prevoznikom 

pripeljati nabavljeni material v skladišče. Ker so to pošiljke od minimalnih tež pa vse do 

pošiljk, ki tehtajo 25 ton, in dimenzij od par centimetrov pa vse do celotne dolžine tovornjaka, 

sem se odločil, da bom analiziral cene naslednjih prevoznih podjetij, ki za nas opravljajo 

prevoze: Klaut Egon, d. o. o., M. Koželj, d. o. o., Resped, d. o. o., Interevropa, d. d., 

Slovenske železnice, d. d. in italijanska hitra pošta GLS executive.  

4.2 Organizacija transporta pri nabavi 

Velika večina nabavljenih materialov je iz sosednje Italije. Nekaj pa jih je tudi iz Nemčije. 

Tudi na področju nabave imamo pogodbene prevoznike. S prevozniki razvijamo dolgoročne 

in partnerske odnose. Za organizacijo transporta je odgovoren vodja nabave, v njegovi 

odsotnosti pa drug referent. 

Pri organizaciji transporta vodja nabave upošteva naslednja izhodišča: 

- racionalnost (združevanje količin, več nalaganj …), 

- poslovni interes (da različni dobavitelji ne vidijo, koliko smo nabavili pri konkurenci),  

- rednost prevozov (skoraj redni prevozi konec tedna, četrtek ali petek) in 

- nujne potrebe kupcev, 

- vodja nabave prevoze naroča pisno in jih arhivira v registratorju. Prevoznik na osnovi 

pisnega naročila posreduje povratne informacije o nakladanju in kdaj bo material na ciljni 

lokaciji. 

Izvedel sem analizo stroškov prevoza iz tujine za pošiljke in trasportne poti, prikazane v 

preglednicah 5 in 6. 
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Preglednica 5: Pošiljke iz tujine 

Pošiljka Teža (kg) Dimenzija 

1. 100 1 x evro paleta 80 x 60 cm 

2. 1.000 1 x paleta pločevine 1,5 x 3 m 

3. 10.000 več palet pločevine ali več vezov cevi l= 6 

m (volumensko 1/2 tovornjaka) 

4. 25.000 poln tovornjak 

Preglednica 6: Transportne poti iz tujine 

Start  Cilj Dolžina (km) 

Milano (IT) Ljubljana 508 

Verona (IT) Ljubljana 350 

Parma (IT) Ljubljana 474 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706 

Izvedel sem analizo stroškov prevoza po Sloveniji za pošiljke in trasportne poti, prikazane v 

preglednicah 7 in 8. 

Preglednica 7: Pošiljke po Sloveniji 

Pošiljka Teža (kg) Dimenzija 

1. 100 1 x evro paleta 80 x 60 cm 

2. 1.000 1 x paleta pločevine 1,5 x 3 m 

3. 10.000 več palet pločevine ali več vezov cevi 

l= 6 m (volumensko 1/2 tovornjaka) 

Preglednica 8: Transportne poti po Sloveniji 

Start  Cilj Dolžina (km) 

Ljubljana Benedikt 149 

Ljubljana Kromberk 106 

4.3 Rezultati 

4.3.1 Cene prevozov iz tujine 

Največ uvozov iz tujine opravimo iz sosednje Italije. Prednost Italije je njena bližina in s tem 

manjši prevozni stroški, kot, če bi material uvažali iz Francije ali Nemčije. Z Italijo smo tesno 

povezani že od nastanka podjetja, ker so lastniki Italijanskega podjetja Metalcom, od katerih 

Inox center kupuje pločevino, tudi delni lastniki in soustanovitelji podjetja Inox center. V 

Italiji je tudi nekaj največjih proizvajalcev nerjavnih cevi na svetu, pri katerih se podjetje 
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oskrbuje, zato smo še bolj osredotočeni na italijanski trg. Na teden imamo najmanj dva uvoza 

iz Italije. Iz Nemčije imamo uvoz enkrat ali dvakrat na mesec.  

Za cene prevozov sem prosil pet prevoznikov, ki za nas že prevažajo blago iz tujine. Poslali 

so mi trenutno veljavne cene prevozov glede na povpraševanje za želeno pošiljko in relacijo. 

