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POVZETEK 

V diplomski nalogi sta predstavljeni strateška vloga nabavne funkcije in njen prispevek k 

uspešnosti, učinkovitosti in inovativnosti podjetja. Strateškost nabavne funkcije se kaže v 

odličnosti upravljanja nabavnih kategorij, kreiranju strategij nabavnih kategorij, ki vodijo k 

doseganju zastavljenih nabavnih ciljev in ciljev podjetja, obvladovanju tveganj, v njeni 

proaktivni in vidni vlogi v medfunkcijskem povezovanju ali prek nabavnih timov in v 

vzpostavljanju razvojno-partnerskih povezav z dobavitelji, ki s svojim dinamičnim pristopom 

ključno pripomorejo h konkurenčnosti in inovativnosti podjetja. Analiza strateških elementov 

nabave je pokazala, da je nabava divizije Elan kompoziti strateško razvita funkcija in da 

učinkovito podpira ostale funkcije ter divizijo na poti doseganja ciljev in strategij.  

Ključne besede: nabava, strateška vloga nabave, strateško načrtovanje, strategija, strategije 

nabavnih kategorij, dobavitelji, partnerski odnos. 

SUMMARY 

The diploma presents the strategic role of procurement and its contribution to the success, 

efficiency and innovativeness of the company. The nature of strategic procurement is reflected 

in the excellence of category management, creating category strategies that lead to the 

achievement of set procurement and company goals, risk management, its proactive and visible 

role in cross-functional integration or trough procurement teams, and in establishing 

development partnerships with suppliers who, with the dynamic approach, make a key 

contribution to the company`s competitiveness and innovativeness. The analysis of strategic 

elements of procurement showed that the procurement of Elan composites division is a 

strategically developed function and that it effectively supports other functions and the division 

on the path of achieving goals and strategies.  

Key words: procurement, strategic role of procurement, strategic planning, strategy, category 

strategies, suppliers, partnership. 
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1 UVOD 

V uvodu smo predstavili opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč, 

predstavljeni so cilji in namen diplomske naloge, opisane so uporabljene metode za doseganje 

ciljev ter predpostavke in omejitve diplomske naloge. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Podjetja se zaradi dinamičnih sprememb in turbulentnega poslovnega okolja spreminjajo, iščejo 

nove poslovne priložnosti in načine poslovanja ter se tako obvarujejo pred pojavi latentne ali 

celo akutne krize. Zaradi tega čedalje pogosteje in na vedno bolj inovativen način iščejo nove 

organizacijske oblike in značilnosti, ki bi jim omogočale zadržanje ali povečanje konkurenčnih 

prednosti na globalnem trgu (Dubrovski 2006, 20). 

Podjetja morajo tako nenehno spreminjati, izboljševati in prilagajati svoje poslovne modele in 

poslovne procese konkurenčnemu okolju. Tovrstna prenova vključuje tudi nov pristop vodstva 

podjetij k obravnavanju in vlogi strateške nabave kot pomembnemu vzvodu za izboljšanje 

dobičkonosnosti in konkurenčne prednosti podjetja.  

Strateški cilji poslovanja podjetja so po navadi stabilni, medtem ko se podjetja z izbiro strategij 

in delnih ciljev poslovanja prilagajajo spremembam v notranjem in zunanjem okolju. Vodstvo 

podjetja mora pri izbiranju strategije za doseganje strateških ciljev prepoznati tveganja in 

posledice posamezne strategije (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 66). 

Nabavna funkcija danes igra aktivno vlogo pri zagotavljanju želene profitne marže, uvaja in 

spodbuja inovacije ter sodeluje v procesu inoviranja, ustvarja fleksibilne odnose z dobavitelji, 

upravlja tveganja, dobro pozna trende pri nabavnih kategorijah in pozna trg dobaviteljev, 

njihovo pogajalsko moč in aktualno pozicioniranje v nabavnem portfelju, spremlja njihove 

dejavnosti na trgu, se povezuje v medsektorskih timih znotraj podjetja itd. S kompleksnostjo in 

profesionalizacijo nabavne funkcije je delo v nabavi postalo tudi veliko bolj dinamično in zato 

tudi veliko bolj zanimivo in privlačno za razvoj kariere.  

Divizija Elan kompoziti Elan, d. o. o., ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo visoko kakovostnih 

kompozitnih delov za različne industrije, največ s področja vetrne energije, posluje v izredno 

konkurenčnem okolju. Da si zagotovi dolgoročno konkurenčno prednost, mora podjetje stalno 

spremljati spremembe, razvojne usmeritve in trende na trgu ter prilagajati strategije, ki 

zagotavljajo doseganje ciljev. Prodajna specifikacija, raven kakovosti izdelkov ter prodajni 

deleži in cene končnih izdelkov se s kupci dogovorijo z letnimi dogovori (AVPA) ter so fiksni 

in zavezujoči za celotno fiskalno leto. Nabavna funkcija ima tako pri zagotavljanju želene 

profitne marže in dobičkonosnosti podjetja ključno vlogo, ki jo lahko udejanji le s strateškim 

pristopom in vodenjem. 
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1.2 Namen in cilj diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je proučiti vlogo in pomen strateške nabave, oblikovanje nabavnih 

strategij, koncept sodobne nabavne funkcije in njen prispevek k odličnosti poslovanja, kazalce 

uspešnosti nabave in pomembnost podpore vodstva za učinkovit nabavni proces. 

Cilji diplomske naloge: 

– prikazati pomembno vlogo strateške nabave in njen vpliv na uspešnost podjetja, 

– analizirati in oceniti razvitost nabavne funkcije v izbranem podjetju, 

– podati predloge in smernice za izboljšave ter optimizacijo nabavne funkcije. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. Za proučitev teoretičnih spoznanj 

iz strokovne literature, člankov in virov domačih in tujih avtorjev s področij, ki so tema te 

diplomske naloge, smo uporabili deskriptivno metodo, metodo analize in sinteze, pri čemer gre 

za postopek opisovanja dejstev, procesov in proučevanja pojavov, ter metodo kompilacije, kar 

pomeni povzemanje opazovanj, stališč, sklepov in ugotovitev drugih avtorjev.  

Empirični del temelji na analitičnem pristopu, s katerim smo analizirali nabavne elemente v 

izbranem podjetju, pri čemer smo uporabili teoretična spoznanja, interna poročila in podatke 

podjetja Elan, d. o. o., z metodo polstrukturiranega intervjuja pridobili podatke, mnenja in 

stališča zaposlenih v podjetju ter ne nazadnje uporabili lastne izkušnje in znanje, pridobljeno 

med večletnim delom v tem podjetju. Uporabili smo metodo SWOT in različne predstavitvene 

podatkovne metode. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da so strateški cilji in strategija divizije Elan kompoziti usklajeni s celovito 

strategijo Skupine Elan ter da zaposleni v nabavi divizije ECD razumejo koncept strateške 

vloge nabave. Za podatke in informacije, ki smo jih pridobili iz internih gradiv in od zaposlenih 

v nabavi divizije ECD in jih uporabili za proučevanje in analizo v empiričnem delu, 

predpostavljamo, da so točni in zanesljivi, in jih nismo dodatno preverjali. Predpostavljamo 

tudi, da je še veliko možnosti za izboljšave nabavnega procesa divizije ECD, predvsem na 

operativni ravni. 

V empiričnem delu smo se omejili le na proučevanje strateškosti nabavne funkcije divizije 

ECD, ki deluje znotraj Skupine Elan, zato posploševanje ali kakršnekoli primerjave z ostalimi 

divizijami in podjetji niso možne. Zaradi kompleksnosti in raznolikosti smo se omejili le na del 

nabavnih kategorij, s katerimi upravlja nabava divizije ECD. Dodatno omejitev so nam 
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predstavljali določeni podatki, predvsem vrednosti, ki so zaupni in predstavljajo poslovno 

skrivnost. 
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2 NABAVA IN STRATEŠKI POMEN NABAVE ZA PODJETJE 

Peter Kraljič je v intervjuju za e-časopis združenja nabavnikov (Zupančič 2015) spregovoril o 

pomenu zapisanih nabavnih strategij ter njihovi usklajenosti z ostalimi strategijami in 

poslovnimi funkcijami v podjetjih. Pojasnjuje, da se razumevanje pomembnosti nabavne 

funkcije in njenega potenciala prične pri vrhu, torej pri predsedniku uprave. Če tega 

prepoznavanja in podpore s strani vodstva ni, so nabavni managerji uvrščeni nižje na hierarhični 

lestvici, niso dovolj motivirani, da bi izkazovali zanimanje za profesionalno vodenje te funkcije, 

ter ne morejo upravljati z ustreznimi resursi, predvsem kar se tiče kakovostnega in  

profesionalnega kadra. Nabava v večini podjetij predstavlja nekje med 30 % in 70 % celotnih 

stroškov. Nabavo morajo voditi ljudje z vrhunskimi strokovnimi znanji in kompetencami, ki 

imajo managerske in analitične sposobnosti. Zaupanje je ključen dejavnik za uspešnost podjetij, 

zato je treba nabavnikom zaupati. 

Pojmovanje nabave kot oddelka, katerega naloga je zgolj zniževanje stroškov, v izredno 

konkurenčnem okolju ni več primerno. Nabava ima veliko večjo in pomembnejšo vlogo, saj 

postavlja temelje za inovacije in rast, optimizira celotno verigo vrednostni, uporablja napredne 

metode za optimizacijo stroškov in upravljanje tveganj. Poleg tega mora nabava tesno 

sodelovati z ostalimi funkcijami v podjetju, kot tudi z dobavitelji, ki postajajo čedalje 

pomembnejši za uspeh podjetja (Žibret 2008, 33). 

Nabava je postala strateška funkcija, ki upravlja večji del stroškovnih postavk podjetja. Nabava 

kot funkcija je odgovorna za vse nabavne kategorije, in sicer direktne materiale, indirektne 

materiale, storitve in naložbe. Je strateški dejavnik pri ohranjanju konkurenčnosti podjetja, saj 

so dobavitelji ena od sil konkurenčnosti v Porterjevem modelu petih sli (angl. Porter`s Five 

Forces) (Žibret 2008, 15–33). 
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Slika 1: Porterjev model petih silnic 

Vir: Business-to-you 2016. 

2.1 Razvoj in strateška vloga nabavne funkcije 

Vloga nabave se je z leti zelo spremenila. V 80. letih prejšnjega stoletja so nabavni stroški 

predstavljali le 40 % skupnih stroškov podjetij. Danes v vodilnih podjetjih predstavljajo nekje 

med 70 % in 80 % ali celo več odstotkov celotnih stroškov. V preteklosti je bila nabava omejena 

le na posredovanje nabavnih naročil, danes pa obsega širok spekter opravil, ki tvorijo uspešno 

organizirano nabavno funkcijo v podjetju ter ohranjano konkurenčnost podjetja (Žibret 2008, 

15). 

Podjetja so šele sredi 20. stoletja spoznala, kako pomembna je uspešna in učinkovita nabava. 

Preden je nabava postala učinkovito in konkurenčno orodje podjetij v njihovem boju za tržne 

deleže, so obstajale štiri stopnje razvoja nabave. Na prvi, pasivni stopnji je bila nabava 

usmerjena zgolj na količino in ceno materiala, na drugi, neodvisni stopnji je prišla v ospredje 

kakovost materialov, na tretji, podporni stopnji je bil poudarek na vzpostavljanju odnosov z 

dobavitelji in na četrti, integrativni stopnji na partnerstvu z dobavitelji, ki vsebuje medsebojne 

poslovne odnose, obvladovanje procesov in pričakovanih rezultatov (Potočnik 2002, 22). 
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Preglednica 1: Strateške stopnje razvoja nabave 

 

Vir: Potočnik 2002, 22. 

Žibret (2008, 26) definira štiri dejavnike, ki so odločilno vplivali na razvoj nabave kot strateške 

korporativne funkcije: 

– nabava kot ena glavnih funkcij uprave, 

– prehod s tradicionalnih odnosov na partnerstva z dobavitelji – proučevanje odnosov,  

zaznavanje pomanjkljivosti in iskanje učinkovitih rešitev ter vzpodbujanje osredotočenosti 

na poslovanje, 

– internacionalizacija – premik z lokalnih na globalne trge, 

– izboljšave in optimizacija dobaviteljevih procesov – osredotočenost na dolgoročno 

zniževanje stroškov in konkurenčnost cen. 

