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POVZETEK  

Nabavna logistika ima v sedanjem modernem času veliko vlogo v proizvodnem podjetju, saj 

omogoča nemoteno in pravilno preskrbo s kakovostnimi in primerno potrebnimi materiali 

oziroma storitvami ob pravem času, na pravem mestu, pri pravih količinah ob čim niţjih 

stroških. V zaključni projektni nalogi je obravnavana in analizirana nabavna logistika. V 

teoretičnem delu so s pomočjo domače in tuje literature predstavljeni ključni namen nabavne 

logistike ter nabavni procesi. V praktičnem delu pa je analizirana nabavna logistika iz podjetja 

Gostol-Gopan, d. o. o. Podrobno so predstavljeni nabavni procesi, ki potekajo v podjetju, in 

predlagane izboljšave na tem področju.  

Ključne besede: management oskrbnih verig, nabavna logistika, procesi nabave materiala, 

upravljanje dobaviteljev,upravljanje zalog.   

SUMMARY  

Purchasing logistics at the modern present time has a major role in the production company, it 

offers a smooth and proper supply of high quality and appropriate the necessary materials or 

services at the right time, right place, right quantity to minimize costs. This Final Project 

Paper is considered and analized cost of logistics. In the theoretical part with domestic and 

foreign literature is presented a key purpose of the cost of logistics and purchasing processes. 

In the practical part of the analysis of the cost of logistics enterprises Gostol-Gopan, Ltd. 

Processes are presented in detail purchasing processes taking place in the company and the 

proposed improvements in this area.  

Key words: supply chain management, purchasing logistics, material procurement processes, 

supplier management, inventory management. 

UDK: 658.5:656(043.2)  
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Področje raziskovanja v zaključnem strokovnem delu sodi v področje nabavnega 

managementa. Predmet raziskave je analiza nabavne logistike v proizvodnem podjetju Gostol-

Gopan, d. o. o., s sedeţem v Novi Gorici. 

V zaključni projektni nalogi skušam opredeliti osnovno problematiko nabavne logistike. Njen 

pomen vse bolj vpliva na podjetje in njegovo konkurenčnost. Obvladovanje tega dela 

logistične verige predstavlja vse aktualnejši člen za zniţanje stroškov in opredelitev strategije 

podjetja. 

Pomembnost nabavne logistike se kaţe v tipičnih proizvodnih podjetjih, saj proizvodni, 

nabavni in mnogi drugi izdatki predstavljajo kar med 50 in 80 % vrednosti končnega izdelka. 

Podjetja so spoznala, da so v nabavi velike rezerve, s katerimi lahko zniţujejo stroške. Iršič 

(1998) namreč ugotavlja, da doseţeni prihranki pri zniţevanju nabavnih stroškov učinkovito 

uresničijo nabavne cilje in strategije podjetja, saj se le-ti lahko zniţajo od 5 do 30 %. 

Nabavno logistiko lahko opredelimo tudi kot dejavnost, ki je odgovorna za zagotovitev 

materiala, sredstev in informacij v vhodne vire podjetja. Postopoma se je nabavna funkcija 

razvila v naprednejšo obliko nabave, in sicer v management oskrbnih verig. Zaradi 

spremembe oziroma nadgradnje nabavne logistike je prišlo do potrebe izboljšanja odnosov z 

dobavitelji, potrebe po hitrejši izdelavi in dobavi ob pravem času.  

Proces nabavne operacije mora biti usklajen tudi z drugimi funkcijami v podjetju in zunaj 

njega. Le tako podjetje deluje optimalno. Vsekakor pa se problematika nabavne logistike oz. 

oskrbne verige v zadnjem času uvršča med naloge najvišjega vodstva in postaja strateški 

element vodenja podjetja. Ob tem se uspešno uporabljajo izhodišča teoretičnih spoznanj. 

1.2 Namen in cilji strokovnega dela  

Namen zaključnega strokovnega dela je analizirati management oskrbne verige, s posebnim 

poudarkom na nabavnem procesu in posameznih fazah, hkrati pa spoznanja primerjati s 

procesi v podjetju Gostol-Gopan, d. o. o. 

Strokovno delo je razdeljeno na dva dela, teoretični in praktični. V teoretičnem delu sta 

opredeljena nabava in nabavni management, pri tem pa uporabljena literatura domačih in tujih 

avtorjev. V praktičnem delu je predstavljen nabavni proces v podjetju Gostol-Gopan, d. o. o. 

organizacija in delovanje podjetja, s poudarkom na nabavni funkciji podjetja (pogajanja z 

dobavitelji, selekcija dobaviteljev, sklepanje pogodb ...).  
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Cilji zaključne projektne naloge so naslednji: 

 Preučiti teorijo na področju nabave in opredeliti pomen managementa nabavne verige. 

 Analizirati podjetje Gostol-Gopan, d. o. o.  

 Analizirati nabavni proces v izbranem podjetju in ugotoviti načine razvoja področja 

nabave. 

 Sistematično opredeliti trenutno stanje nabavne logistike v izbranem podjetju in podati 

predloge za prihodnost. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev strokovnega dela  

V obravnavi zaključnega strokovnega dela sem uporabil različne metode dela, s katerimi sem 

dosegel opredeljene cilje. V delu sem poskušal raziskati, kako je organizirana nabavna sluţba, 

kakšen je njen pomen na ravni podjetja kot celote in kako poteka sam proces nabave. Pred 

razčlenitvijo osnovne problematike sem pregledal domačo strokovno literaturo s področja 

oskrbnih verig, nabavnih procesov, poslovnih sistemov in tudi tujo literaturo, ki sem jo 

dodatno predelal med izdelavo naloge. 

Predvidena raziskava se uvršča med poslovne raziskave, skušal pa sem uporabiti statično 

ekonomsko raziskavo in prikazati potek ter delovanje nabavnega procesa v podjetju Gostol-

Gopan, d. o. o. V zaključni nalogi sem uporabil deskriptivni pristop za opis delovnega procesa 

nabave.  

Uporabil sem še naslednje metode: 

 metodo deskripcije, s katero sem opisal dosedanja spoznanja, pojave in procese, 

 metodo klasifikacije, s katero sem definiral strokovne pojme in spoznanja, 

 komparativno metodo, s katero sem primerjal pojave, dejstva in procese v opazovanjem 

podjetju,  

 metodo sinteze v zaključku naloge, s katero sem povzel ključne ugotovitve raziskovanja. 

Pri oblikovanju praktičnega dela bodo še posebej pomembni primarni viri (interni viri 

podjetja), strokovna literatura domačih in tujih avtorjev ter podatki in dejstva z interneta. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema: 

Nabava je poleg proizvodnje in prodaje najpomembnejša funkcija v proizvodnih podjetjih. V 

zadnjem desetletju pa njen pomen vedno bolj narašča, kar se kaţe v velikem zanimanju 

managerjev, saj učinkovita nabavna funkcija ogromno pripomore k uspešnosti podjetja v 

celoti. Predpostavljam, da se bo pomen nabavne logistike v prihodnosti še bolj razvil in bo 

tudi opazovano podjetje elemente nabavne logistike uporabilo kot konkurenčno prednost. 
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Zaključno strokovno delo je omejeno s teoretičnega vidika na nabavni proces, praktično pa je 

opisan proces nabave, ki ga izvaja podjetje Gostol-Gopan, d. o. o. Omejitve vidim pri 

posredovanju podatkov, saj so nekateri podatki za podjetje poslovna skrivnost in tudi 

konkurenčna prednost. Ena izmed omejitev je tudi zbiranje domače strokovne literature, saj je 

ta zaenkrat v omejenem obsegu. Obstaja pa več tuje znanstvene literature, kjer je področje 

nabavne logistike v tuji literaturi zelo dobro in obseţno razdelano. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA NABAVNE LOGISTIKE 

2.1 Splošne značilnosti nabave  

Nabava je v zadnjih letih postala najpomembnejša funkcija proizvodnega podjetja, poleg 

proizvodnje funkcije in prodaje artiklov. Njena funkcija je pustila velik pečat na managerjih 

in vodilnih v nabavnih sektorjih, kar se kaţe v čedalje večji zainteresiranosti v proizvodnih 

podjetjih za to dejavnost. 

V teoriji je veliko razlag nabavne funkcije, ki imajo podoben pomen, vendar se avtorji v 

opredelitev včasih razhajajo. Van Weele (1998, 29) poudarja da je osnovna funkcija nabave  

nakup, ki pa ji sledijo podprocesi, kot so opredelitev potreb, selekcija dobaviteljev, pogajanje 

o ceni, dobavi, plačilnih pogojih in sklenitev pogodbe. Torej, nabavna funkcija mora 

zagotoviti opremo, material, surovine, sestavne dele in druge potrebščine ter storitve ustrezne 

kakovosti, v ustreznih količinah, po primerni ceni in pri pravem viru. Pri tem opisu je nabavna 

funkcija obravnavana predvsem kot operativna dejavnost. 

Pučko (2001, 75) se osredotoči na dva vidika nabave, kjer pa razlika ni v obsegu dejavnosti 

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

delovnih sredstev, delovne sile in tujih storitev. 

Potočnik pa definira nabavo v oţjem in širšem pomenu. Širši pomen obsega poleg oţjega 

pomena, ki obsega sam nakup materiala po dogovorjeni ceni na določenem trgu, predvsem 

naslednje dejavnosti: 

 raziskava nabavnega trga, 

 planiranje nabave, 

 oblikovanje nabavne politike, 

 sklepanje nabavnih dogovorov, 

 količinski in kakovostni prevzem materiala, 

 skladiščenje, analiziranje in evidentiranje nabavnih poslov. 