Cenike sem priložil nalogi (priloge 8–12).  

4.3.2 Cene prevozov po Sloveniji 

Ko uvozimo blago, ga v večini primerov pripeljemo v eno izmed treh skladišč, kjer se blago 

prevzame in pregleda. Le redkokdaj se zgodi, da gre še isti tovornjak neposredno od 

dobavitelja do kupca. Zato potrebujemo prevoze po Sloveniji iz enega od treh skladišč do 

kupca ali pa prevoz med skladišči, ko nekdo iz enega skladišča potrebuje material, ki je v 

drugem skladišču. Ker je centralno skladišče v Ljubljani, so te relacije skoraj vedno iz 

Ljubljane do kupca ali do skladišča v Benediktu ali v Kromberku.  

Za cene sem prosil štiri prevoznike. Poslali so mi trenutno veljavne cene prevozov glede na 

povpraševanje za želeno pošiljko in relacijo. 

Cenike sem priložil nalogi (priloge 13–16). 

4.4 Ugotovitve 

4.4.1 Cene prevozov iz tujine 

Iz cen prevoznikov lahko ugotovimo, da je za pošiljko 1, če jo vozimo iz Italije ne glede iz 

katerega mesta, najugodnejša Italijanska hitra pošta GLS Executive. To je zato, ker od 

trenutka, ko je Slovenija v Evropi in so meje odprte, prevoznik smatra kot, da je skladišče v 

Kromberk v Italiji. Oddaljeno je le ca. 2 km od italijanske meje in blago dostavijo neposredno 

v skladišče. Zato veljajo cene, kot če bi pošiljali pošiljko med Italijanskimi mesti in ne 

mednarodno. Ravno tako je pošiljka dostavljena v 24 urah. Cena se glede na oddaljenost ne 

spreminja, spreminja se le glede na težo. 

Preglednica 9: Cene za pošiljko 2 (Milano–Ljubljana, 508 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Interevropa GLS E. 

Cena EUR/km 0,35 0,26 0,35 0,43 / 

Iz preglednice je razvidno, da je najugodnejši prevoznik M. Koželj. Za njim najcenejša sta 

prevoznika Resped in Egon Klaut, ki imata isto ceno. Najdražja med njimi je Interevropa. 

Hitra pošta GLS Executive ne opravlja prevozov za blago tako velikih dimenzij. 
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Preglednica 10: Cene za pošiljko 2 (Verona–Ljubljana, 350 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Interevropa GLS E. 

Cena EUR/km 0,51 0,51 0,51 0,57 / 

Iz preglednice je razvidno, da imajo prevozniki M. Koželj, Egon Klaut in Resped enako ceno. 

Najdražja med njimi je Interevropa. Hitra pošta GLS Executive ne opravlja prevozov za blago 

tako velikih dimenzij. 

Preglednica 11: Cene za pošiljko 2 (Parma–Ljubljana, 474 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Interevropa GLS E. 

Cena EUR/km 0,42 0,4 0,42 0,46 / 

Iz preglednice je razvidno, da je najugodnejši prevoznik M. Koželj. Za njim najcenejša sta 

prevoznika Resped in Egon Klaut, ki imata enako ceno. Najdražja med njimi je Interevropa. 

Hitra pošta GLS Executive ne opravlja prevozov za blago tako velikih dimenzij. 

Preglednica 12: Cene za pošiljko 2 (Bretzfeld–Ljubljana 706 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Interevropa GLS E. 

Cena EUR/km / 0,49 0,49 0,35 / 

Iz preglednice je razvidno, da sta najugodnejša prevoznika M. Koželj in Resped. Interevropa 

je najdražja. Egon Klaut in GLS Executive iz Nemčije ne opravljata prevozov. 

Preglednica 13: Cene za pošiljko 3 (Milano–Ljubljana, 508 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Interevropa GLS E. 

Cena EUR/km 0,68 0,68 0,83 0,85 / 

Iz preglednice je razvidno, da sta najugodnejša prevoznika Egon Klaut in M. Koželj. Glede na 

ceno je na drugem mestu Resped in na tretjem mestu Interevropa. Hitra pošta GLS Executive 

ne opravlja prevozov za blago tako velikih dimenzij. 