Za velik premik v prepoznavanju strateškega pomena nabavne funkcije in za vpliv, ki ga je 

pridobila ta funkcija, obstaja več razlogov (Baily idr. 1998, 3): 

– Koncept odločilne moči. Nabavo upravlja kompetenten kader, ki vpeljuje odličnost v 

nabavne procese s strateškimi in integracijskimi koncepti in pristopi. 

– Napredne tehnologije. Tehnologija postaja ključen element konkurenčnih prednosti, zato 

se vedno več podjetij usmerja na ožja, specializirana področja. Nabava je tako primorana 

kupovati pri dobaviteljih, ki imajo strokovno znanje, so lastniki patentov in intelektualne 

lastnine ter so vodilni na področju naprednih tehnologij. 

Faza razvoja

1. Pasivna Opredelitev: Nabava ni strateško naravnana. Odziva se na 

zahteve drugih poslovnih funkcij, zlasti 

proizvodnje.

Značilnosti: Nabavljanje je rutinsko. Izbira dobaviteljev 

temelji zgolj na ceni.

2. Neodvisna Opredelitev: Nabava uvaja najnovejše nabavne postopke 

in procese. Vpliva na strateške usmeritve 

podjetja nima.

Značilnosti: Usmerjenost v zmanjševanje nabavnih 

stroškov. Vodstvo podjetja prepoznava 

pomen nabave za uspešno poslovanje.

3. Podporna Opredelitev: Nabava podpira in vpliva na strateške 

usmeritve podjetja.

Značilnosti: Nabava je delno vključena v razvojne 

usmeritve podjetja. Dobavitelje ocenjuje 

sproti.4. Integrativna Opredelitev: Nabava je v celoti vključena v strateško 

načrtovanje podjetja.

Značilnosti: Sodelovanje je celovito in medfunkcijsko. 

Uspešnost nabave neposredno vpliva k 

uspešnosti celotnega podjetja.

Opredelitev in značilnosti
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– Vlada in politika Evropske unije (v nadaljevanju EU). Direktive in uredbe EU s predpisi, 

omejitvami in obveznostmi nabavnemu sektorju omejujejo svobodo glede kreiranja in 

izvajanja nabavnih politik, kar posledično vpliva tudi na ustrezno strokovno usposobljenost 

in zagotavljanje potrebnega znanja zaposlenih v nabavi.  

– Omejenost sredstev. Omejena razpoložljivost virov ima velik vpliv na delovanje nabavne 

funkcije. Nabavna funkcija mora skrbno načrtovati pridobivanje omejenih virov, tesno 

sodelovati z ostalimi funkcijami pri načrtovanju potrebnih virov in aktivno sodelovati pri  

njihovem razporejanju.  

– Prenos podpornih oziroma nestrateških dejavnosti zunanjim izvajalcem. Podjetja si 

prizadevajo povečati svojo učinkovitost tako, da se osredotočajo na svojo osnovno 

dejavnost (angl. core business), zato čedalje več storitev najemajo pri podjetjih, ki so 

specializirana za posamezno področje (angl. non-core business). Razlogi za prenos 

dejavnosti zunanjim izvajalcem so tudi nižje cene in boljša kakovost izdelkov in storitev, 

boljša tehnološka opremljenost specializiranih podjetij, večanje prožnosti, razpršitev 

tveganja in sproščanje prostega denarnega toka zaradi »outsourcinga«, ki ga podjetje lahko 

uporabi za krepitev osnovne dejavnosti. 

Zaradi vse večje omejenosti naravnih virov in v izogib tveganju zaradi pomanjkanja surovin 

veliko podjetij zavaruje dolgoročne dobave teh surovin z dolgoročnimi pogodbami, nakupom 

virov pridobivanja ali pa se odločijo za vstop kot strateški partner, kot je to storilo podjetje 

Tesla (24ur.com 2021). Podjetje Tesla, izdelovalec električnih vozil, si je tako s sklenitvijo 

partnerstva z rudnikom niklja Goro v Novi Kaledoniji zagotovilo dolgoročno oskrbo z nikljem,  

ki je potreben za izdelavo litij-ionskih baterij za električna vozila. V skladu s sporazumom bo 

podjetje Tesla sodelovalo v tehničnem in industrijskem partnerstvu, da bo tako pomagalo pri 

optimizaciji procesa in trajnostnem razvoju, surovino pa bo uporabljalo za proizvodnjo baterij. 

Njegovo vodstvo bo opravljalo tudi vlogo tehničnega svetovalca pri načrtovanju in 

izboljševanju proizvodnega procesa. 

2.2 Organizacija nabave v podjetju 

 Nabavni proces je zapleten in večplasten, zato je pri snovanju procesa treba upoštevati vse 

vidike in zahteve, ki omogočajo učinkovito operativno poslovanje, kot so prilagodljivost, 

hitrost, odzivnost in točnost. Proces strateške nabave pa mora biti zasnovan tako, da podpira in 

dovoljuje nabavnim strategijam, da dosežejo zastavljene poslovne cilje. Procesi, organizacijska 

struktura, delovna mesta, vloge, naloge, obveznosti in odgovornosti morajo biti postavljeni 

tako, da prispevajo k odličnosti poslovanja in ne ovirajo doseganja zastavljenih ciljev podjetja. 

Dejavniki, ki vplivajo na položaj in organizacijske oblike nabave, so (Tunez 2000, 302, po 

Štebe 2011, 10): 

– Način poročanja in kontrole. Manj kot je ravni odločanja in kontrole v podjetju, bolj  

učinkovit, odziven in hiter je proces nabave. Prenos pristojnosti, odgovornosti in 

sprejemanja odločitev nižje po hierarhični lestvici je odvisen tudi od izkušenosti, 
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usposobljenosti in učinkovitosti nabavnih managerjev. Položaj in organizacijsko obliko 

nabave definira tudi način poročanja in kontrole v podjetju, ki je lahko centraliziran ali 

decentraliziran. 

– Nabavni portfelj. Za dodeljevanje opravil, zadolžitev in odgovornosti nabavnim 

managerjem obstajajo številne metode. Nabavni portfelj lahko razdelimo po materialih, 

skupinah materialov, dobaviteljih, nabavnih tokovih, tehnologijah, tveganjih oskrbe, 

strateški pomembnosti materialov in po končnih uporabnikih oziroma notranjih 

odjemalcih. 

– Zadovoljevanje potreb notranjih odjemalcev. Nabava mora biti organizirana tako, da čim 

bolj podpira in zadovoljuje potrebe notranjih odjemalcev, kot sta uvajanje novih tehnologij 

in razvoj novih izdelkov. Sodelavci v nabavi morajo imeti razvite kompetence in 

sposobnosti, da znajo učinkovito in hitro ukrepati, iskati inovativne rešitve ter prevzemati 

zahtevnejše naloge, kot je vodenje projektov. 

– Odličnost v upravljanju nabavnih timov. Timi so lahko stalni, začasni, dejanski in virtualni. 

Cilj povezanih nabavnih timov je zmožnost in sposobnost opravljanja nalog, ki vodijo v 

zadovoljevanje potreb poslovanja. Timi so najbolj učinkoviti takrat, ko opravljajo več 

nalog hkrati. 

– Podporne dejavnosti nabave. Pri snovanju procesa nabave je treba proučiti potrebo po  

vključevanju podpornih dejavnosti nabave, kot so projektni management in analitične 

raziskave, ki zagotavljajo potrebne informacije za učinkovito in uspešno poslovanje. 

– Kompetence in sposobnosti nabavnega managementa. Pri opredeljevanju obsega dela in 

dodeljevanju odgovornosti za nabavni portfelj je treba oceniti in upoštevati kompetence in 

sposobnosti nabavnih managerjev ter njihove prednosti in slabosti. 

Podjetja, ki imajo več proizvodnih enot, proučujejo prednosti in slabosti centralizirano in 

decentralizirano organiziranih poslovnih funkcij in se odločajo med najbolj optimalnimi 

rešitvami. Porter navaja, da so prednosti skupne nabave vseh poslovnih enot nižji stroški, višja 

kakovost materialov in storitev ter višja raven sodelovanja in storitev dobaviteljev, slabosti pa 

višji stroški tistih poslovnih enot, ki višje ravni kakovosti materialov in storitev ne potrebujejo, 

ter slabša informiranost in posledično počasnejša odzivnost nabave. Žibret (2008, 35) poleg 

centralizirano in decentralizirano organizirane nabave navaja še tri hibridne organizacijske 

strukture: 

– Koordinirana nabava: nabavni managerji decentralizirano organiziranih enot poročajo in 

informirajo svoje vodje poslovnih enot v koordinaciji s korporativno ravnjo. Enota na 

korporativni ravni tako spremlja probleme in sprejema odločitve, ki zadovoljujejo interese 

celotne skupine. 

– Korporativno upravljanje nabave: nabavne enote so decentralizirane in izvajajo nabavne 

aktivnosti glede na dodeljena pooblastila, nabava na korporativni ravni pa nosi 

odgovornost za odločitve in upravlja odličnost. 

– Federalno organizirana nabava: decentralizirane enote nabave obveščajo svoje vodje 

poslovnih enot. Med poslovnimi enotami in nabavo na korporativni ravni obstaja zgolj 
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profesionalen odnos, pri čemer je slednja odgovorna za koordinacijo in podporo poslovnim 

enotam. 

Potočnik (2002, 43) ravno tako navaja, da je glede na način vodenja nabavnega oddelka 

nabavno poslovanje organiziramo centralizirano, decentralizirano ali pa oba načina 

kombiniramo.  

2.2.1    Centralizirana ali decentralizirana nabava 

Večina podjetij se sprašuje, do kod centralizirati ali decentralizirati nabavo, in pri tem niha med 

obema skrajnostma. Dejavniki in merila, ki jih podjetja pri sprejemanju teh odločitev 

upoštevajo, so (van Wheele 1998, 266): 

– raven povezanosti nabavnih potreb (višja raven sorodnosti oziroma povezanosti nabavnih 

potreb narekuje centralno organiziran in usklajen pristop nabave), 

– geografska lokacija (nekatera velika podjetja z dislociranimi poslovnimi enotami v 

različnih državah prilagajajo nabavne strategije z globalnega na regionalni pristop oskrbe), 

– struktura nabavnega trga (centralno usklajevalni pristop je primeren za tista podjetja, 

katerih dobavitelji imajo veliko pogajalsko moč ali celo monopolni položaj), 

– priložnosti za prihranke (centraliziran pristop je bolj primeren pri tistih vrstah materialov 

in storitev, katerih cena je sorazmerno pogojena s količino), 

– potreba po strokovnem znanju (za učinkovito upravljanje nabavnih kategorij, ki zahteva 

usposobljen kader s strokovnem znanjem, je centralizirano usklajevanje primeren pristop), 

– cenovna nihanja materialov (za materiale, ki so podvrženi cenovnim nihanjem zaradi 

političnih in gospodarskih razmer, je centralizirana nabava primernejša). 

Potočnik (2002, 43) o centraliziranem nabavnem poslovanju govori takrat, kadar skupni 

nabavni oddelek oskrbuje vse proizvodne enote podjetja s surovinami, materiali, energijo ipd. 

Vsi zahtevki za material se morajo dostaviti centralnemu nabavnemu oddelku, ki izvršuje 

potrebna opravila, povezana z nabavo. Prednosti takega načina organiziranja so predvsem 

naslednje:  

– učinkovito uresničevanje nabavne politike podjetja, 

– enoten in usklajen pristop do dobaviteljev, 

– boljši nabavni pogoji zaradi nabave večjih količin (večja pogajalska moč, količinski 

popusti, popusti na predplačilo ali takojšne plačilo, daljši plačilni rok itd.), 

– gospodarnejše ravnanje z zalogami (boljša izkoriščenost skladiščnih zmogljivosti 

zmanjšuje stroške zalog), 

– višja produktivnost nabavnih managerjev zaradi večjega obsega poslovanja na delavca, 

specializacije za posamezno nabavno področje in boljšega obvladovanja nabavnih trgov, 

– racionalna alokacija razpoložljivih finančnih sredstev, 

– informacije o stanju in trendih na nabavnih trgih so boljše (gibanje cen, razpoložljivost 

materialov, trend kakovosti, nadomestni materiali itd.), 
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– bolj učinkovita vhodna kontrola materialov in dokumentacije zaradi optimizacije števila 

naročil, 

– prednosti so tudi na strani dobaviteljev, saj poslujejo z manjšim portfeljem kupcev. 