V nadaljevanju Potočnik (2000, 7-9) govori o soočenju nabavne funkcije z naslednjimi 

vprašanji: kaj, koliko, kdaj, kje kupiti, pod kakšnih pogoji kupiti in koliko plačati. Na ta 

vprašanja se natančneje opredeljuje z odgovori o pojmu nabave, in sicer: nabava je tista 

poslovna funkcija, ki pravočasno, po primerni ceni, s potrebno količino in ustrezno 

kakovostjo oskrbuje proizvodna podjetja s surovinami, materiali in energijo, zaradi 

kontinuirane proizvodnje, trgovska podjetja pa z blagom za nadaljnjo prodajo. 

Kaltnekar (1993, 183) opredeljuje pojem nabave kot poslovno dejavnost podjetja, ki je 

odgovorna za preskrbo vseh potrebnih materialov in zagotovitev potrebnih informacij, kar 
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dosega z opravljanjem številnih nalog znotraj podjetja (oblikovanje nabavne politike, 

planiranje, analiziranje, evidentiranje in kontroliranje potreb in moţnosti), z vzpostavljanjem 

in vzdrţevanjem stikov z dobavitelji (nakup in organizacija dobav) in s ciljem doseči 

optimalen ekonomski učinek. 

Kotnik (1990, 75) obravnava nabavno funkcijo predvsem v povezavi s proizvodnim 

podjetjem. Njene naloge vidi v preskrbi podjetja s surovinami, materiali, nadomestnimi deli, 

napravami, stroji in storitvami za kontinuiran potek proizvodnje oziroma poslovanja. Nabavne 

dejavnosti razdeli na pripravljanje in izvrševanje. Pod prve uvršča pridobivanje informacij o 

nabavnem trgu, oblikovanje nabavne politike in izdelavo izvedbenih načrtov nabave. K 

izvršilnim dejavnostim pa uvršča naslednje: naročanje, prevzem, skladiščenje in varstvo 

blaga, prevoz, obračun računov in evidentiranje nabavnih poslov. 

Lysons (2000, 1) govori o podobni definiciji, ki pa opozori na razliko med oskrbo in nabavo. 

Ta dva pojma sta pogosto obravnavana kot sopomenki, vendar je pojem oskrba širšega 

pomena, saj pomeni pridobitev potrebnih sestavin na vsakršen način, tudi na silo. Nabavo pa 

opredeli kot funkcijo, ki je odgovorna z nakupom, najemom ali drugim pravnim sredstvom 

pridobiti opremo, material in storitve za uporabo v proizvodnji. Opozarja, da proizvodnja ni 

omejena samo na proizvode, ampak pomeni ustvarjanje koristi, blaga široke potrošnje in 

storitev. 

Kot pravi Deţelak (1978, 63) dobro poslovanje nabave ni samo v ekonomičnosti nabave v 

oţjem pomenu, temveč tudi v kvaliteti blaga, v dobavnem času in optimalnih količinah. 

Dobro odvijanje funkcije nabave torej lahko bistveno vpliva tudi na uspešnost proizvodnje in 

prodaje in s tem na uspešnost celotnega podjetja. 

2.1.1 Naloge in odgovornosti nabavne funkcije 

Kot ţe večkrat omenjeno, avtorji teorij o nabavni logistiki trdijo, da je nabava poleg 

proizvodnje in prodaje najpomembnejša poslovna funkcija v proizvodnih podjetjih.  

Potočnik (2000, 5) pravi, da je temeljna naloga nabavne funkcije preskrba podjetja s 

surovinami, materialom, energijo, izdelki in polizdelki, pa tudi stroji, napravami, človeško 

silo itd. Za poslovno uspešnost podjetja pa je pomembno vsekakor več kot le to, da 

razpolagamo s pravo količino materiala, material mora namreč biti ustrezne kakovosti, 

kupljen po primerni ceni in tudi na pravem mestu ter ravno ob pravem času (angl. Just in 

time, krajše JIT).  

Odgovornost in naloge nabavne funkcije so v proizvodnih podjetjih zelo različne. Razlike so 

posledica različnih organizacijskih struktur podjetja, različnih trgov dobaviteljev, različnih 

načinov vodenja in tako dalje. 
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Najpomembnejše naloge nabave po Potočniku so (2000, 10): 

 določitev potreb po materialu za proizvodnjo oziroma potreb po trgovskem blagu za 

prodajo, 

 izbira dobaviteljev na podlagi ugotovitev raziskave nabavnega trga, 

 načrtovanje nabave, 

 pripravljalna dela: iskanje ponudb, analiza ponudb, nabavne kalkulacije ipd., 

 pogajanje in sklenitev pogodbe za nabavo materiala, 

 naročanje, 

 prevzem materiala, 

 kontrola in reklamacije, 

 izdaja naloga za plačilo, 

 evidenca nabave. 

Navedene nabavne naloge izvršuje podjetje s štirimi med seboj povezanimi opravili (Potočnik 

2000, 10–11): 

1. pripravljalna opravila (raziskava nabavnega trga, načrtovane nabave, oblikovanje 

nabavne politike), 

2. opravila, povezana z izvršitvijo nabave (iskanje ponudb, analiza ponudb, izdelava 

nabavne kalkulacije in izbira dobaviteljev, sklepanje nabavnih dogovorov, pogajanje in 

naročanje, prevzemanje), 

3. kontrola in plačilo (kontrola materiala, kontrola računov dobaviteljev, reklamacija, 

plačilo računov), 

4. nabavne evidence in analize (evidenca naročil, dobaviteljev, nabavnih cen, materiala, npr. 

po metodi ABC, reklamacij in analiza nabavnega poslovanja). 

V okviru zamisli, ki sem jih prej omenil, so za nabavno funkcijo v vsakem podjetju značilne 

naslednje odgovornosti (Van Weele 1998, 125): 

 Prispevek h kontinuiteti osnovnih dejavnosti podjetja. Osnovna naloga nabave je 

priskrbeti material in storitev, ki mora biti organizirana na način, ki omogoča nemoteno 

opravljanje primarnih dejavnosti podjetja. Učinkovita nabava torej zahteva jasno 

opredeljen poloţaj odjemalcev in storitev nabavnega oddelka. 

 Nadzorovanje in zmanjševanje stroškov nabave. Ta naloga ima dva pomembna vidika. 

Nabavni referenti lahko pripomorejo k zniţevanju stroškov z ukrepi za zniţevanje 

neposrednih materialnih stroškov, in sicer s pritiskom na dobavitelje, aktivno raziskavo 

trga dobaviteljev, zamenjavo dobaviteljev itd. Nabavni referenti lahko zniţujejo in 

odpravijo tudi splošne stroške, povezane z dobavo materiala in storitev, ki jih zahteva 

podjetje; nabava lahko pripomore k zniţevanju stroškov s postopnim zmanjševanjem 
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(blaţilcev), ki so morda vgrajeni v materialno poslovanje (na primer varnostne zaloge, 

vhodna kontrola, kontrola kakovosti, spremljanje izpolnjevanje naročila na terenu itd.). 

 Zmanjšanje strateškega tveganja podjetja na nabavnih trgih. Teţnja po porazdelitvi 

nabavnih potreb med različne dobavitelje, saj je prevelika koncentracija dobav na majhno 

število dobaviteljev poslovno zelo tvegana.  

 Prispevki k inovacijam izdelkov in izdelovalnega procesa, saj so dobavitelji vir novih 

materialov in proizvodnih tehnologij. 

 Zunanja postavitev podjetja. Nabavna funkcija ima neposreden stik s trgom, zato odnos 

do dobaviteljev pomembno vpliva na pozicioniranje podjetja v javnosti. Nabavne naloge 

so med seboj povezane, tako lahko slaba izvedba ene naloge vpliva na izvedbo ostalih. 

 

Slika 1: Temeljne značilnosti nabavne funkcije 

Vir: Van Weele 1998, 30. 

Nabavna funkcija naj bi zagotovila optimalen sistem dobave, ki mora biti usmerjen k 

potrebam načrtovanja proizvodnje in materialnih potreb. Z drugimi besedami, nabavna 

funkcija je v proizvodni verigi podjetij zelo pomemben člen (Van Weele 1998, 43). 

Nabavne aktivnosti so pomembne v vseh organizacijah in imajo velik vpliv na uspešno 

poslovanje podjetja. Po Čiţmanu (2002, 48-49) Pomembnejše aktivnosti nabavne sluţbe so: 

 lokacija, vrednotenje in priprava dobaviteljev, materiala, potrebščin in storitev; 

 dobro sodelovanje z dobavitelji z vidika kakovosti, dostave in izmenjave ali vrnitve; 

 iskanje novih virov produktov ali materialov; 
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 razumen nakup predmetov glede na: kakovost, ceno, ţivljenjsko dobo, servis, 

vzdrţevanje; 

 sodelovanje z dobavitelji: popusti pri ceni, vrednostna analiza, analiza »naredi ali kupi«, 

trţna analiza in planiranje za daljše obdobje; 

 vzdrţevanje učinkovite komunikacije med oddelki v organizaciji in z obstoječimi ali 

potencialnimi dobavitelji; 

 seznanjanje vodstva z vplivom stroškov nabave in vplivov sprememb nabavnih cen na 

trţišču na dobiček podjetja. 