Preglednica 14: Cene za pošiljko 3 (Verona–Ljubljana, 350 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Interevropa GLS E. 

Cena EUR/km 0,8 0,85 0,86 0,91 / 

Iz preglednice je razvidno, da je najugodnejši prevoznik Egon Klaut. Glede na ceno je na 

drugem mestu M. Koželj, sledi mu Resped in Interevropa. Hitra pošta GLS Executive ne 

opravlja prevozov za blago tako velikih dimenzij. 
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Preglednica 15: Cene za pošiljko 3 (Parma–Ljubljana, 474 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Interevropa GLS E. 

Cena EUR/km 0,68 0,7 0,8 0,82 / 

Iz preglednice je razvidno, da je najugodnejši prevoznik Egon Klaut. Glede na ceno je na 

drugem mestu M. Koželj, sledi mu Resped in Interevropa. Hitra pošta GLS Executive ne 

opravlja prevozov za blago tako velikih dimenzij. 

Preglednica 16: Cene za pošiljko 3 (Bretzfeld–Ljubljana, 706 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Interevropa GLS E. 

Cena EUR/km / 0,63 0,88 0,92 / 

Iz preglednice je razvidno, da je najugodnejši prevoznik M. Koželj. Sledi mu Resped in 

Interevropa. Egon Klaut in GLS Executive iz Nemčije ne opravljata prevozov.  

Preglednica 17: Cene za pošiljko 4 (Milano–Ljubljana, 508 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Interevropa GLS E. 

Cena EUR/km 1,1 1,08 1,14 1,10 / 

Iz preglednice je razvidno, da je najugodnejši prevoznik M. Koželj. Za njim najcenejša sta 

prevoznika Egon Klaut in Resped. Najdražja med njimi je Interevropa. Hitra pošta GLS 

Executive ne opravlja prevozov za blago tako velikih dimenzij. 

Preglednica 18: Cene za pošiljko 4 (Verona–Ljubljana, 350 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Interevropa GLS E. 

Cena EUR/km 1,2 1,28 1,28 1,37 / 

Iz preglednice je razvidno, da je najugodnejši prevoznik Egon Klaut. Za njim najcenejša sta 

prevoznika M. Koželj in Resped, ki imata enako ceno. Najdražja med njimi je Interevropa. 

Hitra pošta GLS Executive ne opravlja prevozov za blago tako velikih dimenzij. 

Preglednica 19: Cene za pošiljko 4 (Parma–Ljubljana, 474 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Interevropa GLS E. 

Cena EUR/km 1,16 1,05 1,12 1,09 / 

Iz preglednice je razvidno, da je najugodnejši prevoznik M. Koželj. Za njim najcenejša je 

Interevropa, sledijo še Resped in Egon Klaut. Hitra pošta GLS Executive ne opravlja 

prevozov za blago tako velikih dimenzij. 
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Preglednica 20: Cene za pošiljko 4 (Bretzfeld–Ljubljana,706 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Interevropa GLS E. 

Cena EUR/km / 1,13 1,18 1,15 / 

Iz preglednice je razvidno, da je najugodnejši prevoznik M. Koželj. Sledi mu Resped in 

Interevropa. Egon Klaut in GLS Executive iz Nemčije ne opravljata prevozov.  

4.4.2 Cene prevozov po Sloveniji 

Preglednica 21: Cene za pošiljko 1 (Ljubljana–Benedikt, 149 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Slovenske železnice 

Cena EUR/km 1,01 0,4 1,01 0,17 

Iz preglednice je razvidno, da je za najmanjšo pošiljko najugodnejši prevoznik Slovenske 

železnice. Sledi prevozništvo M. Koželj, nato pa Egon Klaut in Resped z istimi cenami. 

Preglednica 22: Cene za pošiljko 1 (Ljubljana–Kromberk, 106 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Slovenske železnice. 

Cena EUR/km 1,32 0,52 0,85 0,2 

Za enako pošiljko, ki gre v Kromberk je tudi na tej relaciji najugodnejši prevoznik Slovenske 

železnice. Drugi najugodnejši je M. Koželj, nato pa Resped in Egon Klaut. 