Največja prednost, ki jo omogoča centralizirano nabavno poslovanje, je večja pogajalska moč 

podjetij, ki z usklajenimi nabavnimi aktivnostmi dosežejo boljše nabavne pogoje pri 

dobaviteljih, poleg tega pa zagotavlja tudi standardizacijo materialov in višjo raven 

zagotavljanja kakovosti dobaviteljev. Pomanjkljivosti takega poslovanja so povezane predvsem 

z geografsko razpršenostjo proizvodnih enot in uporabo različnih materialov, ki negativno 

vplivajo na prilagodljivost centralizirane nabave in slabšo odzivnost v primeru nujnih naročil, 

povečanih potreb ter sprememb in izzivov na nabavnih trgih. Vodstvo dislociranih proizvodnih 

enot je tudi prepričano, da bi samo doseglo boljše nabavne pogoje, zato stremijo k samostojnim 

pristopom do dobaviteljev, kar ruši položaj centralne nabave. 

Z decentralizacijo nabavnih oddelkov podjetja skušajo odpraviti pomanjkljivosti 

centraliziranega nabavnega poslovanja. Prednosti, ki jih prinaša decentralizirana nabava, so 

(Potočnik 2002, 44): 

– odličnost poznavanja potreb in zahtev vsake posamezne proizvodne enote glede 

materialov, 

– oskrba iz lokalnih nabavnih trgov ima nekatere prednosti, kot so kratke logistične poti, nižji 

stroški prevozov, hitrejša odzivnost dobaviteljev, tesnejši stiki in boljši pretok informacij 

med poslovnimi partnerji, vzpodbujanje razvoja lokalnih dobaviteljev, 

– razbremenitev centralne nabave z nabavljanjem materialov manjše vrednosti, 

– nabava materialov, ki zahtevajo specifičen pristop (posebna prevozna sredstva, skladiščni 

prostori za nevarne snovi itd.), je bolj učinkovita in ekonomična, če proizvodne enote take 

materiale kupujejo samostojno. 

Prilagodljivost je ključna prednost decentralizirane nabave, a ima več pomanjkljivosti. Taka 

organizacija nabave zmanjšuje pogajalsko moč, podjetja dosegajo slabše nabavne pogoje, 

zaradi manjših količin so materiali dražji, večje število nabavnih oddelkov se odraža v višjih 

stroških nabavnega poslovanja, pregleda nad potrebami in zalogami materialov med 

posameznimi proizvodnimi enotami skoraj ni, zato so notranji premiki materialov oteženi. 

Pomanjkljivosti se odražajo tudi na strani dobaviteljev. Ker imajo na strani istega kupca več 

sogovornikov, se mu povečujejo prodajni stroški. Če ima dobavitelj omejene proizvodne 

zmogljivosti, si lahko posamezne poslovne enote med seboj celo konkurirajo. 

Kombinirano nabavno poslovanje odpravlja pomanjkljivosti in izkorišča prednosti 

centralizirane in decentralizirane nabave ter tako doseže optimalno kombinacijo obeh oblik za 

učinkovito organizacijo nabavne funkcije. Kombinirana oblika je priporočljiva za tista podjetja, 

ki v svojih dislociranih proizvodnih enotah uporabljajo istovrstne ali sorodne materiale in imajo 

podobne proizvodne programe. Centralni nabavni oddelek je odgovoren za oblikovanje skupne 

nabavne politike, za upravljanje in oskrbo istovrstnih materialov, za določanje enotnih 
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postopkov in metod dela ter koordiniranje poslovanja vseh nabavnih oddelkov. Nabava 

specifičnih materialov, materialov, za katere so predpisane posebne zahteve, materialov iz 

lokalnih virov ter pomožnih materialov pa je v domeni nabavnih oddelkov posameznih 

proizvodnih enot. 

2.2.2 Sodelovanje nabave z ostalimi poslovnimi dejavnostmi v podjetju 

Monczka idr. (2011, 791) navajajo, da podjetja s sprejemanjem določenih ukrepov spodbujajo 

medfunkcijsko povezovanje s ciljem učinkovitega sodelovanja posameznih oddelkov v 

podjetju. Večina nabavnih managerjev je mnenja, da sta timsko delo in medresorno sodelovanje 

pogoja za uspešnost podjetja, a vendar medfunkcijsko povezovanje še vedno ne dosega želene 

ravni. Vzroke najdemo v organizaciji podjetja. Rivalstvo in prevelika konkurenca med oddelki 

sta vzrok za neuspešna prizadevanja in preboj na tem področju. Raziskave so pokazale, da 

težave niso v nemotiviranih in nezavzetih zaposlenih, ampak v organizacijski strukturi, saj 

oddelki odgovarjajo različnim vodjem in ravnem. Motiviranje zaposlenih in spodbujanje 

vzajemnega sodelovanja različnih oddelkov, kot so prodaja, trženje, razvoj, proizvodnja, 

načrtovanje, nabava, logistika in zagotavljanje kakovosti, sta nalogi uprave, ki mora nenehno 

poudarjati in ustrezno komunicirati, da sta timsko delo in enakovrednost vseh oddelkov ključna 

pogoja za uspešno poslovanje podjetja kot celote. 

Tudi Kotler (1998, 731) poudarja, da morajo podjetja za dosego skupnih ciljev spodbujati 

skladno delovanje poslovnih funkcij. Oviri, ki se kažeta v praksi med odnosi oddelkov, sta 

precejšnje nezaupanje in tekmovalnost med zaposlenimi. Do številnih nasprotij med oddelki 

prihaja zaradi različnih vidikov o tem, kaj je za podjetje najbolje, pa tudi vrednotenja, kaj je 

dobro za posamezen oddelek in kaj za celotno podjetje. Predsodki in napačne predstave o drugih 

oddelkih so tudi lahko vzrok nekaterih nasprotij. Trženjski koncept narekuje, da je 

zadovoljevanje kupčevih potreb in pričakovanj središče delovanja podjetij in da morajo vsi 

oddelki »misliti na kupca« in medsebojno sodelovati.  

Študija odličnosti v nabavi za leto 2017 (A. T. Kearney 2017) je pokazala, da je pozicioniranje 

nabave kot katalizatorja vzdržne poslovne uspešnosti prek odličnosti v upravljanju kategorij, 

dobaviteljev in timov formula poslovnih uspehov vodilnih podjetij. Nabava si je povečala vpliv 

in pomembnost ter dosegla boljše učinke s tesnejšim sodelovanjem z ostalimi funkcijami. Ti 

pristopi podjetij so se odražali v odličnih finančnih rezultatih. Tako nabavna funkcija v 

podjetjih, ki spodbujajo tesno medfunkcijsko sodelovanje, nadzira kar 94 % stroškov in uspe 

znižati svoje stroške kar za 50 % več kot podjetja, ki sodelovanja ne spodbujajo. Nabava v teh 

podjetjih prispeva k inovacijam, integraciji dobaviteljev v proces razvoja novih izdelkov, 

skrajševanju časa uvajanja novih izdelkov in ustvarjanju novih poslovnih priložnosti z 

dobavitelji. Dvakrat večja je tudi možnost, da bo nabava vplivala na poslovni rezultat podjetja 

skozi povečanje vrednosti dobavljenih izdelkov, ustvarjanje sinergij med različnimi deli 

podjetja, sodelovanje s ključnimi dobavitelji in izboljšanje obratnega kapitala. Podjetja se 
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odločajo tudi za skupno postavljanje ciljev in tako krepijo tesna zavezništva z notranjimi in 

zunanjimi partnerji. Pri tem uporabljajo sistem nagrajevanja, ki motivira zaposlene in spodbuja 

sodelovanje. Odličnost vodenja in razvoj odnosov z notranjimi in zunanjimi partnerji sta temelj 

uspeha. 

Vukovič in Završnik (2011, 18–20) navajata štiri funkcije, s katerimi mora za uspešno vodenje 

nabavne politike nabavni menedžment še posebej tesno sodelovati:  

– razvojna funkcija,  

– proizvodna funkcija, 

– prodajna funkcija in 

– finančno-računovodska funkcija. 

Nabava sodeluje z razvojem na področju razvoja novih izdelkov, izboljšav obstoječih, 

standardizacije materialov, izbire novih tehnologij in opreme itd. Cilj skupnega sodelovanja je 

v izbiri takšnih sredstev za proizvodnjo, ki so ekonomična za nabavo in proizvodnjo. Prav tako 

morata reševati konfliktne situacije, ki izhajajo iz nasprotujočih si teženj. Razvojna služba 

stremi k izbiri kakovostnejših in varnejših materialov ter tehnologij, ne ozirajoč se na stroške 

in dobavne roke, medtem ko so za nabavo pomembni vsi nabavni pogoji. 

Povezanost s proizvodno funkcijo se odvija na področju priprave, izvajanja in nadzora obeh 

procesov. Sodelovanje obsega raziskovanje nabavnih trgov, načrtovanje proizvodnje in nabave, 

izvajanje načrtov in spremljanje ter nadzor nad doseganjem ciljev proizvodnje in nabave. Prva 

stopnja sodelovanja je priprava načrta proizvodnje in materialnih potreb, ki ga proizvodnja 

predloži nabavi. Proizvodnja mora pri tem upoštevati časovni okvir, ki je potreben za 

pravočasno in optimalno oskrbo z materiali. Zaradi različnih zahtev pogosto prihaja do 

konfliktnih situacij, ki jih morata oddelka učinkovito reševati. Proizvodnja zaradi varnosti in v 

izogib zastojem naroča večje količine materiala, kar povečuje vrednosti zalog, obremenjuje 

skladiščne kapacitete in zmanjšuje koeficient obrata zalog. Na drugi strani nabava stremi k 

optimalnim količinam naročanja, zmanjševanju zalog, optimizaciji skladiščnih kapacitet in 

večanju koeficienta obrata zalog. Pravočasno in ustrezno medsebojno informiranje in 

usklajevanje sta bistvena za uspešno sodelovanje. 

Prodajna in nabavna funkcija sodelujeta na področju načrtovanja prodaje in nabave, pri  

izvajanju obeh načrtov ter raziskavi prodajnega in nabavnega trga. Sodelovanje oziroma proces 

nabava-proizvodnja-prodaja se prične z napovedjo prodaje. Načrt prodaje je osnova za načrt 

proizvodnje, ta pa za načrt nabave. Naloga prodaje je pravočasno zagotoviti vse relevantne 

informacije, ki so pomembne za proizvodnjo in nabavo, kot so spremembe napovedi prodaje 

ali odpovedi naročil s strani kupcev. Nabava mora obveščati prodajo in druge funkcije o 

spremembah in trendih na nabavnih trgih, kot je npr. dvig cen vhodnih materialov, da lahko 

prodaja pravočasno ukrepa in prilagodi prodajne cene. Prodaja in nabava morata sodelovati tudi 

na področju vzajemnosti (nabava materiala pri odjemalcih izdelkov oziroma prodaja izdelkov 

dobaviteljem podjetja), da nabava posreduje koristne informacije prodaji, ki jih prejme v sklopu 



 

13 

različnih ponudb mnogih dobaviteljev. Te informacije so podjetju v pomoč pri kreiranju 

prodajne politike. 

Nabavna in finančna funkcija usklajujeta potrebna finančna sredstva na podlagi načrta nabave, 

sodelujeta pri izvajanju obeh načrtov in pri nadzoru nad ekonomsko in finančno učinkovitostjo 

nabavne funkcije. Vloga nabave je pravočasno obveščanje finančne funkcije ter tudi drugih o 

spremembah načrta nabave, saj te vplivajo na načrtovanje in zagotavljanje potrebnih finančnih 

sredstev tako iz lastnih kot tudi iz tujih virov. Realen načrt prodaje in nabave sta 

najpomembnejša vira za finančno načrtovanje. Časovni vidik se pri obeh funkcijah razlikuje, 

zato prihaja do osnovnega konflikta med njima. Nabava se zavzema za naročanje večjih količin 

nabavnih postavk, da si tako pridobi čim višje popuste, plačevanje pred zapadlostjo, zaradi 

kassa-sconta, finance pa stremijo k čim manjši vezavi finančnih sredstev v zaloge in za ugodne 

plačilne pogoje.  