2.1.2 Proces nabave 

Poslovni proces pomeni poslovanje podjetij in drugih organizacij ter je pogoj za uresničevanje 

temeljnega cilja podjetja, ki je v pridobivanju dobička. Njegovo bistvo je v sorazmerno 

stalnem ponavljanju določenega spleta delovnih postopkov, zato ga lahko razumemo tudi kot 

proces reprodukcije v podjetju (Pučko in Rozman 1992, 30).  

Van Welle (1998, 72-91) opisuje model nabavnega procesa v petih stopnjah in sicer: 

1. Stopnja: Specifikacija naročila 

2. Stopnja: Izbira dobavitelja 

3. Stopnja: Pogodba o nabavi 

4. Stopnja: Naročilo 

5. Stopnja: Pospeševanje izpolnitve naročila 

Beškovnik (2006, 447) pravi, da se procedura nabave začne z procesom planiranja v podjetju  

s trţnimi raziskavami, ki oblikujejo osnovne trende prodaje, izoblikovanju novih prodajnih 

moţnosti, iskanju novih trgov in trţnih pristopov. V široko paleto nabavne funkcije so 

horizontalno vključeni vsi pomembni členi oskrbovalnega procesa v podjetju (razvoj, prodaja, 

proizvodnja, tehnologija, kakovost, zaloge in finance), ki imajo v procesu dobavne verige 

točno določeno vlogo oz. funkcijo. 

Kljub vsem razlikam med podjetji in posebnostmi postopka nabave v določenem podjetju je v 

podjetjih celoten nabavni proces v glavnem podoben. Završnik (1996, 57) navaja dvanajst faz 

nabavnega procesa: 

1. Spoznanje potreb: Spoznanje potreb je prva faza nabavnega procesa. Managerji so 

odgovorni za spoznanje potreb na svojem delovnem mestu. Poznati morajo vse potrebe, 

njihov obseg, čas zadovoljitve in jih morajo znati jasno opredeliti. Nabavni oddelek pa 

mora teţiti k čim bolj standardiziranim potrebam, izrečenim pravočasno, in seznaniti 

interne naročnike o dobavnih časih. 
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2. Interno naročilo: V internem naročilu je natančen opis ţelenega materiala. Interni 

dokument je pisno sporočilo o potrebi določene vrste materiala, ki ga sestavi uporabnik 

naročnik.  

3. Pregled internega naročila: Vsako interno naročilo pregleda odgovorna oseba v nabavi, ki 

mora ugotoviti, ali je podpisnik naročila za to pooblaščen, ali je to, kar potrebujemo, 

moţno zadovoljiti s cenejšim substitutom, ali so zagotovljena finančna sredstva, 

pregledati zaloge, posebno skrb pa nameniti nadzoru upravičenosti in ekonomičnosti ter 

dobavnemu času.  

4. Izdelava specifikacije: Izdelava specifikacije, ki pomeni natančen opis materialov, 

polizdelkov, surovin in sestavnih delov, lastnosti in izvedbenih značilnosti, pomembnih 

za proizvodnjo nekega izdelka. Preden specifikacijo pošljejo dobavitelju, jo mora uradno 

potrditi nabavni oddelek, kar naj bi preprečilo nesporazume v naslednjih stopnjah 

nabavnega procesa. 

5. Raziskava dobaviteljev: Po izdelavi specifikacije nabavni oddelek začne z raziskavo 

dobaviteljev. V sklopu raziskave nabavnega trga ima raziskava dobaviteljev najbolj 

konkretno nalogo. Namen je na domačem in tujem trgu ugotoviti potencialne dobavitelje, 

ki ustrezajo cenovnim, kakovostnim in količinskim zahtevam podjetja. Na podlagi 

raziskave se izbere dobavitelj. 

6. Izbira dobavitelja: Izbira dobavitelja je najpomembnejša faza procesa nabave in odločilna 

naloga nabavne funkcije. Pogoj za izbiro dobavitelja je dobra raziskava potencialnih 

dobaviteljev. Nanjo vplivajo cena, plačilni pogoji, dobavni roki, reference, preteklo 

sodelovanje in prilagodljivost sprememb. Od izbire dobavitelja pa sta najbolj odvisni 

kakovost in cena materialne preskrbe. Dobavitelja, ki nima finančne in tehnične 

sposobnosti, moramo takoj izločiti iz nadaljnjega postopka.  

7. Naročilo: Po izbiri najboljšega dobavitelja sledi izvedba naročila, ki pomeni sprejem 

ponudbe izbranega dobavitelja. Hkrati je naročilo tudi dokument oziroma sestavni del 

pogodbe in mora biti potrjeno v pisni obliki.  

8. Sklenitev pogodbe: Sklenitev kupne pogodbe je pravna podlaga nabave in se oblikuje na 

podlagi soglasja obeh poslovnih partnerjev. Kupec izrazi svojo voljo v naročilu, 

prodajalec pa v sprejemu naročila. Pogodba je sklenjena, ko dobavitelj pošlje naročniku 

pisno potrditev naročila. 

9. Spremljanje naročila: S spremljanjem naročila razumemo nadzor nad prispetjem potrditve 

naročila in primerjavo z naročilom. Po sklenitvi pogodbe je treba zagotoviti dobavo v 

dogovorjenem roku. Glavna naloga nadzora izpolnjevanja dobavnega roka je ugotavljanje 

prekoračitve in opominjanje na dobavo pri dobavitelju. Podjetja v primeru neizpolnitve 

dobave v predvidenem roku uveljavljajo pogodbene kazni ali pa predpišejo naknadni rok 

za izpolnitev obveznosti. 

10. Prevzem in pregled materiala: Ko je material dobavljen, ga je treba pravilno in natančno 

prevzeti. Večina podjetij ima prevzem centraliziran. Izjema so ponavadi podjetja z več 
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enotami v različnih krajih. Prevzemni oddelek je v večini primerov podrejen nabavnemu 

sektorju, njegova naloga pa je kontrola dobavnic, količin in kakovosti. 

11. Likvidacija računa: Prejete račune dobaviteljev je treba pregledati glede računske in 

predmetne točnosti, kar je naloga likvidacije računa. Podlaga za nadzor pa sta 

dobaviteljeva izpolnitev naročila in sklenjena pogodba. 

12. Evidenca in arhiviranje: Nabavni proces se sklene z evidenco in arhiviranjem velikega 

števila podatkov in informacij, ki so za operativni proces nabave uporabni le, če so 

urejeni in hitro dostopni, zato so investicije v informacijsko tehnologijo toliko 

pomembnejše.  

Kot je bilo ţe navedeno, si avtorji v razlagah glede nabavnega procesa niso povsem enotni. 

Razlike so predvsem v vrstnem redu stopenj, ne pa toliko v konceptu oziroma razlagi. Stopnje 

si sledijo v logičnem zaporedju, med njimi pa obstaja tesna povezava. 

2.2 Nabavna logistika v proizvodnem podjetju 

Ekonomisti in poznavalci nabavnega procesa ugotavljajo, da je bila nabavna dejavnost mnogo 

časa zapostavljena. Šele ob naraščajoči konkurenci so podjetja uvidela, da so v nabavi velike 

moţnosti za zniţanje stroškov, ker predstavlja poraba materiala velik odstotek proizvodne 

vrednosti. Logoţar (2004, 100) poudarja, da  Nabavna logistika oskrbi celoten poslovni 

sistem s potrebnim materialom v ustrezni količini in kakovosti. K materialu šteje vse potrebne 

surovine, materiale, polizdelke in izdelke, ki jih poslovni sistem potrebuje za izvedbo svojega 

proizvodnega programa. Material mora biti v podjetje dostavljen ob pravem času, na pravem 

mestu in ob ekonomsko upravičenih stroških. 

Kaltnekar (1993, 48–52) navaja nekaj ciljev glede proizvodnega logističnega sistema, med 

katerimi so najpomembnejši naslednji: 

 Zagotavljanje planske preskrbe vsega potrebnega materiala v zahtevanih količinah in 

kvalitetah, pravočasna dostava na zahtevana mesta in s tem izpolnitev pogojev za 

nemoteno delo v proizvodnji ter drugih sluţbah v podjetju, 

 Vključevanje logističnega sistema v celoten poslovni proces podjetja in z ustrezno 

notranjo organiziranostjo vseh dejavnosti zagotovitev njihovega koordinatnega delovanja 

pri opravljanju postavljenih nalog, 

 Vzdrţevanje dobrih odnosov z dobavitelji in kupci ter s tem zagotavljanje obojestransko 

zanesljivost dobav, 

 Nabava pravega blaga po čim niţjih cenah in skrb za njihovo dostavo, prevzem, 

skladiščenje in notranji transport ter distribucijo končnih proizvodov do kupcev ob čim 

niţjih stroških ter v skladu z njihovimi časovno in prostorsko opredeljenimi zahtevami, 
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 Z urejenim planiranjem, evidentiranjem in celotnim administrativnim poslovanjem 

zagotavljanje zanesljivosti in točnosti logističnega sistema pri opravljanju njegovih nalog 

in preglednosti njegovega dela, 

 Tekoče obveščanje drugih sluţb v podjetju o stanju in spremembah na trţišču ter o 

celotnem zunanjem in notranjem poslovanju z materialom in proizvodi. 