Preglednica 23: Cene za pošiljko 2 (Ljubljana–Benedikt, 149 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Slovenske železnice. 

Cena EUR/km 1,14 0,81 1,01 0,47 

Tudi za pošiljko, ki tehta 1000 kg in meri v dolžino 3 m je najugodnejši prevoznik Slovenske 

železnice. Ostali trije so dražji. 

Preglednica 24: Cene za pošiljko 2 (Ljubljana–Kromberk, 106 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Slovenske železnice. 

Cena EUR/km 1,32 0,94 0,95 0,68 

Iz preglednice je razvidno, da je najugodnejši prevoznik Slovenske železnice. Sledijo M. 

Koželj, Resped in Egon Klaut. 
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Preglednica 25: Cene za pošiljko 3 (Ljubljana–Benedikt, 149 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Slovenske železnice. 

Cena EUR/km 1,34 1,34 1,34 2,35 

Iz preglednice je razvidno, da so za večje pošiljke ugodnejši prevozniki Egon Klaut, M. 

Koželj in Resped. V primeru pošiljanja pošiljk večjih tež in daljših od 3 m, se cena pri 

Slovenskih železnicah zelo dvigne. 

Preglednica 26: Cene za pošiljko 3 (Ljubljana–Kromberk, 106 km) 

 Egon Klaut M. Koželj Resped Slovenske železnice. 

Cena EUR/km 1,70 1,70 1,42 3,20 

Iz preglednice je razvidno, da je najugodnejši prevoznik Resped. Sledijo mu Egon Klaut in M. 

Koželj z enako ceno. Najdražje so Slovenske železnice. 
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5 SKLEP 

Danes podjetja posvečajo nabavi veliko več časa in pozornosti kot nekoč. Razlogi za to so 

predvsem v tem, da so podjetja spoznala pomen nizkih stroškov in cen vhodnih materialov za 

dobiček. Nabava pridobiva na svojem pomenu, ker se v podjetjih zavedajo, da se z 

zniževanjem nabavnih stroškov povečuje konkurenčna sposobnost na tržišču in s tem tudi 

dobiček. 

V diplomskem delu sem želel predstaviti nabavno poslovanje podjetja Inox center in 

analizirati transportne stroške. Zato sem analiziral vse faze nabavnega poslovanja in cenike 

prevozniških storitev za določeno pošiljko. 

Ugotovil sem, da se v podjetju dejanski nabavni proces bistveno ne razlikuje od teoretično 

opredeljenega in da se v podjetju dobro zavedajo pomembnosti nabavne službe za dolgoročno 

uspešno poslovanje. 

Cilj diplomske naloge je bil tudi ugotoviti možnost zmanjšanja prevoznih stroškov, kar je bilo 

opravljeno z analizo transportnih stroškov različnih prevoznikov. 

Menim, da se morajo zaposleni posvetiti vsaki fazi nabavnega procesa, najbolj pa 

dobaviteljem. V podjetju se zavedamo, da je od izbire pravega dobavitelja v veliki meri 

odvisna uspešnost nabavnega poslovanja. Nenehno sodelujemo z izbranimi dobavitelji, se 

posvetujemo o novih vrstah materiala, dogovarjamo o plačilnih pogojih in obojestransko 

korektno komuniciramo. 

Osnovno načelo nabavnega oddelka je, da je potrebno imeti registriranih več možnih 

dobaviteljev za nabavo vseh pomembnejših materialov. Ustanovitev partnerstva je za podjetje 

zelo pomembno. Zavedamo se, da če bomo imeli dobre poslovne odnose z dobavitelji, bomo 

imeli dobro razvito nabavno področje in posledično tudi uspešnejše podjetje. Zaupanje v 

medsebojnem odnosu Inox centra z dobavitelji se je seveda razvijalo dalj časa, saj se 

povezave zgodijo v procesu uspešnih poslovnih interakcij, ki zaupanje poglabljajo. Na 

začetku so se podjetje in dobavitelji obojestransko preizkušali z manjšimi naročili in se šele 

čez nekaj časa odločili za obsežnejše sodelovanje. 