Vukovič in Završnik (2011, 19) poudarjata, da mora nabava tesno sodelovati in koordinirati 

dejavnosti tudi z ostalimi funkcijami v podjetju, kot so: 

– skladiščenje, 

– logistika, 

– zagotavljanje kakovosti, 

– načrtovanje in analitika, 

– zagotavljanje človeških virov, 

– naložbe, 

– pravna služba in 

– splošno in tehnično vzdrževanje. 

2.3 Naloge in cilji nabavne funkcije 

Načrtovanje, organiziranje, nadzorovanje in analiza nabavnih aktivnosti so glavne naloge 

managementa nabave. Oblikovanje politike nabave ter kratko, srednje in dolgoročno 

načrtovanje nabave so del širšega načrtovanja nabave. Organiziranje nabave zajema stalno 

izboljševanje organizacijskih modelov nabave s ciljem uspešnega uresničevanja nabavne 

politike in nabavnih načrtov. Spremljanje nabave je proces nadzorovanja dela managementa ali 

upravljalcev nabave in kakovosti njihovih odločitev v uresničevanju nabavnih načrtov. Analiza 

nabave vsebuje razčlenitev, raziskovanje in analizo dejavnosti nabave s ciljem, da bi našli 

napake, ozka grla in težave v poslovanju. Ko odkrijemo nepravilnosti, moramo poiskati 

temeljne vzroke, določiti korektivne ukrepe, ki posledično vplivajo na učinkovitejše poslovanje 

nabave (Vukovič in Završnik 2011, 13). 

Potočnik (2002, 23) navaja, da je temeljna naloga nabave preskrba podjetja s surovinami, 

materiali, storitvami, energijo, pomožnim materialom, stroji, napravami itd., pri čemer je 
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pomembno, da se upoštevajo vsi nabavni vidiki, od ustrezne količine in kakovosti materiala do 

primerne cene in dobave ob pravem času.  

Potočnik (2002, 29) med ključne naloge nabavnega oddelka uvršča: 

– določanje materialnih potreb za proizvodnjo in potreb po trgovskem blagu za prodajo, 

– ustrezna izbira dobaviteljev na podlagi pridobljenih informacij v raziskavi nabavnega trga, 

– načrtovanje nabave, 

– pridobivanje in analiza ponudb, izdelava nabavnih kalkulacij ipd., 

– pogajanja in sklepanje pogodb, 

– naročanje materialov in storitev, 

– prevzem materiala na skladišče, 

– vhodna kontrola in reklamacije, 

– izdajanje nalogov za plačilo in 

– vodenje evidenc nabave. 

Monczka idr. (2011, 171–172) menijo, da naloge nabavnega oddelka presegajo okvir  

tradicionalnega pojmovanja nabave, ki pokriva zgolj preskrbo materialov in storitev, in 

obsegajo veliko večji obseg delovnih nalog, zadolžitev, pristojnosti in odgovornosti. Tako se 

veča tudi pomen nabave v podjetju in prispevek dobaviteljev k uspešnosti podjetja. Avtorji 

navajajo naslednje naloge nabave: 

– nabava surovin, materialov, polizdelkov, končnih izdelkov, storitev itd., 

– pospeševanje in spremljanje dobav ter statusa naročil, 

– spremljanje in nadzor nad zalogami, 

– organiziranje dostav naročenih surovin, materialov, polizdelkov, končnih izdelkov itd., 

– sprejemanje odločitev na podlagi analize »narediti ali kupiti«, 

– priprava vrednostnih analiz na podlagi raziskav dobaviteljev, materialov in specifikacij, 

– priprava napovedi in nabavnih analiz (spremljanje trendov na nabavnih trgih, priprava 

napovedi o kratkoročni in dolgoročni razpoložljivosti materialov in gibanju cen), 

– obvladovanje in vodenje nabave, ki vključuje upravljanje z bazami dobaviteljev in zahteva 

tesno sodelovanje nabavnih managerjev z vsemi funkcijami v podjetju ter s tistimi 

dobavitelji, ki lahko izpolnijo nabavne zahteve, 

– ostale naloge in odgovornosti, kot npr. načrtovanje nabave, prevzem materialov, 

skladiščenje, izvajanje kontrole, organiziranje službenih potovanj, izvajanje izobraževanj, 

pogajanja in sklepanje dolgoročnih pogodb, sklepanje pogodb s podizvajalci, upravljanje 

materiala in napovedovanje prihodnjih gospodarskih gibanj. 

Van Weele (1998, 58) deli upravljanje nabavne funkcije na štiri osnovne razsežnosti: 

– tehnično, ki vključuje aktivnosti na področju specifikacij nabavljenih izdelkov, 

– komercialno, ki vsebuje pogajanja o cenovnih, plačilnih, dobavnih in ostalih nabavnih 

pogojih z dobavitelji, 



 

15 

– logistično, ki se nanaša na časovno razporejanje materiala, ki ga je treba naročiti, ali dobav 

glede na načrtovane materialne potrebe, 

– administrativno, ki se nanaša na administrativna opravila nabavnega oddelka. 

Razlikujemo tri ravni nabavnih nalog, pristojnosti in odgovornosti, in sicer strateško, taktično 

in izvedbeno raven (van Weele 1998, 258–260). Najvišje vodstvo podjetja je odgovorno za 

strateške nabavne odločitve, saj imajo vpliv na dolgoročni tržni položaj podjetja. Nabavne 

odločitve, ki jih vključuje ta raven, so: 

– oblikovanje in izdajanje pravil in usmeritev za delovanje, določanje postopkov in opis 

nalog, ki dodelujejo pristojnosti in odgovornosti nabavne funkcije, 

– oblikovanje in izvajanje revizijskih in kontrolnih programov, 

– pogajanja in sklepanje dolgoročnih pogodb ter strateških povezav z izbranimi dobavitelji, 

– odločitve glede najprimernejše strategije do posameznih dobaviteljev, 

– pomembne investicijske odločitve, 

– pomembne odločitve po načelu »narediti ali kupiti«, 

– odločitve glede vertikalnega povezovanja z dobavitelji (potencialne finančne naložbe v 

dobaviteljevo organizacijo), 

– odločitve glede internih cen med posameznimi oddelki v podjetju, 

– odločitve glede vzajemnih sporazumov, kompenzacijskih poslov in podobno. 

Nabavna funkcija se na taktični ravni vključuje v odločanje o materialu, procesu in izbiri 

dobavitelja. Vpliv odločitev o teh vprašanjih je pogosto srednjeročen (od enega do treh let). 

Medfunkcijsko odločanje, ki temelji na sodelovanju in usklajevanju z ostalimi dejavnostmi v 

podjetju, je najbolj učinkovito. Nabavne odločitve, ki sodijo na to raven, so (van Weele 1998, 

259): 

– potrditev korporacijskih in letnih pogodb z dobavitelji, 

– kreiranje nabavnih specifikacij, 

– kreiranje programov vrednostnih analiz in/ali ocenitve modelov in/ali poenostavitev, 

– razvijanje in izvajanje programov izdajanja certifikatov dobaviteljem, katerih namen je  

dvig kakovosti vhodnega materiala in izdelkov, 

– sklepanje pogodb z dobavitelji na splošno in optimizacija oziroma krčenje nabavnih virov. 

Na izvedbeno raven sodijo vse dejavnosti, ki se povezane z naročanjem materiala, spremljanjem 

dobav, usklajevanjem reklamacij oziroma pripomb glede kakovosti dobavljenega materiala, vse 

odpremne dejavnosti, ki se nanašajo na lansirana naročila, ter spremljanje in ocenjevanje 

poslovanja dobavitelja. 

Cilji nabavne funkcije morajo biti usklajeni s cilji podjetja in s cilji posameznih funkcij v 

podjetju. Usklajenost ciljev je pogoj za optimalno delovanje nabave, ki je tako podjetju tudi 

najbolj koristna.  
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Osnovni cilji nabave, ki se pojavljajo v vseh kategorijah nabavnega poslovanja, so (Vukovič in 

Završnik 2011, 17): 

– oskrba vseh porabnikov v podjetju s potrebnimi količinami materiala ustrezne kakovosti 

ob načrtovanih časovnih terminih, 

– kupovati konkurenčno (zagotavljati optimalno ravnovesje med ponudbo in 

povpraševanjem, ki uravnava cene in razpoložljivost materiala) in pametno (nenehno 

iskanje boljšega materiala, ki zagotavlja najboljšo kombinacijo kakovosti, storitev in cene), 

– dosegati najboljše ravnovesje med ceno, kakovostjo in dobavami, 

– zagotavljati optimalno raven zalog vhodnega materiala in minimizirati izgube, ki so 

povezane s stroški prekomernih zalog na eni strani in s stroški zaradi nezadostnih zalog na 

drugi strani, 

– razvijati dobre odnose z dobavitelji, skrajševati dobavne roke, pogajati se glede nabavnih 

pogojev in razvoja novih izdelkov ter reševati težave, 

– iskati in razvijati alternativne nabavne vire, 

– izkoriščati prednosti, ki jih prinašajo standardizirani materiali, 

– spremljati tržne trende in ohranjati zdravo tekmovalnost v podjetju, 

– razvijati in vzdrževati dobre medosebne odnose z ostalimi oddelki v podjetju, 

– razvijati, izobraževati, usposabljati in motivirati nabavno osebje. 

2.4 Odnosi in sodelovanje z dobavitelji 

Potočnik (2002, 222–225) navaja, da vse več podjetij spoznava, da ima nabava vedno večji 

vpliv na uspešnost poslovanja in da so za njegov razvoj in napredek odločujoči prav partnerski 

odnosi z dobavitelji. Partner je dobavitelj, s katerim kupec razvije tesno in dolgoročno poslovno 

povezavo, ki temelji na zaupanju, izmenjavanju znanj in informacij, kakovosti, skupnem 

prevzemu tveganja in pošteni delitvi dosežkov in rezultatov te partnerske povezave. Sinergija, 

ki jo dosežejo partnerji v oskrbi verigi, zmanjšuje logistične stroške in povečuje dobiček vseh 

udeleženih podjetij. Med najpomembnejše sinergije štejemo: 

– izkoriščanje prednosti, ki jih prinaša ekonomija obsega, 

– učenje od konkurentov, ko poslovni partnerji hkrati sodelujejo in tekmujejo, 

– obvladovanje tveganj in delitev stroškov zlasti pri novih naložbah, 

– prodor na nove trge, posebej tuje, ko eden od partnerjev vloži izdelke in proizvodne 

zmogljivosti, drugi pa distribucijsko mrežo in obvladovanje lokalnega trga, 

– obvladovanje negotovosti, kadar partnerji ne dosežejo soglasja med alternativnimi 

strategijami, 

– zaščita pred prevzemi. 

Pri vzpostavljanju partnerstva se pojavljajo tudi ovire, kot npr. nezadostno število ljudi, ki so 

usposobljeni za pripravo in realizacijo oskrbne verige, in pomanjkanje zaupanja med 

potencialnimi partnerji. 
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Koncept strateške nabave vsebuje usmerjenost v reševanje konkretnih problemov, kot je izbira 

primernih dobaviteljev za tesno sodelovanje in povezovanje, prepoznavanje konkurenčnih 

prednosti in zmožnosti dobaviteljev, odkrivanje atraktivnih točk sodelovanja, vzpodbujanje 

interesa pri dobaviteljih in v prenosu znanja. Pomembno je najti tudi pravi pristop za 

vzpostavitev takšnega sodelovanja in njegovo izboljšavo na podlagi kontinuiranega 

vrednotenja. Dolgoročno sodelovanje mora temeljiti na zaupanju, odprtosti in na informacijski 

mreži ter na prenosu znanja v skupnih projektih. Najpogostejše oblike inovativnega pristopa k 

nabavi so (Žibret 2008, 69–70): 

– skupni programi zmanjševanja stroškov, ki obsegajo sodelovanje kupca in dobavitelja na 

osnovi skupnega interesa za zmanjševanje stroškov v celotni vrednostni verigi, 

– Fitness program za dobavitelje, ki se uporablja tedaj, ko ima kupec boljše poznavanje, 

boljšo tehnologijo in boljši pristop k temu kot njegov dobavitelj, 

– redizajn proizvodov, usmerjen v zmanjševanje stroškov (angl. design-to-cost), ki se 

najpogosteje uporablja pri kupcih in dobaviteljih, ki razčlenjujejo komponente svojih 

proizvodov in se želijo od konkurence naučiti ali jo celo prehiteti pri oblikovanju recepture, 

proizvodov in podobno, da bi izdelali končni proizvod ceneje in učinkoviteje. 