Gattorna, Day in Hargreaves (1994, 64) trdijo, da sam proces nabave mora vedno teţiti k 

racionalizaciji, ki se dosega predvsem z izvajanjem naslednjih temeljnih aktivnosti: 

vnaprejšnjo določitvijo in ocenitvijo nabavnih potreb, identifikacijo morebitnih dobaviteljev, 

preučevanjem dobaviteljevih ponudb, izbiro dobaviteljev, ponovnim pregledom, povzetkom 

in analizo izbranih dobaviteljev, uporabo ustreznih analitičnih tehnik za določanje cen in 

stroškov, pogajanjem, selekcijo izbranih dobaviteljev in podpisom pogodb, nadzorom nad 

dobavitelji, sklenitvijo nakupnih poslov. 

Grochla (1986, 23; povz. po Logoţar 2004, 100–102) pri nabavi materiala loči nabavni 

material na tri načine, ki postavljajo različne zahteve nabavni logistiki. Prvi način se nanaša 

na nabavo določenega materiala takrat, ko se le-ta potrebuje. Prednosti tega načina se kaţejo v 

notranji logistiki, ker odpade potreba po skladiščenju določenega blaga, to pa zmanjšuje 

stroške skladiščenja in obratnih sredstev, vezanih v zalogah materiala. Lahko pa pride do 

zastojev v proizvodnji, če material pravočasno ne prispe v poslovni sistem. Posledici sta 

prekoračitev dobavnega roka in neustrezna izraba proizvodnih zmogljivosti. Ta način se 

uporablja pri nabavi materiala, ki je na nabavnem trţišču vedno na voljo, in za tisti material, 

ki ga potrebujemo nenadoma in ga zato nismo upoštevali v planu nabave.  

Drugi način je nabava materiala na zalogo, tako da je material vedno na voljo, ko ga v 

proizvodnji potrebujejo. S tem se poslovni sistem zavaruje proti trţnim nihanjem v ponudbi 

določenega materiala in proti dobavni nezanesljivosti dobaviteljev. Pri tem načinu narastejo 

stroški vezave sredstev za zaloge in stroški skladiščenja. S stroškovnega vidika nastaja 

potreba po ugotovitvi optimalnih naročenih količin materiala.  

Tretji način preskrbe materiala je sinhronizirana izdelava ali pa dobava materiala, s čimer se 

skuša odpraviti slabosti prejšnjih dveh načinov. Pri tem načinu mora dobavitelj dobaviti 

material v točno določenem roku, ki je opredeljen s potrebami po tem materialu v proizvodnji 

poslovnega sistema, tako imenovan sistem časovno točnega oskrbovanja. Pri tem načinu ima 

poslovni sistem le varnostne zaloge, tako da so stroški za vezavo sredstev in skladiščenje kar 

se da majhni. Potrebni pa so zanesljivi dobavitelji. Med dobavitelji in prejemnikom materiala 

prihaja tudi do poglobljenega poslovnega sodelovanja. 
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3 PREDSTAVITEV POSLOVNEGA SISTEMA 

3.1 Razvoj podjetja  

Podjetje Gostol-Gopan, d. o. o. je bilo ustanovljeno leta 1992, lahko pa govorimo, da segajo 

njegovi začetki v leto 1947, natančneje 26. 10. 1947, ko je bilo v občinskih knjigah zapisano 

ime: Okrajno mehanično podjetje Solkan. Tega leta je skupina delavcev prenesla stroje in 

opremo delavnice Josipa Štruklja z italijanske strani – iz Gorice – na slovensko stran in začel 

se je skokovit razvoj strojegradnje in livarstva na Goriškem. Podjetje se je v naslednjih letih iz 

skromne delavnice razvilo v sodobno organiziran sistem gostol – goriška strojegradnja in 

livarstvo. V prvih letih obstoja je livarna, kot edina tovrstna tovarna na Primorskem, 

oskrbovala z ulitki vso industrijo, predvsem opekarne, cementarne in apnenice, kajti to je bil 

čas obnove, ko je bilo treba dati vso prednost proizvodnji gradbenega materiala.  

Konec leta 1948 se je podjetje preimenovalo v »Livarna Štrukelj – Solkan«. V tem času je 

prišlo do zamenjave starih strojev z novimi in do izpopolnjevanja tehnologije. Naslednji 

pomemben mejnik za Gostol je leto 1960, ko se je podjetje preselilo iz prvotne lokacije v 

Solkanu v nove proizvodne in upravne prostore ob Prvomajski cesti v Novi Gorici. Podjetje 

se je v 60. in 70. letih močno širilo in dopolnjevalo s programi, tako je v svojih najboljših 

časih imelo do 1800 zaposlenih, 5 programov in obrate na treh lokacijah: Tolminu, Idriji in 

Novi Gorici.  

Tako kot celotna strojegradnja in veliki slovenski giganti je tudi podjetje Gostol konec 80. in 

začetek 90. let zapadlo v krizo. Iz svoje sredine je vodstvo uspelo izdvojiti najuspešnejši in za 

prihodnost najpomembnejši program, to je bila takrat »prehrambna oprema« (sedaj »pekarska 

oprema«), in začelo graditi podjetje na novih temeljih. Zaradi tega se opredeljuje leto 1992 

kot leto ustanove podjetja Gostol-Gopan, d. o. o. od predhodnega podjetja je prevzelo kadre, 

poslovne prostore in poslovne vire ter izvedlo dokaj neboleč prehod poslovanja na sedanje 

podjetje (Gostol Gopan 2010). 

3.2 Dejavnost podjetja  

Sedanje podjetje Gostol-Gopan, d. o. o. doţivlja v zadnjih letih velik vzpon, širi svojo 

dejavnost na program Procesna oprema, odprti ima dve predstavništvi (v Moskvi in Kijevu), 

tri hčerinska podjetja, mnogo agentov in zastopnikov po Evropi in tudi svetu. Skratka, 

podjetje je močno mednarodno zasidrano. Izdelke trţi pod lastno blagovno znamko Gostol. 

Podjetje Gostol-Gopan, d. o. o. je danes v stoodstotni lasti delniške druţbe Gopek, d. d. 

Delničarji te druţbe so delavci druţbe Gostol-Gopan, d. o. o., in nekdanji zaposleni, ki so bili 

v delovnem razmerju v času ustanovitve delniške druţbe, ki je bila registrirana na sodišču 30. 

decembra 1994. 
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Specializirani so predvsem na dvoje dejavnosti. Prva je program »pekarska oprema«, katere 

izdelki so glavni proizvodi podjetja Gostol-Gopan, d. o. o. Program ponuja celovite 

tehnološke rešitve predvsem za srednje in velike pekarne. Izdeluje posamezne standardne 

stroje in proizvodne linije tako za proizvodnjo kruha kot krušnega peciva. V svoji ponudbi 

omogoča rešitve za vse proizvodne faze v pekarni, od priprave surovih pekarskih izdelkov do 

hlajenja, pakiranja in skladiščenja kruha. Drugo dejavnost pa predstavlja program »procesne 

opreme«, ki ponuja kompleksne tehnološke rešitve za farmacevtsko industrijo, industrijo 

praškastih barv in industrijo proizvodnje GRP cevi. Poleg tega pa razvija in izdeluje, po 

zahtevah in ţeljah kupca, še najrazličnejše mešalnike in gnetilnike, ki so primerni za veliko 

vrsto procesnih industrij: kemično, gradbeno, gumarsko, livarsko industrijo, industrijo vozil in 

plovil, industrijo eksplozivnih materialov (Gostol Gopan 2010). 

Poleg dveh naštetih programov in trţne proizvodne funkcije podjetje nudi še veliko več, le 

nekaj osnovnih: 

 podjetje ponuja celovito idealno rešitev, narejeno po meri in ţeljah tudi najbolj 

tehnološko zahtevnega kupca, 

 pri razvoju opreme za posamezne industrije sodelujejo s procesnimi tehnologi, za katere 

izdelujejo opremo, 

 v pekarski branţi svetujejo pri izbiri prave tehnologije, ne glede na to, katero vrsto kruha 

nameravajo izdelovati (pšenični, mešani, rţeni), 

 projektirajo nove pekarne in pomagajo pri posodabljanju proizvodnje v obstoječih 

pekarnah, 

 prilagodijo opremo prostorskim omejitvam z njihovimi posebnimi rešitvami, 

 kupcu opreme pomagajo pri iskanju ustreznega vira financiranja, 

 demontirajo obstoječo opremo z namenom postavitve nove, 

 opremo zmontirajo v proizvodnji in jo spustijo v pogon ali pa samo sodelujejo pri 

nadzoru nad montaţo. Ta operacija zagotavlja, da oprema zadovoljuje vse tehnične in 

tehnološke kupčeve zahteve, ki so v pogodbi, 

 pod določenimi pogoji nudijo testiranje opreme v drugih proizvodnji. Tako se lahko v 

ţivo prepričajo, ali je oprema ustreza ţelenim zahtevam, 

 usposabljajo strokovnjake za upravljanje s tehnološko opremo, izvajajo tekoče 

servisiranje in hitra popravila na kupčevem sedeţu doma ali  proizvodnem procesu.  