Za Inox center so glavne značilnosti dolgoročnega poslovnega sodelovanja z dobavitelji 

naslednje: zanesljivost oskrbe, urejen potek dobave materiala, hitrejše in uspešnejše reševanje 

reklamacij in ugodni nabavni pogoji. 

Pri analizi transportnih stroškov iz tujine, glede na anlizo cenikov, sem ugotovil, da je 

velikokrat najcenejši prevoznik za prevoze iz tujine M. Koželj, ki trenutno vozi material iz 

Nemčije, ti prevozi pa so redki. Iz Italije, od koder imamo največ uvozov, material prevažata 

prevoznika Egon Klaut in Resped (glede na ceno pa bi lahko prevažal material iz Italije tudi 

M. Koželj). Je pa v praksi velikokrat tako, da je potrebno v enem ali dveh dneh opraviti več 
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prevozov različnih tež in dimenzij in v takih primerih se je potrebno zelo dobro organizirati s 

prevoznikom in razporediti prevoze tako, da so čim bolj racionalni. Če je potrebno se prevoze 

opravi z več tovornjaki ali celo z enim tako, da blago naklada dva dni. V takih primerih pa je  

treba preveriti, kateri prevoznik je na razpolago in kako hitro mora biti blago dostavljeno v 

skladišče. Velikokrat je pomembnejša pravočasna dobava kot cena prevoza in zato izberemo 

prevoznika, ki je v danem trenutku na razpolago, ne glede na ceno. 

Pri analizi transportnih stroškov po Sloveniji, sem ugotovil, da je za male pošiljke najcenejši 

prevoznik Slovenska železnice. Za večje pošiljke, ki merijo v dolžino 4, 5 ali 6 m pa cena pri 

Slovenskih železnicah zelo poskoči zaradi dolžine pošiljke, zato so ugodnejši ostali zasebni 

prevozniki. 

Iz analize cen lahko tudi razberemo, da je cena prevoza na kilometer npr. za pošiljko 3., ki jo 

moramo pripeljati z zasebnim prevoznikom, in ne z dostavno službo, bistveno cenejša v Italiji 

kot v Sloveniji. Razlog za to naj bi bile dražje slovenske avtoceste kot italijanske in manjše 

možnosti za povratne prevoze iz določenih odmaknjenih krajev po Sloveniji. 

V današnjem času postaja nabavno poslovanje vse bolj obsežno, saj se ne omejuje zgolj na 

naročanje blaga, temveč so vse bolj prisotne marketinške funkcije kot so: proučevanje 

nabavnega trga, planiranje nabave, iskanje najboljših dobaviteljev ter komuniciranje z njimi, 

iskanje načinov nabavnih poti ter analiziranje nabave. 
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Priloga 7 

 

Konsignacijsko naročilo »Order for K-stock« 

 





Priloga 8 

 

Cenik podjetja Egon Klaut, d. o. o. 

Pošiljka 1 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Milano (IT) Ljubljana 508 180 

Verona (IT) Ljubljana 350 150 

Parma (IT) Ljubljana 474 180 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706  / 

 Pošiljka 2 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Milano (IT) Ljubljana 508 200 

Verona (IT) Ljubljana 350 180 

Parma (IT) Ljubljana 474 200 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706 /  

Pošiljka 3 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Milano (IT) Ljubljana 508 350 

Verona (IT) Ljubljana 350 280 

Parma (IT) Ljubljana 474 320 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706 /  

Pošiljka 4 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Milano (IT) Ljubljana 508 560 

Verona (IT) Ljubljana 350 420 

Parma (IT) Ljubljana 474 550 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706 / 

 





Priloga 9 

 

Cenik podjetja M. Koželj, d. o. o. 

Pošiljka 1 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Milano (IT) Ljubljana 508 130 

Verona (IT) Ljubljana 350 120 

Parma (IT) Ljubljana 474 140 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706 150 

Pošiljka 2 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Milano (IT) Ljubljana 508 200 

Verona (IT) Ljubljana 350 180 

Parma (IT) Ljubljana 474 190 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706 350 

Pošiljka 3 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Milano (IT) Ljubljana 508 350 

Verona (IT) Ljubljana 350 300 

Parma (IT) Ljubljana 474 330 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706 450 

Pošiljka 4 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Milano (IT) Ljubljana 508 550 

Verona (IT) Ljubljana 350 450 

Parma (IT) Ljubljana 474 500 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706 800 
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Cenik podjetja Resped,  d. o. o. 