 

Slika 2: Tradicionalni in inovativni pristop k nabavi 

Vir: Žibret 2008. 
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2.5 Pomembnost podpore vodstva za učinkovit nabavni proces 

Za razvoj nabave je podpora vrhnjega managementa oziroma uprave ključen dejavnik. Vodstvo 

spodbuja razvoj nabave na tri načine (Tunez 2000, 297, po Štebe 2011, 17–18): 

– učinkovito zapolnjuje kulturne vrzeli med nabavnim timom in ostalimi funkcijami na 

različnih ravneh, kot na primer med zaposlenimi na posameznih linijskih funkcijah in 

vodstvom in med prodajo in proizvodnjo, 

– spodbuja in izvaja spremembe v organizacijski strukturi, ki podpira izvajanje nabavnih 

strategij, ter zagotavlja potrebne vire, 

– s svojimi dejanji in vedenjem daje zgled in pospešuje razvoj (poudarja pomembnost 

sprememb za razvoj nabavnih strategij). 

Potočnik (2002, 47–48) tudi meni, da je odnos vodstva podjetja do nabave najpomembnejši 

dejavnik pri pozicioniranju nabave znotraj organizacijske strukture. Nabava je na hierarhični 

lestvici nizko takrat, kadar vodstvo obravnava nabavo le kot izvajalno funkcijo. Če pa vodstvo 

vidi nabavo kot pomembno orodje za zagotavljanje konkurenčnih prednosti, je nabavni oddelek 

pozicioniran visoko na hierarhični lestvici in je lahko neposredno podrejen vrhnjemu 

managementu. Dejavniki, ki določajo odnos vodstva do nabave, so naslednji: 

– delež nabavnih postavk v lastni ceni izdelka – podpora vodstva in pomen nabavne funkcije 

sta sorazmerno povezana z deležem nabave v lastni ceni izdelka, 

– finančna kondicija podjetja – odgovornost nabave se v primeru poslabšanja finančne 

kondicije poveča, saj vodstvo postavlja bolj zahtevne cilje, predvsem v smislu zniževanja 

cen, 

– velika pogajalska moč in odvisnost podjetja od dobaviteljev – večjo moč kot imajo 

dobavitelji, več pozornosti vodstvo namenja nabavnemu trgu.  

Raziskava Mobiliziranje za odličnost nabavnega managementa (angl. Mobilizing for 

Excellence in Supply Management) (A. T. Kearney, 2017) je pokazala, da nabava, ki je visoko 

pozicionirana v hierarhiji podjetja in odgovarja neposredno vodstvu podjetja, deluje kot 

katalizator poslovne uspešnosti prek odličnosti timov. V takih podjetjih ima nabavna funkcija 

trikrat več možnosti, da soustvarja strateške cilje podjetja, trikrat več možnosti, da vpliva na 

ključne poslovne procese, kot so strateško načrtovanje, razvoj izdelkov, prenova verige 

vrednosti in združitve ter prevzemi podjetij. 

V intervjuju za časopis Finance (Koražija 2014) dr. Peter Kraljič celo meni, da če vodstvo ne 

razume pomena nabave, je treba vodstvo zamenjati.  
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3 PROCES STRATEŠKEGA NAČRTOVANJA NABAVE 

Podjetje mora pri strateškem načrtovanju razviti strategije odpravljanja planskih vrzeli. 

Strategije so rezultat inovativnega in ustvarjalnega prizadevanja v podjetju. Vsako podjetje 

mora inovativno razvijati lastne strategije, ki so prilagojene njegovemu specifičnemu položaju. 

Kreiranje novih strategij je še vedno v veliki meri »umetnost« (strategija dobesedno pomeni 

»generalova umetnost«), ki zahteva nove zasnove poslovodenja. Pri oblikovanju strategij mora 

podjetje izhajati iz obstoječe strategije, vizije, poslanstva, temeljnih ciljev in dosedanjih 

razvojnih programov (Pučko 2008, 88–89).  

Nabavne strategije in dejavnosti nabave morajo optimalno podpirati zahteve celovite strategije 

podjetja. Le tako lahko nabava vpliva in prispeva k poslovni uspešnosti podjetja. Strateška 

integracija nabave, ki se kaže v povezanosti nabavnih načrtov, politike in ostalih aktivnosti s 

celovitimi cilji podjetja, daje nabavni funkciji kompetence, ki omogočajo učinkovit prispevek 

nabave k doseganju dolgoročnih konkurenčnih prednosti podjetja (Baier, Hartmann in Moser 

2008, po Štebe 2011, 14). 

Naloga vodstva podjetja je, da začne celoten postopek načrtovanja. S tem ko opredeli svoje 

poslanstvo, politiko, strategijo in cilje, vodstvo podjetja postavi okvir, znotraj katerega oddelki 

in enote pripravijo načrte (Kotler 1998, 66). 

Potočnik (2002, 96) navaja štiri stopnje v procesu strateškega načrtovanja nabave: 

– raziskovanje in analiza okolja (notranjega in zunanjega okolja), 

– snovanje nabavnih strategij (opredelitev poslanstva, določitev ciljev, strateške odločitve), 

– izvajanje strategij, 

– vrednotenje strategij in nadzor. 

Obseg in globina celotnega procesa strateškega načrtovanja nabave sta odvisna od strateškega 

pomena nabave glede njenega prispevka k vrednosti izdelkov ter deleža materialnih stroškov v 

celotnih stroških in od kompleksnosti in zapletenosti nabavnih trgov. 

V nadaljevanju diplomskega dela so predstavljene ključne aktivnosti v procesu strateškega 

načrtovanja nabave. 

3.1 Raziskava nabavnega trga 

Završnik (2004, 15–16) raziskovanje nabavnih trgov opredeljuje kot sistematično zbiranje, 

razvrščanje in proučevanje podatkov, nanašajočih se na vse dejavnike, ki vplivajo na nabavo 

materiala in storitev za zadovoljitev sedanjih in prihodnjih potreb podjetja, in sicer tako, da 

pripomorejo k optimalnemu donosu. Širina in hitrost raziskovanja sta odvisni od tega, ali 

rešujemo kratkoročne ali dolgoročne težave. Raziskovanje nabavnih trgov je tudi učinkovito 

orodje vodenja. Pri proučevanju nabavnih trgov pridemo do pomembnih dejstev, na podlagi 
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katerih podjetja oblikujejo nabavne strategije. Nenazadnje nam pomaga vrednotiti dosežke 

posameznih nabavnih aktivnosti (npr. znižanje nabavnih stroškov), da si lahko ustvarimo 

splošen vtis o stopnji tveganja pri sprejemanju pomembnih nabavnih odločitev. 

Dejavniki, ki poudarjajo potrebo po sistematični raziskavi nabavnega trga, so (van Weele 1998, 

147–148): 

– nenehen tehnološki razvoj (inovacije izdelkov, izboljšanje kakovosti izdelkov, nove 

tehnologije), 

– dinamika nabavnih trgov (spremembe političnih odnosov med državami, stečaji 

dobaviteljev, prevzem dobaviteljev s strani konkurenčnih podjetij, spremembe na strani 

povpraševanja), 

– gospodarski trendi v zahodni družbi (iskanje dobaviteljev na Daljnem vzhodu zaradi 

sorazmerno visokih plač v Evropi), 

– monetarna gibanja (tveganja zaradi nihanja valut).  

Potočnik (2002, 66–67) raziskavo nabavnega trga deli na: 

– analizo nabavnega trga ali raziskavo nabavnega trga v ožjem pomenu, ki se nanaša na 

ugotovitve stanja na določenem trgu v danem trenutku (pri prvem ugotavljanju stanja na 

nabavnem trgu, pri prvem nabavljanju posameznih vrst materiala, pri spremembi 

proizvodnega programa),  

– spremljanje nabavnega trga, da lahko sledimo spremembam v določenem časovnem 

razponu (razpoložljivost materialov, gibanje cen materialov, spremembe in razvoj 

konkurentov na strani ponudbe in povpraševanja po materialu, prihodnji trendi in 

pričakovanja na področju novih tehnologij in razpoložljivost nadomestnih materialov), 

– napoved razvoja nabavnega trga, ki je najtežje in hkrati najpomembnejše področje 

raziskovanja nabavnega trga in temelji na opazovanju ter analizi trga (trendi in napovedi 

gibanja cen materialov, napovedi glede razpoložljivosti količin, po kateri bodo 

povpraševali odjemalci oziroma jo bodo ponujali dobavitelji) in služi za nabavne odločitve 

v prihodnosti. 

Ločimo dva načina opravljanja raziskave: raziskavo na terenu in kabinetno raziskavo. 

Kabinetna raziskava zajema zbiranje, proučevanje in pojasnjevanje iz obstoječih podatkov, 

medtem ko z raziskavo na terenu pridobimo nove informacije. Najpogostejše metode so obisk 

dobaviteljev, sejmov in razstav (Završnik 2004, 40–41). 

3.2 Opredelitev nabavnih ciljev 

Cilji strateške nabave morajo biti zastavljeni tako, da so usklajeni in podpirajo cilje podjetja. 

Morajo biti dosegljivi, a vendar ambiciozni in dovolj visoki.  
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Da bi bili cilji v nabavi učinkoviti, morajo vsebovati naslednje elemente: 

– morajo biti merljivi in specifični (SMART) ter se tudi udejanjiti ali biti vsaj usmerjeni v 

dejanja, 

– morajo znati ocenjevati napredek, 

– biti oblikovani skupaj z dobavitelji, ko je to potrebno. 

Pri postavljanju nabavnih ciljev moramo upoštevati temeljna pravila, kot so (Koppelmann 

1993, po Iršič 1998, 160): 

– morajo biti merljivi, 

– morajo biti opredeljeni v prostoru in času, 

– cilji različnih ravni in funkcij v podjetju morajo biti med seboj usklajeni v vseh pogledih 

in si ne smejo nasprotovati, 

– izražati morajo realno možnost, da so doseženi, 

– biti morajo fleksibilni. 

Cilji podjetja so izhodišče za oblikovanje nabavnih ciljev, ki jih Koppelmann (1993, po Iršič 

1998, 163) razvršča v pet skupin, in sicer: 

– cilji, ki zasledujejo nabavne stroške, 

– cilji, ki zasledujejo nabavna tveganja, 

– cilji, ki so povezani s prožnostjo nabave, 

– cilji, ki so povezani z zagotavljanjem kakovosti nabave, 

– splošni nabavni cilji. 

3.3 Določitev strategij nabave 

3.3.1 Splošno o strategijah podjetja 

Oblikovanje, izvedba in vrednotenje strategij so glavne naloge strateškega vodenja in ključno 

orodje za doseganje zastavljenih ciljev podjetja. Strateško načrtovanje je proces, pri katerem 

podjetje z usklajevanjem svojih virov z nevarnostmi in priložnostmi v poslovnem okolju določi 

poslanstvo in začrta temeljne cilje (Potočnik 2002, 92). 