Gostol-Gopan, d. o. o. je postal ponudnik zanesljivih strojnih rešitev, ki podjetjem pomagajo 

povečati obseg proizvodnje in zmanjšati proizvodne stroške, s tem pa povečati dobiček in 

konkurenčno prednost. Od podobnih podjetij se Gostol-Gopan, d. o. o. loči po odlični 

odzivnosti in prilagodljivosti na zahteve, ki jih spremembe na trgu postavljajo omenjenim 

podjetjem.  
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Druţba z več kot 60-letno tradicijo in skoraj 200 zaposlenimi je največji proizvajalec 

omenjenih strojev v Sloveniji. Končni izdelki se prodajajo večinoma na tujih trgih, predvsem 

na ruskem trgu, počasi pa prodirajo tudi na zahtevni zahodnoevropski trg. Izvoz na tuje trge 

predstavlja kar 97 %, štirje najpomembnejši trgi za podjetje pa so doprinesli kar 80 % 

celotnega prihodka. 

 

Slika 2: Strukturni delež prodaje po tržiščih od leta 2004 do 2009 

Vir: Boţič 2009, 8. 

Proizvodnja in izdelki podjetja presegajo potrebe slovenskega trga, zato lahko ţe zdaj 

omenim, da bo podjetje tudi v prihodnosti poslovalo s poslovno strategijo, usmerjeno 

predvsem na tuje trge. Druţba ima enočlansko upravo – direktorja, ki zastopa druţbo 

neomejeno. 

Druţba ima funkcijski organigram, po katerem se delijo pravice in obveznosti udeleţencev. V 

prvi liniji svoje strukture ima proizvodni in logistični sektor, sektor kakovosti, informatike in 

ekonomike, sektor raziskave in razvoja ter sektor trţenja in kadrov. 
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Slika 3: Organizacijska shema 

Vir: Boţič 2009, 5. 

3.3 Organizacija sektorja proizvodnje in logistike 

Organizacijska enota proizvodnje in logistike v podjetju Gostol-Gopan je strateškega pomena, 

saj gre za proizvodno podjetje. Sektor se deli na planiranje, proizvodnjo, zunanjo proizvodnjo, 

nabavo in razvojno-projektno skupino. Vse enote so med seboj tesno povezane, vsaka enota 

ima svojega vodjo, skupno pa odgovarjajo direktorju sektorja logistike. 

Iz organigrama  podjetja je razvidno, kako so posamezne funkcije porazdeljene in hierarhično 

podrejene (glej sliko 3). Sektor je funkcijsko in centralistično organiziran, kot tudi ostali 

sektorji podjetja. Izdelava podobnih izdelkov oziroma izdelava strojev za samo eno kategorijo 

pogojuje tako organizacijsko strukturo.  

Poleg tega pa vplivajo še naslednji  dejavniki: 

 prodajni trgi (zelo razvejan prodajni trg ter transportne karakteristike), 

 nabavni trgi (oddaljenost, odzivni čas, transportne karakteristike …), 

 skladiščne kapacitete in specifičnost zalog, 

 potrebe po notranji logistiki, 

 potrebe po zunanjem transportu. 

Vsi našteti  dejavniki narekujejo potrebe in način dela v sektorju logistike in proizvodnje.  

Trg, v katerem podjetje deluje, zahteva hitro odzivno in strokovno vodeno organizacijo. Tako 

je nabavna logistika v podjetju primerno funkcijsko centralno vodena. Ker je nabavna enota v 

istem sektorju kot proizvodnja, poenostavlja koordiniranje med procesi.  
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4 NABAVNA LOGISTIKA V PODJETJU GOSTOL-GOPAN, D. O. O.  

Glavna naloga nabavne logistike v podjetju Gostol-Gopan, d. o. o. je nabavljanje oz. 

poslovanje z zunanjimi dobavitelji, ki podjetje oskrbujejo z materiali, reprodukcijski materiali 

in raznimi polizdelki, ki omogočajo nadaljnjo proizvodnjo. 

V klasičnem primeru proizvodnega podjetja nabavljen material oziroma storitev znaša 60 % 

končne prodajne cene. V podjetju Gostol-Gopan, d. o. o. pa znaša ta deleţ pribliţno 35 % 

končne prodajne cene. Nizka odstotna mera stroškov materiala pri vrednosti končnega izdelka 

nastane zaradi posledice izdelave strojev po naročilu, saj podjetje ni tipično proizvodno 

podjetje, ki deluje po principu tekočega traka oziroma neprestane izdelave izdelkov. V 

podjetju doprinese nastajanje večjih stroškov drugje, kot so plače in ostali stroški zaradi 

planiranja, projektiranja, izdelave unikatnih strojev in materialov. 

 

Slika 4: Delež nabavljenih materialov v vrednosti prodaje 

Vir: Boţič 2009, 10. 

Nabavne aktivnosti so pomembne v vseh podjetjih, predvsem pa v proizvodnih, saj imajo 

velik vpliv na uspešnost podjetja Gostol-Gopan, d. o. o. Pomembne aktivnosti v nabavni 

sluţbi so naslednje: 

 profesionalno sodelovanje z dobavitelji glede vidika dobave, kakovosti, cene in 

poprodajnih aktivnosti, 

 iskanje novih dobaviteljev in potrebnih sredstev za zagon, 

 pametna nakupna odločitev glede na: ceno, kakovost, plačilne pogoje, servisiranje,  

 kooperacija z dobavitelji oziroma povezovanje z njimi na dolgi rok, 

 vlaganje v učinkovito komunikacijo med oddelki znotraj organizacije in dobavitelji. 

33%

29%

38%

material ostali stroški plače
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4.1 Proces nabave  

Nabava poskrbi za prvo točko v logističnem procesu, ki se imenuje preskrba. V 

obravnavanem podjetju je po organizacijski shemi področje nabave podrejeno logističnemu 

sektorju. Osnovna naloga nabave je pravočasno oskrbeti proizvodnjo z reprodukcijskim 

materialom, sredstvi za delo in potrebnimi storitvami. Z obvladovanjem tega procesa in s 

stalnim izobraţevanjem delavcev v nabavi zagotavljajo nabavo za podjetje v zahtevani 

kakovosti, ustreznih cenah, dobavnih in plačilnih rokih.  

Nabavna sluţba skuša slediti zahtevam in pričakovanjem kupcev tako, da zagotavlja: 

 izbor kakovostnih dobaviteljev in razvijanje dolgoročnih partnerskih odnosov z njimi, 

 optimalne zaloge reprodukcijskih materialov za prodajno-proizvodni program, 

 pravočasno dobavo tudi tistih materialov, ki niso na zalogi, 

 reševanje nujnih potreb kupcev, 

 obvladovanje morebitnih sprememb v času prodaje. 

 

Slika 5: Primer fizične oskrbe v podjetju 

Vir: Gostol Gopan 2008. 

V podjetju naročajo materiale zaradi dopolnjevanja zalog, plana potreb in neposrednih 

internih zahtev. Osnova za naročanje so potrebe po artiklih oziroma storitvah, dobavitelj pa 

mora dobaviti blago v dogovorjenem roku, drţati pa se mora tudi ostalih predpostavk. Zato so 

potrebni zanesljivi dobavitelji, s katerimi jih veţejo partnerski odnosi. V podjetju imajo 

naročanje predpisano po internih predpisih in ISO standardu, zato vzdrţujejo dokumentirane 

postopke, s katerim zagotavljajo, da je nabavljeni material v skladu s pravili in zahtevami. 

Ţelena kakovost končnega proizvoda se kaţe v nabavi oziroma vhodu prejetih materialov. 

Pogoji za sodelovanje z dobavitelji so določeni v obrazcu naročila ali kupni pogodbi, ta 
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definira vse sestavine in pogoje za nakup kakovostnih materialov in surovin. V procesu 

nabave se uporabljajo predvsem naslednji dokumenti: 

 interna naročilnica (priloga 3), 

 naročilo dobavitelju in korporaciji, 

 uvozna dobavnica, 

 odpremna dispozicija, 

 zapisniki kontrole, 

 proforma za vračilo materiala. 

Proces se začne z naročilom kupca, ki ga izda prodaja nabavi ali proizvodnji, v naročilu pa so 

navedeni vsi potrebni splošni podatki o kupcu, rokih, posebnih zahtevah za izdelavo, nabavo 

in odpremo. 

Pregled nabavne dokumentacije izvaja vodja nabave, pomočnik direktorja in direktor 

(izjemoma) v skladu s predpisi in navodili o nabavni organizacijski enoti. Vodja nabave je 

odgovoren za naslednje naloge oziroma procese: 

 identifikacijo dobavitelja, 

 oceno in izbor dobavitelja, 

 naročilo dobavitelju (preverjanje elementov naročila), 

 prevzem materiala in storitev, 

 likvidacijo računov. 

Vodja nabave je odgovoren tudi za razne analize in vrednostne izračune znotraj tega procesa, 

kot so: ABC analiza zalog, vrednostna zaloga materialov, koeficient obračanja zalog, bazni 

indeks itd. 
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Slika 6: Flow-chart diagram nabave v podjetju Gostol-Gopan, d. o. o. 

Vir: Gostol Gopan 2008. 
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4.1.1 Informacije za nabavo 

Zahteve za nabavo podaja planska sluţba, ki je vir nabavi, ta pa se uskladi s prodajo in 

tehničnimi sluţbami – samo v primeru preprodaje je vir podatkov prodajna sluţba. Potrošni 

material (obleke, orodja ipd.) proizvodnja naroča preko interne naročilnice. Naročila 

dobaviteljem pa izvaja samo komercialist, veljavna pa so le, ko jih pregleda in s podpisom 

odobri vodja nabave. 