Pošiljka 1 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Milano (IT) Ljubljana 508 180 

Verona (IT) Ljubljana 350 150 

Parma (IT) Ljubljana 474 180 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706 250 

Pošiljka 2 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Milano (IT) Ljubljana 508 240 

Verona (IT) Ljubljana 350 180 

Parma (IT) Ljubljana 474 200 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706 350 

Pošiljka 3 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Milano (IT) Ljubljana 508 420 

Verona (IT) Ljubljana 350 300 

Parma (IT) Ljubljana 474 380 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706 620 

Pošiljka 4 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Milano (IT) Ljubljana 508 580 

Verona (IT) Ljubljana 350 450 

Parma (IT) Ljubljana 474 530 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706 830 
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Cenik podjetja Interevropa, d. d. 

Pošiljka 1 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Milano (IT) Ljubljana 508 220 

Verona (IT) Ljubljana 350 170 

Parma (IT) Ljubljana 474 230 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706 280 

 Pošiljka 2 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Milano (IT) Ljubljana 508 220 

Verona (IT) Ljubljana 350 200 

Parma (IT) Ljubljana 474 220 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706 380 

Pošiljka 3 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Milano (IT) Ljubljana 508 430 

Verona (IT) Ljubljana 350 320 

Parma (IT) Ljubljana 474 390 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706 650 

Pošiljka 4 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Milano (IT) Ljubljana 508 560 

Verona (IT) Ljubljana 350 480 

Parma (IT) Ljubljana 474 520 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706 815 

 





Priloga 12 

 

Cenik podjetja GLS Executive 

Pošiljka 1 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Milano (IT) Ljubljana 508 26+15=41 € 

Verona (IT) Ljubljana 350 26+15=41 € 

Parma (IT) Ljubljana 474 26+15=41 € 

Bretzfeld (NEM) Ljubljana 706 / 

Cena je določena za prevoz iz Italije do skladišča Kromberk in prevoz iz skladišča Kromberk 

do skladišča Ljubljana po Pošti Slovenije.  

Pošiljka 2 

Ne opravljajo prevozov za tako velike pošiljke. 

Pošiljka 3 

Ne opravljajo prevozov za tako velike pošiljke. 

Pošiljka 4 

Ne opravljajo prevozov za tako velike pošiljke. 
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Cenik podjetja Egon Klaut, d. o. o. 

Pošiljka 1 

  Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Ljubljana  Benedikt 149 150 

Ljubljana Kromberk 106 120 

Pošiljka 2 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Ljubljana  Benedikt 149 170 

Ljubljana Kromberk 106 140 

Pošiljka 3 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Ljubljana  Benedikt 149 200 

Ljubljana Kromberk 106 180 
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Cenik podjetja M. Koželj, d. o. o. 

Pošiljka 1 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Ljubljana Benedikt 149 60 

Ljubljana Kromberk 106 55 

Pošiljka 2 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Ljubljana Benedikt 149 120 

Ljubljana Kromberk 106 100 

Pošiljka 3 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Ljubljana Benedikt 149 200 

Ljubljana Kromberk 106 180 
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Cenik podjetja Resped, d. o. o. 

Pošiljka 1 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Ljubljana Benedikt 149 150 

Ljubljana Kromberk 106 90 

Pošiljka 2 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Ljubljana Benedikt 149 150 

Ljubljana Kromberk 106 100 

Pošiljka 3 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Ljubljana Benedikt 149 200 

Ljubljana Kromberk 106 150 

 





Priloga 16 

 

Cenik podjetja Slovenske železnice, d. d. 

Pošiljka 1 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Ljubljana Benedikt 149 20,4 

Ljubljana Kromberk 106 20,8 

Pošiljka 2 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Ljubljana Benedikt 149 70 

Ljubljana Kromberk 106 72 

Pošiljka 3 

Start Cilj: Dolžina (km) Cena EUR 

Ljubljana Benedikt 149 350 

Ljubljana Kromberk 106 340 

 