Kotler (1998, 62) poudarja, da mora podjetje, če želi doseči svoje dolgoročne cilje, za vsako 

dejavnost v podjetju razviti specifična »pravila igre«. Enotna strategija, ki bi v določeni 

dejavnosti omogočala prav vsem tekmecem dosegati cilje, ne obstaja. Vsako podjetje mora 

ovrednotiti in se odločiti, kaj je zanj najbolj primerno in smiselno oziroma kaj je tisto, kar ga 

naredi odličnega. V procesu določanja posameznih strategij naj najprej upošteva položaj svoje 

panoge, potem svoje cilje, sposobnosti, priložnosti in vire. 
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Podjetje določa, uresničuje in vrednoti strategije na štirih ravneh (Potočnik 2002, 92–93): 

– institucionalna strategija ali strategija odnosa do okolja se nanaša na predanost in odnos 

podjetja do humanih in socialnih standardov (ugled, sloves, značilnosti in osebnost 

podjetja), 

– korporacijska strategija ali strategija podjetja določa način razporejanja svojih virov (rast, 

stabilnost in omejevanje), 

– strategija strateške poslovne enote opredeljuje doseganje konkurenčnih prednosti z bolj 

učinkovito izrabo specifičnih sposobnosti in povezovanjem različnih funkcij znotraj 

podjetja (konkurenčni način, prilagodljiv način), 

– funkcijska strategija določa smernice delovanja posameznega funkcijskega ali 

operativnega področja (raziskave in razvoj, proizvodnja, prodaja, trženje, nabava, finance 

itd.). 

Celovita ocena podjetja je prvi korak v procesu snovanja strategij. Bistvo takšne celovite ocene 

je analiza preteklih in sedanjih podatkov ter podatkov in informacij, ki nakazujejo razvoj in 

stanje v prihodnosti. Ta ocena je osnova za proces strateškega načrtovanja v ožjem smislu 

besede (Pučko 2008, 51). 

Pučko (2008, 51–74) navaja, da lahko celovito oceno podjetja opravimo na več načinov: 

– s SWOT-analizo, tj. analiza notranjih prednosti in slabosti ter zunanjih priložnosti in 

nevarnosti, imenovana tudi klasična analiza, 

– s portfeljsko analizo, ki nam poda celovito oceno strateške uravnoteženosti portfelja 

poslovnih področij oziroma dejavnosti podjetja, kam naj alociramo resurse in od kot naj ti 

prihajajo, 

– s Porterjevo analizo na osnovi verige vrednosti, ki nam s sistematično analizo vseh 

diskretnih aktivnosti podjetja in njihovih posebnih povezav odkrije prave vzroke 

konkurenčne prednosti podjetja (na kakšen način aktivnosti ustvarjajo dodano vrednost in 

kaj povzroča njihove stroške).  

SWOT-analiza predstavlja ključni pripomoček in temelj za izdelavo strategije podjetja. Analiza 

prednosti in slabosti temelji na proučevanju notranjih dejavnikov oziroma značilnosti podjetja, 

z analizo zunanjega okolja pa iščemo priložnosti in zaznavamo nevarnosti. Analiza zunanjega 

okolja je zahteven in kompleksen proces. Priložnosti nam ponujajo osnovo za izboljšanje 

konkurenčnosti podjetja, nevarnosti pa so potencialne ovire pri poslovanju podjetja. Z 

natančnim analiziranjem vseh dejavnikov podjetja dobimo sliko o njegovem realnem stanju in 

na tej podlagi lahko nato razvijemo ustrezno strategijo podjetja. 
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Slika 3: SWOT-matrika, most med SWOT-analizo in razvijanjem strategije podjetja 

Vir: Jovanova 2011. 

3.3.2 Vrste nabavnih strategij 

Snovanje strategij je umetnost in to velja tudi za oblikovanje nabavnih strategij, saj kljub dokaj 

obširni strokovni literaturi natančna navodila ne obstajajo. Vsekakor je še vedno zanimiv 

portfeljski pristop nabave materiala, kot ga je prikazal Kraljič (van Weele 1998, 177–180). 

Bistvo tega pristopa je v razvijanju različnih nabavnih strategij do svojih nabavnih trgov, kajti 

tudi dobavitelji kažejo različno zanimanje do svojih kupcev. Za oblikovanje portfelijske nabave 

materiala je treba materiale proučiti glede na dve spremenljivki: 

– vpliv nabave na finančni rezultat ozirom dobiček podjetja (analiza stroškov materiala, 

celotnih stroškov, obsega nabave, vpliva na kakovost končnih izdelkov itd.), 

– tveganje oskrbe (preverjamo kratkoročno in dolgoročno razpoložljivost, število 

dobaviteljev, izbiro med »narediti ali kupiti«, konkurenčno povpraševanje, skladiščno 

tveganje itd.). 

Spodnja matrika, upoštevajoč kombinacijo zgoraj omenjenih spremenljivk, ponazarja različno 

zanimanje, ki ga kažejo dobavitelji za podjetje (slika 4). 
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Slika 4: Portfeljski pristop k nabavi izdelka  

Vir: van Weele 1998, 178. 

Strateški materiali so materiali, ki jih podjetje kupuje večinoma pri enem dobavitelju, materiali, 

za katere ni zagotovljena kratkoročna in dolgoročna oskrba, ter materiali, ki predstavljajo 

znaten del lastne cene končnih izdelkov. 

Materiali, ki pomenijo ozko grlo, so materiali manjših vrednosti oziroma so relativno poceni, 

težave pa lahko nastajajo pri oskrbi. Vzvodne materiale lahko podjetje nabavlja pri različnih 

dobaviteljih, ki tako kot strateški materiali predstavljajo sorazmerno velik del lastne cene 

končnega izdelka. Majhna sprememba v ceni vzvodnih materialov pomembno vpliva na lastno 

ceno končnih izdelkov. 

Običajni materiali povzročajo malo tehničnih in nabavnih težav, imajo majhno vrednost in so 

dobavljivi iz več alternativnih virov. 

Relevantne podatke o stanju na nabavnem trgu moramo pridobiti za celoten nabavni portfelj. 

Tako pridobljene informacije so pomembne predvsem za strateške in vzvodne materiale, ki 

imajo največji vpliv na finančni rezultat podjetja. Ti materiali praviloma obsegajo 80 % celotne 

vrednosti nabave. Nabava mora skrbno spremljati trende na nabavnih trgih, gibanje cen 

materialov ter podrobno proučiti vsako priložnost za znižanje celotnih materialnih stroškov. 
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Partnerski odnos podjetja razvijajo z dobavitelji strateških materialov, saj je izpostavljenost 

nabavnim tveganjem precej velika. Podjetje mora vzpostaviti tesno in dolgoročno sodelovanje 

z dobavitelji, da bi zagotovilo pomembne izboljšave glede kakovosti materiala, zanesljivosti 

dobave, razvijanja in oblikovanja materiala ter zniževanja stroškov, in tako omejiti nabavno 

tveganje. 

Ponudba na nabavnem trgu vzvodnih materialov je večja, tveganje pa precej manjše, zato se 

podjetja odločajo za politiko konkurenčnih ponudb. Za tovrstne materiale podjetja ne sklepajo 

dolgoročnih pogodb, ampak iščejo dobavitelje, ki zagotavljajo konkurenčne cene, zahtevano 

raven kakovosti in stalnost dobav. Majhni prihranki imajo velik vpliv na celotno vrednost 

nabave in na lastno ceno končnih izdelkov, zato podjetja napadalno pristopajo do dobaviteljev 

na tem nabavnem trgu. 

Izbira strategije zagotavljanja varnosti dobav je priporočljiva za materiale, ki pomenijo ozko 

grlo. Za te materiale je treba vzpostaviti varnostne zaloge, čeprav to pomeni dodatne stroške. 

Za te materiale je treba (van Weele 1998, 180): 

– oceniti tveganja, tako da opredelimo vsa najpomembnejša ozka grla, 

– predvideti naključja, s tem da načrtujemo preventivne ukrepe za dobavna tveganja (aktivno 

iskanje alternativnih materialov, oblikovanje konsignacijskih zalog, alternativne oblike 

prevoza itd.). 

Običajni materiali pogosto ne predstavljajo niti 20 % celotne nabavne vrednosti, a vseeno 

zaposlujejo 80 % kadrovskih kapacitet v nabavi. Pomembno je, da za to vrsto materialov 

organiziramo učinkovit in poenostavljen nabavni proces. Za te materiale razvijemo nabavno 

strategijo, ki je usmerjena predvsem na zmanjšanje logistike in administracije. Optimizacija se 

lahko izpelje (van Weele 1998, 180–181): 

– s standardizacijo portfelja materialov, 

– z zmanjšanjem števila dobaviteljev, 

– s sklepanjem sistemskih pogodb z združevanjem nabavnih skupin izdelkov, 

– s prenosom naročanja na notranje porabnike, 

– z zmanjševanjem števila prispelih računov. 

Poleg Kraljičevega pristopa v literaturi zasledimo še mnogo drugih klasifikacij nabavnih 

strategij. Med seboj se razlikujejo glede na dejavnike, ki jih opredeljujejo, in v manjši meri 

glede na nabavno področje, ki ga pokrivajo. Tako Vukovič in Završnik (2011, 21–46) ločita 

naslednje strategije nabave: 

– strategija iskanja virov (najeti ali kupiti, narediti ali kupiti, število dobaviteljev, lokalni ali 

globalni viri, nabava prek distributerjev ali neposredno od proizvajalcev, recipročno 

poslovanje, razvoj strateških partnerstev), 

– strategije glede časa nabave (nabava za takojšne potrebe, nabava za tekoče potrebe, nabava 

na zalogo, premišljena nabava), 
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– strategije glede na življenjski cikel izdelkov (stopnja razvoja, stopnja uvajanja, stopnja 

rasti, stopnja zasičenja, stopnja upadanja). 

Strateška nabava mora tako oblikovati več različnih nabavnih strategij glede na vrsto, 

razpoložljivost, dobavljivost, pomembnost in cenovno občutljivost materialov, glede na 

nabavni trg, dobavne roke, dolžino transportnih poti in tveganje, ki je povezano s posameznim 

materialom. Nabavne strategije je treba stalno vrednotiti in v primeru sprememb na nabavnem 

trgu ukrepati ter strategijo prilagoditi trenutnemu tržnemu stanju. Oblikovanje, uresničevanje, 

ocenjevanje in prilagajanje nabavnih strategije je tako dinamičen proces. 

3.4 Postavljanje ciljev uspešnosti nabave 

Management nabave je uspešen, če doseže zastavljene cilje, ki jih postavita vodstvo podjetja in 

vodstvo nabave. Pri tem je pomembno, da so cilji nabave usklajeni s cilji podjetja in ostalimi 

funkcijami podjetja (Vukovič in Završnik 2011, 156). 

Podjetje mora pri postavljanju ciljev za vrednotenje in ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti 

nabave upoštevati specifike poslovanja in jih prilagoditi tako, da lahko doseže optimalen  

rezultat. Kljub temu morajo cilji ustrezati določenim kriterijem in upoštevati naslednje vidike 

(Stanley 2000, 361, po Štebe 2011, 28): 

– pomembnost za podjetje, 

– usklajenost s cilji poslovanja podjetja, 

– vzpodbujanje napredka tako, da prikazujejo trend rasti, 

– skladnost s preostalimi funkcijami in skupinami znotraj podjetja, 

– vključevanje finančnih in nefinančnih informacij, 

– meriti morajo področja, ki so pomembna za odjemalce, 

– prilagodljivost na spremembe povpraševanja uporabnikov oziroma odjemalcev. 

Usklajenost ciljev podjetja in ciljev nabave kaže naslednji primer. Cilji podjetja so (Vukovič in 

Završnik 2011, 156): 

– povečanje donosnosti naložb (ROI), 

– izboljšanje dobičkonosnosti prihodkov od prodaje (Profit Margin), 

– skrajšanje razvojnega cikla za nove proizvode. 

Temu primerno se določijo nabavni cilji, ki se skladajo s celovitimi cilji podjetja in so hkrati 

razumljivi tudi vodstvu podjetja: 

– zmanjšanje cen nabavnih proizvodov in storitev, 

– skrajšanje dobavnih rokov pri dobaviteljih, 

– povečanje obračanja zalog. 
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Van Weele (1998, 287) navaja, da je dosežek nabavnega poslovanja rezultat dveh prvin, in 

sicer: 

– uspešnosti nabave, ki jo opredelimo kot stopnjo, do katere dosežemo vnaprej določene cilje 

ali standarde pri določenem načinu poslovanja (stroški/cene nabavljenega materiala, 

kakovost nabavljenega materiala, nabavna logistika), 

– učinkovitost nabave, ki prikazuje razmerje med načrtovanimi in dejanskimi vložki, s 

katerimi dosegamo vnaprej zastavljene cilje (nabavna organizacija). 