Naročanje je izvedeno s pisnim dokumentom oz. naročilnico. Vsa naročila morajo biti 

izdelana po navodilih za izpolnjevanje predpisanih obrazcev, na katerem so dokumentirani vsi 

potrebni podatki, ki jasno določajo vrsto materiala ali storitve, njegovo kakovost, količino, 

pogoje dobave in ostale podatke, pomembne za naročilo. Zahteve za kakovost so lahko 

zapisane v predpisanih standardih kakovosti ali v izdani pogodbi. Podlage za naročanje so 

lahko: 

 interne naročilnice in razne ponudbe, 

 proizvodni plani potreb – izpeljani na podlagi komercialnega plana, 

 komercialni plani oziroma plani prodaje, 

 dispozicije špediterju, 

 poročila zalog. 

Nabavno dokumentacijo pripravi naročnik materiala, pregleda pa jo vodja nabave in jo 

naknadno odobri. 

4.1.2 Rangiranje in ocenjevanje dobaviteljev 

Raziskava nabavnih trgov in naknadno ocenjevanje dobaviteljev se v podjetju Gostol-Gopan, 

d. o. o. izvajata preko posebej oblikovanih vprašalnikov, v katerih so točno določeni kriteriji. 

Ocenjevanje temelji na dobaviteljih, ki so bili potrjeni s strani nabave, in na novih 

dobaviteljih. Podjetje vedno ocenjuje dobavitelje v tekočem letu za predhodno leto. V 

prejšnjem letu so obdelali dobavitelje, ki so dosegli naročila nad 20.000 EUR. Skupno pa je 

bilo potrjenih le petdeset od petsto ocenjenih. Ocenjevanje poteka po predpisanih kriterijih na 

obrazcu za oceno in izbor dobavitelja, kar prikazuje priloga 1, ki sluţi razvrščanju potrjenih 

dobaviteljev v kakovostne skupine. Z oceno in izborom dobaviteljev podjetje zagotavlja: 

 ocenjevanje in izbor sposobnih dobaviteljev, 

 sistematično spremljanje in ocenjevanje kakovosti dobaviteljev, 

 pridobitev kakovostnih materialov glede na skladne ţelje, 

 razvijanje dolgoročnega partnerskega odnosa. 

Nove dobavitelje najprej uvrstijo v listo ţe obstoječih dobaviteljev, kasneje pa jih ocenjujejo 

in razvrščajo v tri skupine skupaj z dosedanjimi, ki izpolnjujejo dane pogoje.  
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Preglednica 1: Legenda ocenjevanja 

Skupina dobaviteljev Doseţeno število točk Deleţ v % 

A SPOSOBEN DOBAVITELJ Od 80 točk do 100 točk Od 80 % do 100 % 

B POGOJNO SPOSOBEN DOBAVITELJ Od 50 do 79 točk Od 50 % do 79 % 

C NEPRIMEREN DOBAVITELJ Manj kot 50 točk Manj kot 50 % 

Vir: Gostol Gopan 2008. 

Skupina C se opredeljuje kot skupina neprimernih dobaviteljev, katere se tudi vpisuje na listo 

neprimernih dobaviteljev. Dobaviteljev oziroma članov s te liste se v podjetju poskušajo 

izogibati. Lahko so ocenjeni kot neprimerni za celotno področje ali pa samo za del področja 

nabav. Nove dobavitelje pa podjetje pri večjih količinah povabi na informativni razgovor, na 

katerem jih oceni na podlagi vprašalnega lista za določitev bonitete. Pri ocenjevanju 

dobaviteljev uporabljajo različne kriterije, kar prikazuje slika 7. 

 

Slika 7: Kriteriji ocenjevanja in vrednotenja dobaviteljev v podjetju. 

Vir: Gostol Gopan 2008. 

Postopek raziskave nabavnih trgov in dobaviteljev poteka tudi s kontroliranjem celotne baze 

dobaviteljev. Pri tem uporabljajo naslednje vire podatkov: 

 podatki Gospodarske zbornice Slovenije, 

 internet in IBON, 

 sejmi. 
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Namen presoje in izbora dobaviteljev je preveriti dobaviteljeve sposobnosti stalne kakovosti 

poslovanja. Po takšnem postopku  se oblikuje baza dobaviteljev s partnerskim odnosom, kar 

je tudi cilj podjetja, dobavitelje pa je treba neprestano izboljševati in usmerjati glede na 

interese podjetja. Za sistematično ocenjevanje in izbor kakovostnih dobaviteljev materiala je 

odgovoren vodja nabave. 

4.1.3 Naročilo dobavitelju 

Z naročilom ali pogodbo z dobaviteljem podjetje sklene sporazum o nakupu artiklov oziroma 

storitev. Namen naročila so jasno in nedvoumno definirani pogoji nakupa, njen cilj pa je 

pravilno, pravočasno, po sprejemljivih cenah in v pravih količinah opraviti naročanje vhodnih 

artiklov. Nosilec pooblastil in odgovornosti je nabavna sluţba, ki na osnovi predhodnih 

informacij in liste ocenjenih dobaviteljev izdela naročilo. 

Vsa naročila morajo biti izdelana po pravilnikih in naknadno izpisana ter vnesena v 

informacijski sistem. Obvezne sestavine naročila so: 

 točen naslov podjetja, 

 zaporedna številka naročila, 

 datum pisanja naročila, 

 točen naslov dobavitelja, 

 katera oseba izpolnjuje naročilo, 

 pogoje dobave po »incotermsih«, 

 načine dobave (cestni, ţelezniški način itd.), 

 garancijski rok, 

 valuto plačila, 

 zahtevani dokumenti (certifikati, tehnična dokumentacija itd.), 

 podpis (oseba, ki je naročilo izvedla, in neposredni vodja), 

 seznam prilog, 

 pogodbene kazni. 

Pred koncem naročilo pregleda še vodja nabave in ga potrdi, sledi pa mu nabavni 

komercialist, ki je naročilo izdelal in mora poskrbeti za pravilno realizacijo. 

4.1.4 Sprejem in vhodna kontrola blaga 

Odgovorni skladiščnik opravi pregled prispelega blaga takoj ob prihodu in ga tudi prevzame 

(velja za standardne elemente), sprejem zahtevnejšega materiala pa opravi sluţba za vhodne 

kontrole. V primeru, da ni nikakršnih odstopanj med prispelim materialom in izdanim 
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naročilom, se potrdi dobavni dokument dobavitelja, blago pa se skladišči. Če pride do 

odstopanj, se zapiše reklamacijski zapisnik. 

Sprejem blaga 

Blago v podjetju sprejemajo predvsem udeleţenci nabave in podprocesov. Sprejem blaga 

lahko opravi receptor, komercialist nabave, skladiščnik, kontrolor itd. Če blago prispe v 

rednem delovnem času, ga je dolţan sprejeti oziroma usmeriti receptor. Običajno ob prihodu 

blaga preveri, od kod izvira, in ali je ocarinjeno, glede na to, da prihaja iz tretjih drţav. 

Posledično pa usmeri dobavljeno blago na razkladanje in ga razdeli na: 

 standardni material (elektro, orodje itd.), 

 reprodukcijski material (profili, cevi, plošče itd.). 

V nabavi vedno pravočasno pred dnevom prevzema pristopijo k aktivni pripravi 

dokumentacije v skladu s predpisi. Dokumentacija je razdeljena na dokumentacijo iz 

Slovenije in EU-ja ter dokumentacijo iz tretjih drţav. Večina dobaviteljev iz Slovenije ima 

pariteto CIP, evropskih pa EXW. V primeru, ko blago prihaja iz tretjih drţav, mora receptor 

preveriti, ali je ocarinjeno. Če ni ocarinjeno, ga usmeri k špediterju, ki mu poda ustrezna 

navodila in ocarini blago na vozilu ali v skladišču. Ocarinjeno blago nato skladiščijo v 

carinskem skladišču, praviloma še isti dan, ko je carinski postopek sprostitve blaga v prost 

promet zaključen, prejme skladiščnik od hišnega špediterja dokaz, da je blago carinjeno. 

Nabavni komercialist v podjetju je dolţan vodji skladišča posredovati vso potrebno 

dokumentacijo, informacije in vsa potrebna navodila za sprejem blaga. Tako lahko tudi vodja 

skladišča usmeri dobavitelja oziroma prevoznika k pravi osebi, ki blago pregleda in ustrezno 

skladišči. 

Vhodna kontrola 

Preverjanje kakovosti materiala izvajajo z namenom ugotovitve ustreznosti materiala po 

ţelenih zahtevah. Vhodna kontrola je vsa kontrola, ki se opravi ob sprejetju blaga na 

kontrolnem mestu. Najpomembnejši kriterij pri kontroli materiala je, da mora material 

količinsko in kakovostno ustrezati naročilu. Količinski pregled opravi skladiščnik, kakovostni 

pregled pa kontrolor, kontrolira pa se vsak material, ki prispe v podjetje z dobavnico. Če ni 

odstopanj med prispelim in naročenim, morata skladiščnik in kontrolor potrditi dokument z 

ţigom, datumom ter podpisom. Ko je blago skladiščeno, ga skladiščnik označi z novo 

identično in matično številko.  

Kakovost dobavljenih materialov ali storitev preverja vhodni kontrolor. Vodilni kriterij pri 

vhodni kontroli je zaupanje v kakovost dobavitelja, ki se kaţe po naslednjih postavkah: 
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 z razvrstitvijo po lestvici sposobnosti, 

 z informacijami dosedanjih dobav, 

 v zahtevah glede embaliranja, 

 z oceno kakovosti dobavitelja, 

 s kakovostnimi prevzemnimi pogoji. 

Če jim dobavitelj posreduje razne listine (npr. certifikat o kemični sestavi, certifikat o 

ustreznosti za stik s hrano, varnostni list itd.) poleg dobavnice, ki je osnovna listina, opravi 

kontrolor dokumentirani prevzem.  

Ob preverjanju kakovosti vhodnih materialov ali storitev se uporabljajo naslednji dokumenti: 

 dobavnica, 

 prevzemni pogoji, 

 standardi, 

 kontrolni postopki, 

 tehnična dokumentacija (risbe, kosovnice, navodila itd), 

 dokumenti sektorja trţenja (staro za novo, reklamacija kupcev, vrnjeni stroji kupcev itd.). 

Ob poteku preverjanju kakovosti pa se izpiše zapisnik kontrole ali reklamacijski zapisnik, ki 

sluţi kot dokazilo o pregledu materialov ali storitev (priloga 2). V primeru odstopanj med 

pregledom blaga napišejo reklamacijski zapisnik in ga posredujejo v nabavno sluţbo. 

Nabavna sluţba pa nato zahteva od dobavitelja zamenjavo z ustreznim blagom, popravilo ali 

vračilo denarja zaradi neustreznosti blaga. 

4.1.5 Zaloge 

Vsako podjetje ima  oblikovane  zaloge. Le-te nastanejo, ko material ali polizdelki stojijo za 

bodočo porabo, obdelavo ali premestitev v proizvodnem procesu. Zaloga je vsak neizrabljen 

vir, ki čaka na bodočo porabo. Čeprav podjetje uporablja MRP sistem, ki samodejno zazna 

potrebe po artiklih in storitvah, je nastajanje zalog trajnica. Sistem naroča avtomatsko po 

algoritemski logiki in oblikuje plan potreb. Potrebe po zalogah pa vstopajo v nabavni proces 

skozi plan potreb, ki se interno imenuje plan nabave.  
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Slika 8: Plan nabave v podjetju Gostol-Gopan, d. o. o. 

Podjetje zaloge spremlja mesečno, ko opravlja analizo, pregled in obračanje zalog. Zaloge 

razdelijo v tri skupine:  

 Zaloga surovin, kjer so poleg surovin (plastika, guma, jeklo itd.) vsi materiali, ki 

procesirajo skozi nabavni proces. 

 Nedovršena zaloga, kjer so vsi polizdelki (obdelanci, deli sklopov in strojev itd.). 

 Zaloga končnih izdelkov, kjer se nahajajo končani izdelki, ki so zaključeni in čakajo na 

odpremo kupca. 

Materiali ali surovine, ki so obdelani ali naročeni v podjetju, se preko izdaje na delovni nalog 

v proizvodnji pretvorijo v zaloge nedokončanih izdelkov, naknadno pa v zaloge dokončanih 

izdelkov. Ob prodaji artiklov se zaloge dokončanih izdelkov zmanjšajo za prodano količino. 

Od leta 2004 dalje v podjetju Gostol-Gopan vodijo zaloge materiala po sistemu dejanskih cen. 

Za porabo zalog surovin in materiala med letom se uporablja metoda prvih vhodnih cen 

FIFO
1
. Zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih artiklov vodijo po sistemu planskih cen. 

Zaloge niso popolnoma koristne, vendar jih podjetje zadrţuje zaradi različnih razlogov in 

nastalih situacij. Pri analizi z zaposlenimi iz nabave sem razbral naslednje teţave, zaradi 

katerih nastajajo prekomerne zaloge: 

 odpoved naročil nekaterih strojev in linij s strani kupca zaradi različnih razlogov, 

                                                 

1
 FIFO (First in, First out) – po metodi prva vhodna, prva izhodna. 
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 visoko in preobseţno zastavljene varnostne zaloge, ki v veliko primerih postanejo mrtva 

zaloga ali celo odpis po določenem terminu, 

 upad prodaje samih strojev iz zaloge zaradi slabe napovedi ciklične prodaje, 

 neodzivnost dobavitelja na stornirana naročila, 

 spremembe v kosovnici in konstrukciji zaradi prototipnega naročila kupca, 

 spremembe na končnih izdelkih, ki niso javljene pravočasno, 

 zamenjava določenih artiklov, pri katerih se šele ob pregledu ugotovi neustreznost, 

posledično pa zato ostajajo na zalogi, 

 zaradi informacijskega sistema, ki zahteva odpiranje vedno nove identične številke, 

 »neobračanje« starih strojev, ki so še v prodajnem programu, vendar se slabo prodajajo, 

 zaradi proizvodnje rezervnih delov, ki jih je treba imeti na zalogi, 

 nezmoţnost reklamacije dobaviteljem oziroma njihova prenatrpanost, 

 zaradi človeškega lapsusa oziroma napake (pri naročanju, pri inventuri itd.). 

4.2   Predlogi izboljšav v nabavi in nabavni logistiki 

Z analizo, ki sem jo opravil v podjetju, sem prišel do zaključka, da podjetje Gostol-Gopan,     

d. o. o. neprestano sledi novim trendom v nabavni logistiki.  Procesi nabave so do potankosti  

primerno izpeljani in sledijo teoretičnim podlagam o nabavni logistiki. Ker so partnerski 

odnosi vse pomembnejši, bi bilo za podjetje primerno oblikovati čim več strateških 

partnerstev na področju nabave. V podjetju morajo teţiti k zmanjševanju neustreznih 

dobaviteljev, saj bodo s tem dosegli višjo kakovost materiala, zmanjševanje zalog, skrajšanje 

rokov v celotnem procesu logistike in večjo fleksibilnost pri dobaviteljih. Smiselni sta tudi 

razširitev iskanja virov informacij in večja uporaba baz informacij pri iskanju informacij o 

kredibilnosti ter zanesljivosti dobaviteljev. Na tak način se bodo v nabavi laţje odločali pri 

ocenjevanju in izbiri dobaviteljev, saj bodo informacije obseţnejše ter točnejše. 

Za laţje vodenje registra nabavnih informacij o dobaviteljih bi bilo smiselno uporabljati 

programsko opremo MD CRM
2
. Nabavni oddelek bi s programsko opremo lahko shranjeval 

vse informacije o sedanjih in preteklih dobaviteljih ter hkrati gradil socialno mreţo trenutnih 

in prihodnjih potencialnih dobaviteljev. Informacije bi pisno obsegale širši opis dobavitelja, 

kot na primer: seznam vseh dobrin pri dobavitelju, zgodovino dobav, kakovost dobav, 

upoštevanje dogovorov itd. 

                                                 

2
 Microsoft dynamics CRM - Http://crm.dynamics.com/ 
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Poleg letnega ocenjevanja dobaviteljev, ki ga ţe izvaja podjetje, bi z uporabo dodatne 

primerjalne tabele olajšali proces ocenjevanja med neodločenimi potencialnimi dobavitelji. 

Tabela in njena teţa dejavnikov sta prikazani le kot primer za laţje razumevanje, saj si lahko 

podjetje  prilagodi merila in teţo posameznih dejavnikov. 

Preglednica 2: Prikaz primera med dobaviteljskega ocenjevanja 

Merila ponder DOB 1 
DOB 1 x 

ponder DOB 2 
DOB 2 x 

ponder DOB 3 
DOB 3 x 

ponder 

Kakovost opreme 1,0             

Plačilni pogoji 0,8             

Roki dobave 0,8             

Končna cena 1,0             

Fiksnost cene 0,7             

Tehnološka raven opreme 0,7             

Oddaljenost 0,8             

Spremljajoča dokumentacija 1,0             

Predlog obračuna 0,5             

Vzdrţevanje 0,8             

Garancija 1,0             

Odzivnost 0,9             

Skupaj točk 10 *  *  *  

*Skupne točke, ki jih podjetje pridobi glede na značilnosti dobavitelja 

Vnos ocene bi potekal po standardnih primerih od 1 do 5 (neustrezno, zadovoljivo, dobro, 

zelo dobro, odlično). Skupne ocene točk pa bi pomenile naslednje: od 10 do 19 točk: 

dobavitelj ne ustreza, od 20 do 28 točk: dobavitelj pogojno ustreza, od 29 do 37 točk: 

dobavitelj ustreza ter od 38 do 46 točk: dobavitelj je zelo priporočljiv. Ocenjevanje bi 

obsegalo predvsem nove dobavitelje za naročilo enkratnega manjvrednega material oziroma 

storitve.  

Ocenjevanje bi tako bilo primerno za kratkoročne odločitve,  saj lahko enostavno primerjamo 

dobavitelje. Poleg tega laţje določamo teţišča posameznim merilom. Pri tem se podjetje 

odloči, katero merilo je zanje najpomembnejše, naknadno pa pri zbiranju točk pridobi 

točnejše in zanesljivejše rezultate za odločitev. Teţišča bi tako priporočal tudi pri letnem 
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ocenjevanju dobaviteljev. Nabavnemu komercialistu mora biti omogočen vpogled v finančno 

stanje in zanesljivost dobavitelja preko dosedanjih virov informacij. Vsi navedeni predlogi 

morebitnih izboljšav lahko pripomorejo k boljšemu poslovanju v nabavni logistiki in laţjemu 

doseganju zadanih ciljev v nabavni logistiki. 
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5 SKLEP 

V zaključni projektni nalogi sem opredelil pojem nabavne logistike. Z navajanjem različnih 

strokovnjakov in avtorjev del o nabavni logistiki sem podal širši pogled nabavne logistike: 

kako se deli in kakšen je njen pomen v proizvodnem procesu. V nadaljevanju sem nabavno 

logistiko razdelil na podsisteme in opisal celoten  proces. Nabavno logistiko sem analiziral v 

konkretnem proizvodnem podjetju Gostol-Gopan, d. o. o. 