3.5 Merila za opredeljevanje uspešnosti nabave 

Postavljanje meril za opredeljevanje uspešnosti nabave je dinamičen proces in zahteva, da ob 

sprejemanju poslovnega nabavnega načrta izvedemo celovit pregled trenutno zastavljenih 

meril, jih prilagodimo in posodobimo ter, če je potrebno, postavimo nova merila. Kazalce, ki 

so bili veljavni za določeno poslovno obdobje, moramo ovrednotiti ter izločiti iz sistema tiste, 

ki niso skladni s poslovnim načrtom in zastavljenimi cilji. Postaviti moramo nove kazalce, ki 

bodo zagotavljali uresničevanje začrtanih ciljev podjetja. Kazalci merjenja uspešnosti in 

učinkovitosti nabave morajo meriti prispevek nabave k uspešnosti oziroma dobičku celotnega 

podjetja in naj vključujejo tako kvantitativne kot kvalitativne cilje. Kriteriji, po katerih lahko 

razdelimo kazalce merjenja uspešnosti nabave, so (Stanley 2000, po Štebe 2011, 30): 

– kazalci, ki merijo raven cen materialov, 

– kazalci, ki so vezani na optimizacijo stroškov nabave, 

– kazalci, ki merijo raven kakovosti dobaviteljev (vrednost ali število reklamiranih kosov 

glede na vrednost ali število dobavljenih kosov, vrednost ali število reklamacij na 

dobavitelja), 

– kazalci, ki so vezani na časovne okvire (dobavni roki dobaviteljev, roki plačil, dnevi vezave 

zalog, čas, potreben za procesiranje naročil, reakcijski čas nabave za posredovanje 

odgovorov na spremembe pri dobavitelju ali v podjetju), 

– kazalci, ki se nanašajo na tehnologijo (prednost, ki jo ima podjetje zaradi uvedbe nove 

tehnologije, raven standardiziranih materialov v primerjavi z nestandardiziranimi), 

– kazalci, ki merijo varnost in fizično okolje (v kolikšni meri podjetje dosega standarde, ki 

jih postavljajo pravilniki), 

– kazalci, ki se nanašajo na družbeno odgovornost, 

– kazalci, ki merijo uspešnost dobaviteljev, 

– kazalci, ki merijo raven, donosnost in kakovost storitev nabave (zadovoljstvo notranjih 

uporabnikov, odzivnost in fleksibilnost nabave, raven sodelovanja dobaviteljev in 

uspešnost pri razvoju skupnih projektov). 

Pri snovanju in sprejemanju meril za opredeljevanje uspešnosti nabave je treba upoštevati tudi 

vidik sistema nagrajevanja zaposlenih v nabavi v obliki individualnega principa plačnega 

nagrajevanja (višja plača, zdravstvene in socialne ugodnosti) ali nagrajevanja po načelu deleža 

v doseganju uspešnosti (letni bonus, delitev doseženih letnih prihrankov v nabavi, delitev 
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dobička podjetja ali lastniški delež zaposlenih). Pravilno zasnovan sistem nagrajevanja, ki 

temelji na postavljanju ciljev, meril in kriterijev ocenjevanja, spodbuja razvoj zaposlenih, 

motivira zaposlene k razvoju njihovih sposobnosti in znanja, spodbuja in pospešuje razvoj 

dobrih nabavnih strategij, veča zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih podjetju itd. 
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4 KRATKA PREDSTAVITEV DIVIZIJE ELAN KOMPOZITI SKUPINE ELAN 

Vse se je začelo nekega septembrskega jutra daljnega leta 1945, ko je Rudi Finžgar izrekel 

legendarni stavek: »Kdo bo mislil na spanje, kdo na denar? Povojni septembrski dan. Svet čaka 

name. In na Elan.« Takrat je njegova vizija postala resničnost. V naslednjih desetletjih je 

majhna delavnica zrasla v svetovno priznano blagovno znamko, ki je svoje področje delovanja 

s smučmi razširila tudi na telovadno opremo, plovila, kompozite in številne druge izdelke. 

Elan je že od samega začetka znan po svoji inovativnosti, ki je premikala mejnike pričakovanj 

na svojih področjih, še danes pa sta glavni gonili Elana razvoj in visoka tehnologija. Številne 

nagrade, ki jih Elan prejema za svoje produkte, tako smuči, kot tudi plovila, dokazujejo, da je 

Elan na vseh področjih delovanja inovativni vizionar. 

Skupino Elan predstavlja pet divizij (štiri programske divizije in ena podporna divizija): 

– Zimskošportna divizija, ki se ukvarja s proizvodnjo, trženjem in prodajo smučarskih 

izdelkov; 

– Navtična divizija, ki izdeluje, trži in prodaja plovila; 

– Divizija kompozitov, ki se ukvarja s proizvodnjo visoko kakovostnih, inovativnih in 

kompleksnih kompozitov za različne industrije in je edina od divizij, ki posluje na trgu 

B2B; 

– Elan Inventa, ki zagotavlja napredne mobilne sedežne rešitve in celovite rešitve za 

večnamenske arene, stadione, prireditvene dvorane, telovadnice in zunanje športne izdelke; 

– Splošno korporativna divizija, ki zagotavlja podporo vsem štirim programskim divizijam s 

storitvami in podporo v procesih s področja ravnanja s človeškimi viri, pravnih zadev, 

investicij, nepremičnin, energetike, financ, kontrolinga, računovodstva, IT-ja, varnosti in 

zdravja pri delu ter požarne varnosti in ravnanja z okoljem. 

 

 

Slika 5: Predstavitev skupine Elan  

Vir: Elan 2020g. 
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Divizija Elan kompoziti je najmlajša divizija skupine Elan, ustanovljena leta 2009. Proizvaja 

visoko kakovostne, inovativne in kompleksne kompozite za različne industrije, kot so industrija 

vetrne energije, karavaning in letalska industrija. Bogato znanje in izkušnje udejstvovanja v 

navtični industriji so uspešno prenesli, prilagodili in implementirali za potrebe kompozitnih 

izdelkov. 

Divizija je v letu 2020 dosegla 20,1 mio € prihodkov od prodaje oziroma 1,4 mio € več kot leta 

2019, ko je zabeležila 18,6 mio € prihodkov. Večino prihodkov je ustvarila iz naslova prodaje 

kompozitnih komponent za vetrne elektrarne, kot so ohišja (varuje glavne dele, kot so generator, 

zobniški prenosi, zavorni sistem, sklopka itd., pred zunanjimi vplivi), korenski segmenti 

(ojačitveni del na korenu vetrnih lopatic), trni (orodja za izdelavo vetrnih lopatic) ter modeli in 

kalupi (orodja za izdelavo ohišij in korenskih segmentov). Največji kupec iz industrije vetrne 

energije je Siemens Gamesa Renewable Energy, ki ima svoje proizvodne obrate na Danskem, 

v Nemčiji, Angliji, Franciji, Maroku, ZDA in na Kitajskem. Divizija deluje globalno, saj s 

kompozitnimi komponentami oskrbuje vse proizvodne lokacije. V letu 2020 so vstopili na dva 

nova trga, in sicer trg karavaninga in trg ultralahkih letal. Za leto 2021 tako planirajo ustvariti 

23,8 mio € prihodkov oziroma 18,4 % več kot v letu 2020. Razliko v prihodkih v višini 3,7  

mio € bodo ustvarili s prodajo kompozitnih dvižnih streh za kupce s trga karavaninga, trupov, 

kril in ostalih kompozitnih komponent za letalnike ter s povečanim obsegom prodaje za trg 

vetrne energije.   

Slika 6 prikazuje načrt prodaje divizije Elan kompoziti po trgih za leto 2021. 

 

 

Slika 6: Načrt prodaje po trgih za leto 2021 

Vir: Elan 2020f. 

Vzpodbujanje trajnostnega razvoja in s tem ustvarjanje trajnostne prihodnosti je bil od nekdaj 

eden od najpomembnejših Elanovih ciljev. Elan zato izžareva okoljsko prijaznost, energetsko 

učinkovitost, čisto energijo in predvsem zavedanje duha sodobnega časa. 
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Poslanstvo divizije Elan kompoziti je presegati pričakovanja in ustvarjati naraščajočo vrednost 

za kupce in njihove poslovne partnerje z vodilnim tehnološkim napredkom v industriji 

kompozitov, z nenehnim izzivanjem sprejetih norm v celotnem procesu, od začetnih raziskav 

in razvoja vse do končne dobave izdelkov (Elan 2020b). 

Vizija je dolgoročna rast in razvoj divizije Elan kompoziti s ciljem postati najbolj zanesljiv, 

prilagodljiv in v rešitve usmerjen strateški partner za razvoj in proizvodnjo kompozitnih 

izdelkov (Elan 2020b). 

Notranje vrednote in vedenja določajo, kako poslujejo. To so načela, ki oblikujejo kulturo in 

klimo podjetja ter usmerjajo ravnanje in odnos vodstva do zaposlenih. 

Usmerjeni so v preseganje pričakovanj na področju vodilnih tehnologij, odličnosti v procesih, 

miselnosti nič napak in pro aktivnosti na področju razvoja, proizvodnje in dobav. Osredotočeni 

so na kupce in njihove izkušnje, ki so središče njihovih dejavnosti. 

Vrednote oblikujejo DNK divizije in odražajo edinstveno kombinacijo lastnosti, ki jih najdejo 

v vsakem članu ekipe. Glavne vrednote so (Elan 2020b). 

– osredotočenost na kupce (kupci so njihovi delodajalci), 

– kreativnost (cenijo in spodbujajo ustvarjalnost, inovativnost in timsko delo), 

– integriteta (delujejo integritetno, spoštovanje jih vodi v njihovih vsakodnevnih 

interakcijah, so pristni, svoj ugled utrjujejo z zanesljivostjo). 

Integriteta je ena od najpomembnejših vrednot v celotni Skupini Elan. Etični kodeks Skupine 

Elan določa visoka merila poslovne etike in temeljne vrednote zaposlenih v Elanu. Opredeljuje 

merila in pričakovanja, ki jih morajo izpolnjevati do drugih in do sebe. Kodeks je temeljnega 

pomena pri vsem, kar počnejo, in na vseh stopnjah poslovanja Skupine Elan (Elan 2018).  

Sprejeta politika poslovanja divizije Elan kompoziti je usmerjena v doseganje strateških ciljev, 

ki zagotavljajo uresničitev vizije in poslanstva divizije, in v izpolnjevanje vseh zakonodajnih 

zahtev ter odraža temeljne usmeritve sistema vodenja, ki so usmerjeni v nenehno izboljševanje 

(Elan 2019a). 

Konkurenčne prednosti divizije Elan kompoziti, v katerih se značilno razlikujejo od svojih 

konkurentov, so ključni element izvajanja strategij in doseganja uspešnosti divizije. 

Konkurenčne prednosti prepoznavajo v treh bistvenih točkah (Elan 2020b): 

– priznana blagovna znamka s tradicijo, znanjem in inovacijami (since 1945), 

– proaktivna, fleksibilna in timsko naravnana ekipa strokovnjakov s področja kompozitov, 

– odprta, dostopna in globalna miselnost. 

V diviziji Elan kompoziti so izdelali strateško mapo, ki poleg vizije in poslanstva vključuje tudi 

ključne konkurenčne prednosti, vrednote in strateške smernice, na katerih temelji strategija 

dolgoročnega razvoja divizije. Za oblikovanje strateške mape so imenovali strateški tim, v 
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katerega je bil vključen vrhnji in srednji management, tudi vodja nabave. Strateška mapa je 

prikazana na sliki 7. 

 

 

Slika 7: Strateška mapa divizije Elan kompoziti  

Vir: Elan 2020b. 

Strategije zastavijo in izvajajo v skladu s strateškimi smernicami. Strategije vsako leto ocenijo 

in posodobijo ter pripravijo načrt poslovanja za prihodnje obdobje. Strategija divizije Elan 

kompoziti je krovni dokument, ki skozi vizijo, poslanstvo, vrednote, cilje in poslovni načrt 

opredeljuje prihodnji razvoj, definira pot za uspešno prihodnost in vodi zaposlene pri 

vsakdanjem delu. Strategije vodijo k uresničevanju zastavljenih ciljev in doseganju poslovnih 

rezultatov. 