Logistični nabavni proces je najlaţje opredeliti v proizvodnem podjetju, saj je nujen pri 

izvajanju temeljnih aktivnosti. V proizvodnem podjetju ima namreč logistika pomemben 

vpliv ţe pred vstopom materiala v podjetje, nato znotraj njega in vse do izhoda končnih 

izdelkov. Logistično dejavnost v podjetju je treba prikazati in predstaviti tudi drugim 

oddelkom oziroma zaposlenim v organizaciji ter jo naknadno uskladiti s potrebami celotnega 

poslovnega sistema.  

Pomembnost nabavne logistike v podjetju Gostol-Gopan, d. o. o. iz leta v leto narašča in tako 

postaja področje nabave v podjetju eden izmed ključnih elementov za uspeh podjetja. 

Logistika kot funkcija in proces v podjetju obstaja ţe nekaj časa, vendar pa se šele v zadnjem 

obdobju pospešeno razvija. Pri tem ni njena vloga le pri iskanju prihrankov na vhodnih in 

izhodnih procesih, temveč predstavlja tudi celovito konkurenčno prednost podjetja. 

Lahko ugotovim, da so cilji doseţeni, saj sem podrobneje analiziral nabavnologistično 

funkcijo v podjetju, kako se porazdelijo stroški  in  kakšne so primarne naloge ter aktivnosti 

nabavne sluţbe v podjetju. Lahko ugotovim, da je podjetje Gostol-Gopan, d. o. o. na področju 

nabavne logistike zelo napredno in v skladu s sodobnimi pristopi nabave. Čeprav so logistični 

sistemi iz leta v leto zahtevnejši in kompleksnejši zaradi različnih razlogov, jim podjetje tesno 

sledi in se uspešno  prilagaja vedno novim spremembam.  

Analiza procesa nabave je pokazala, da je nabavna logistika v podjetju dobro strukturirana, 

organizirana in podprta tudi z ISO standardi. V nalogi sem prikazal celoten proces nabave, 

potrebne informacije za sproţitev nabave materiala ali storitev, na kakšen način podjetje 

ocenjuje in rangira dobavitelje, način sprejema ter kontroliranja vhodnega blaga. Analizirane 

so tudi vrste zalog, načini skladiščenja, prikazano je, kako nastanejo teţave s prekomernimi 

zalogami. Na podlagi ugotovitev sem podal nekaj manjših predlogov, ki lahko še izboljšajo ţe 

tako dobro organizirano nabavno logistiko v podjetju. Zaradi hitrega in neprestanega 

prilagajanja podjetja s svojimi izdelki in storitvami potrebam na dinamičnemu trgu bo 

področju nabave treba posvetiti veliko pozornosti tudi v prihodnje. Tako obstajajo potrebe po 

nadaljnjem raziskovanju in razvoju tega področja v podjetju Gostol-Gopan, d. o. o.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Ocena in izbor dobavitelja 

Priloga 2 Zapisnik kontrole 

Priloga 3 Interna naročilnica 





Priloga 1 

 

Priloga 1 

 
 

IZBOR DOBAVITELJA 

 
 

ŠT. Merilo MOŢNE 

TOČKE 

DOSEŢENE 

TOČKE 

1 Kakovost vhodnega materiala   

 Največ 5 reklamacij v preteklem letu 6  

 Največ 10 reklamacij v preteklem letu 4  

 Več kot 10 reklamacij v preteklem letu 0  

2 Cena   

 Sprejemljiva in stabilna skozi poslovanje 6  

 Sprejemljiva in raste skozi poslovanje 4  

 Višja od konkurence 0  

3 Plačilni pogoji   

 90 dni ali več 6  

 Od 60 do 90 dni 3  

 Od 30  do 60 dni 1  

 Avansno plačilo 0  

4 Roki dobave   

 Pravočasen 6  

 Večkrat zamuja 4  

 Redno zamuja 0  

5 Odzivnost na reklamacije   

 Hiter in odziven 6  

 Sprejemljivo odziven in hiter 4  

 Odziva se prepočasi, nezadovoljivo 
 

0  

6 Tehnična dokumentacija   

 Je vedno dostopna 6  

 Je včasih dostopna 4  

 Ni dostopna 0  

7 Spremljajoča dokumentacija ob dobavi   

 Je vedno dostopna in urejena 6  

 Je vedno dostopna a neurejena 4  

 Je večkrat odsotna in neurejena 0  

8 Tehnična podpora dobavitelja   

 Dobavitelj nudi podporo 6  

 Dobavitelj nudi podporo preko matičnega podjetja 4  

 Dobavitelj ne nudi podpore 0  

9 Vrednost nabave na letni ravni   

 Od 20.000€-50.000€ 0  

 Od 50.001€-100.000€ 1  

 Od 100.001€-200.000€  3  

 Več kot 200.001€ 6  

10 Certifikat druţine ISO   

 Ima certifikat 6  

 Nima certifikata 4  

11 Kontinuiteta dobavitelja   

 Stalni 8  

 Občasni 2  

12 Finančno stanje   

 Stabilno 6  

 Nestabilno 4  

13 Sodelovaje 
 

  

Letno ocenjevanje dobaviteljev Leto ocenjevanja                                Datum ocenjevanja  

Naziv partnerja  Šifra partnerja  

Področje dobav  
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 Stabilno 6  

 Nestabilno 4  

13 Sodelovaje 
 

  

 Partnerstvo 6  

 Odnos naročilo/ dobava 4  

 Slabo oz. sodelujemo, ker nimamo alternative 0  

14 Odzivnost na povečane zmogljivosti (naročil)   

 Hitra 6  

 Srednje hitra 4  

 Odziva se prepočasi, nezadovoljivo 0  

15 Lokacija 
 

  

 Širša okolica GGNG 6  

 Slovenija 3  

 Tujina 1  

16 Ocena razvoja v prihodnosti   

 Vlagajo v razvoj 8  

 Ne vlagajo v razvoj 2  

 SKUPAJ TOČKE (100 točk je 100%)   

 

LEGENDA OCENJEVANJA: 

 

Skupina Doseţeno število točk Deleţ v odstotkih % 

A SPOSOBEN DOBAVITELJ Od 80 točk do 100 točk OD 80% DO 100% 

B POGOJNO SPOSOBEN DOBAVITELJ Od 50- 79 točk OD 50% DO 79% 

C NEPRIMEREN / NESPOSOBEN DOBAVITELJ Manj kot 50 točk MANJ KOT 50% 

 

KOREKTIVNI UKREPI/ PREDLOGI (izpolni komercialist v sodelovanju z vodjo nabave in vodjo ZP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenjeval:                             Podpis: 

 

Pregledal:        Podpis: 
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  Priloga 2 

ZAPISNIK KONTROLE 
 
 
Dobavitel / 
Pošiljatelj: 

 

 (naziv in naslov dobavitelja) 

 
 
Predmet kontrole: 

 

 
 
 

 

 (oznaka predmeta, ID, št. dokumenta…) 

 
UGOTOVITVE PRI PREGLEDU: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREDLOGI UKREPOV: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zapisnik sestavil: 

  

 (ime in priimek) (podpis) 

 
Nova Gorica, dne:  
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INTERNA NAROČ ILNICA               

 Priloga 3 

 

 

1. NAROČILNICO  PODAL  
(ime in 
priimek) 

 
 
(podpis) 

2. ZAHTEVA SE NAKUP (naredi kriţec) 

  NAKUP POMOŢNEGA MATERIALA 

  
NAKUP MATERIALA ZA IZDELAVO NA 
DN 

  NAKUP STORITVE 

  DRUGO  

3. KNJIŢITI NAKUP NA  (naredi kriţec in  obvezno vpiši številko DN ali SM) 

  DN  

  SM           

4. ŢELENI ROK DOBAVE   (datum) 

 

5. VSEBINA ZAHTEVKA 

A.  Podatki so znani ( izpolnimo v kolikor gre za artikel z identom ) 

IDENT NAZIV V SLOVENSKEM IN TUJEM JEZIKU OZNAKA EM KOLIČINA POSEBNE ZAHTEVE 

      

      

      

      

      

 

B.  Podatki niso poznani ( izpolnimo v kolikor gre za artikel brez identa, razpolagamo samo z opisom ) 

V kolikor ima artikel ident se ta rubrika ne izpolnjuje. 
 

 

C.  Zahtevana dokumentacija ob dobavi (Izpolnimo v kolikor so podatki poznani) 

 

 

D. Potencialni dobavitelj / Obvezen nakup pri dobavitelju: 

 

 
PRILOGE (navedi poimensko vse priloge, v kolikor smatraš, da zgoraj nisi vsega zajel): 

 

 
OPOMBE (vpiši vse posebnosti in zahteve dogovorjene s pogodbo, ki niso zajete v gornjih ali spodnjih rubrikah): 

 

 
KRAJ IN DATUM:  ODDELEK:  

 
IZPOLNIL:    (ime in priimek)  (podpis) 

ODGOVORNA OSEBA:  (ime in priimek)  (podpis) 

 

 

 