 

VIZIJA LASTNIKOV VIZIJA DIVIZIJE

Dolgoročna rast in razvoj divizije Postati najbolj zanesljiv, prilagodljiv in v rešitve

ter s tem maksimiranje vrednosti. usmerjen strateški partner za razvoj in

proizvodnjo kompozitnih izdelkov.

KONKURENČNE PREDNOSTI POSLANSTVO VREDNOTE

Priznana blagovna znamka s  Presegati pričakovanja in ustvarjati naraščajočo Osredotočenost na kupce (kupci so naš delodajalec).

tradicijo, znanjem in inovacijami. vrednost za kupce in njihove poslovne partnerje z

vodilnim tehnološkim napredkom v industriji

Proaktivna, fleksibilna in timsko kompozitov, z nenehnim izzivanjem sprejetih norm Kreativnost (ustvarjalnost, inovativnost, timsko delo).

naravnana ekipa strokovnjakov v celotnem procesu, od začetnih raziskav in

s področja kompozitov. razvoja vse do končne dobave izdelkov.

Odprta, dostopna in globalna Integriteta (poštenost, pristnost, zanesljivost).

miselnost.

KLJUČNI CILJI STRATEŠKE SMERNICE POSLOVNE STRATEGIJE

Kratkoročni (1-2 leti) Zmerna rast v količinskem smislu s poudarkom na kakovosti. Strategija divizije.

Razvoj novih trgov, kupcev, rešitev in izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Strategija razvoja in tehnologije.

Doseganje poslovne odličnosti v vseh procesih. Strategija prodaje.

Srednjeročni (3-5 let) Agilni management. Strategija nabave.

Vlaganja v nove tehnološke rešitve. Strategija proizvodnje.

Vlaganja v zaposlene in spodbujanje inovativnosti. Strategija zagotavljanja kakovosti.

Dolgoročni (5-10 let) Digitalizacija in avtomatizacija procesov. Strategije podpornih služb (ravnanje s človeškimi viri,

Trajnostni razvoj. IT, finance, investicije, energetika, ravnanje z okoljem).

Vzdrževanje mentalitete nič napak ("zero defect mentality").

PLAN AKTIVNOSTI & KLJUČNI KAZALCI USPEŠNOSTI (KPIs)

POSLOVNI REZULTATI
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Slika 8: Strategija divizije Elan kompoziti 

Vir: Elan 2020b. 

 

 

 

 

 

 

  

KJE SE TRENUTNO NAHAJAMO

2010 - 2020 2021 - 2022 2023 - 2025 2026 - 2030

→ → →
GENERIČNA RAST RAST Z  DIVERZIFIKACIJO GENERIČNA RAST RAST Z  DIVERZIFIKACIJO

Rast z obstoječim trgom Rast z obstoječimi in novimi Rast z obstoječimi trgi Rast z obstoječimi in novimi

in kupci. trgi in kupci. in kupci. trgi in kupci.

1mio € → 20mio € 20mio € → 25mio € 25mio € → 30mio € 30mio € → 40mio €

CAGR → 35% CAGR → 12% CAGR → 6% CAGR → 6%

EBITDA → 10% EBITDA → 10% EBITDA → 12% EBITDA → 14%

Rast z obstoječimi kupci Rast z obstoječimi in novimi Rast z obstoječimi kupci Rast z obstoječimi in novimi

iz industrije vetrne energije. kupci iz industrije vetrne energije. iz industrije vetrne energije, kupci iz industrije vetrne energije,

Rast z obstoječim Rast z novimi trgi in kupci caravaninga in letalske caravaninga in letalske

produktnim portfeljem. iz industrije caravaninga in industrije. industrije.

letalske industrije. Rast z obstoječim Rast z novimi trgi in kupci

Rast z obstoječim in novim produktnim portfeljem. iz transportne industrije.

produktnim portfeljem. Rast z obstoječim in novim

produktnim portfeljem.

Investicije v obstoječe Razvoj novih rešitev Investicije v obstoječe Razvoj novih rešitev

proizvodne zmogljivosti. in izdelkov. proizvodne zmogljivosti. in izdelkov.

Optimizacija obstoječih Investicije v nove Optimizacija obstoječih Investicije v nove

procesov in tehnologij. proizvodne zmogljivosti. procesov in tehnologij. proizvodne zmogljivosti.

Novi kadri. Investicije v nove Investicije v nove Investicije v nove 

tehnologije in robotizacijo. tehnologije in robotizacijo. tehnologije in robotizacijo.

Investicije v digitalizacijo. Investicije v digitalizacijo. Investicije v digitalizacijo.

Investicija v kadre. Investicija v kadre. Investicija v kadre.

Novi kadri. Novi kadri. Novi kadri.

V KATERO SMER ŽELIMO RASTI

KAJ 

MORAMO 

STORITI

NA 

KAKŠEN 

NAČIN 

BOMO TO 

DOSEGLI

KAJ 

ŽELIMO 

DOSEČI
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5 ANALIZA NABAVNE FUNKCIJE V DIVIZIJI ELAN KOMPOZITI IN NJEN 

STRATEŠKI POMEN 

V tem poglavju smo predstavili nabavno funkcijo divizije Elan kompoziti, analizirali njeno 

strateško vlogo, upravljanje in strategije nabavnih strategij ter analizirali sam proces strateškega 

načrtovanja nabave. 

5.1 Predstavitev nabavne funkcije in njena strateška vloga 

Skupina Elan je organizirana divizijsko, divizija Elan kompoziti pa ima funkcijsko 

organizacijsko strukturo, razdeljeno na šest poslovnih funkcij, kar prikazuje slika 9. Med 

funkcijami znotraj Skupine Elan je veliko sodelovanja, kot npr. pri skupnem razvoju, skupnih 

projektih, prenosu znanja, skupni nabavi, skupnih nabavnih poteh in skupnih nastopih na 

sejmih. Sodelovanje poteka tako med posameznimi divizijami kot tudi na relaciji divizij in 

splošne korporativne ravni. Določene dejavnosti so zaradi optimizacije poslovanja skupne in 

jih v skladu z dogovorom vodi posamezna divizija za vse ostale programe oziroma divizije. 

Take dejavnosti so upravljanje skladišč, delitev razvojnih inženirjev, specializiranih za 

posamezna področja, nabavnih strokovnjakov, vodje carinskih poslov, modelarjev ter ostalih 

ozko specializiranih strokovnjakov. 

 

Slika 9: Organigram divizije Elan kompoziti (1. in 2. raven)  

Vir: Elan 2020e. 

Nabava je visoko pozicionirana na hierarhični lestvici, saj je vodja nabave podrejen in 

neposredno poroča direktorju divizije. Vodstvo pripisuje nabavi zelo pomembno proaktivno 

vlogo in jo obravnava kot strateško funkcijo. Vzrok temu je visok delež nabave v lastni ceni 

izdelkov, razumevanje pomena nabave s strani vodstva oziroma direktorja divizije, ki je več 

kot deset let v podjetju opravljal funkcijo vodje nabave, skupni multilateralni programi 

zmanjševanja stroškov (kupec/OEM – proizvajalec komponent/tier 1 supplier) – dobavitelji 

materialov in surovin/tier 2 suppliers) ter vključenost oziroma vodenje medfunkcijskih timov s 

strani nabave. 
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Slika 10: Organigram nabavne funkcije divizije Elan kompoziti  

Vir: Elan 2020e. 

Nabavna služba divizije Elan kompoziti je organizirana centralizirano, saj proizvodni obrati 

oziroma programi niso geografsko ločeni in se nahajajo na isti lokaciji v Begunjah. Nabava 

tako do dobaviteljev nastopa enotno, ima večjo pogajalsko moč ter dosega boljše nabavne 

pogoje, ima pregled, nadzor ter učinkovito ravna z zalogami, dobro pozna nabavne trge, je 

informirana glede trendov na področju razpoložljivosti materialov, gibanja cen, alternativnih 

materialov, novih dobaviteljev, trendov na področju logističnih rešitev, načrtovanje stroškov in 

potreb je lažje, hitrejše in bolj točno, pretok informacij je hiter in ažuren itd. Nabava tesno 

sodeluje z nabavnimi službami drugih divizij, predvsem na področju sorodnih materialov, 

skupnih transportnih poti, izmenjave informacij, planiranja in izvajanja izobraževanj, skupnih 

dogovorov z dobavitelji za običajne materiale, kot so pisarniški material, sanitetni material, 

zaščitna sredstva, osebna varovalna oprema itd. 

Nabavo divizije vodi vodja nabave, katerega ključne naloge so (Elan 2017a): 

– vodenje, načrtovanje, organiziranje ter optimizacija dela v nabavnem oddelku, 

– vodenje sodelavcev v nabavi in sodelovanje z ostalimi funkcijami pri projektih in uvajanju 

novosti s področja novih materialov, opreme, tehnologij in naložb, 

– sodelovanje pri pripravi strategije divizije ter razvoj in implementacija strategij nabave, 

– priprava, spremljanje in nadziranje letnih načrtov poslovanja in naložb ter priprava poročil, 

– spremljanje in prepoznavanje nevarnosti in priložnosti na nabavnem trgu ter priprava 

predlogov in rešitev, 

– nadgradnja poslovnih odnosov z obstoječimi dobavitelji ter razvoj novih dobaviteljev, 

– vodenje pogajanj ter sklepanje krovnih dogovorov in pogodb, 

– načrtovanje in skrb za optimalne zaloge, 

– skrb za celovito kakovost procesov, dobaviteljev in materialov, 

– skrb za izobraževanje in strokovno usposabljaje sodelavcev. 
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Naloge vodje nabavnega področja so povezane z dodeljenimi nabavnimi kategorijami in 

obsegajo (Elan 2017b): 

– sodelovanje pri razvoju ter implementacijo in usklajevanje nabavnih strategij, 

– pripravo nabavnih načrtov, napovedi in poročil, 

– upravljanje poslovnih odnosov z obstoječimi dobavitelji, 

– sodelovanje pri izboru dobaviteljev na podlagi ocene primernosti in skladnosti (skladnost 

s specifikacijami, kakovostjo in nabavnimi pogoji), 

– pogajanja z dobavitelji in pripravo pogodb, 

– spremljanje izvajanja dogovorjenih pogodb in načrta dobav, 

– spremljanje in analiziranje cenovnih trendov, 

– pripravo kalkulacij za nove izdelke, 

– naročanje materialov, izdelkov, storitev in investicijske opreme, 

– organizacijo in spremljanje dobav, 

– organizacijo izvedbe presoj pri dobaviteljih, 

– izvedbo ocenjevanja dobaviteljev, 

– reševanje reklamacij na osnovi neskladij, podanih s strani vhodne kontrole, 

– sodelovanje in koordinacijo z ostalimi oddelki. 

Nabavni referent izvaja le operativno oziroma izvedbeno raven nabavnih nalog, ki vključujejo 

naročanje materialov, izdelkov in storitev, organizacijo in spremljanje dobav ter dnevno 

komunikacijo z dobavitelji in interno koordinacijo.  

Potek nabavnega procesa divizije Elan kompoziti opisuje diagram z matriko odgovornosti, ki  

je predstavljen v prilogi 1 tega diplomskega dela (Elan 2019b). 

Splošni cilji nabave divizije so povezani z usmerjanjem aktivnosti s ciljem obvladovanja (Elan 

2019b): 

– pravočasne dobave materialov in storitev, 

– kakovosti materialov in storitev, 

– stroškov materialov in storitev, 

– obvladovanja plačilnih pogojev, 

– obvladovanja obsega zalog, 

– omejevanja nekurantnih zalog. 

Nabavni tim proaktivno sodeluje z ostalimi funkcijami v podjetju, tako znotraj divizije kot med 

divizijami, in s splošno korporativno divizijo. Sodelovanje poteka s/z: 

– direktorjem divizije – pregled, usklajevanje in odobritev poslovnega načrta nabave (načrt 

stroškov nabave, načrt NMS-jev za prodajni portfelj izdelkov, načrt materialnih potreb, 

načrt naložb in načrt kadrov), skupno določanje in vrednotenje ciljev nabave, skupna 

pogajanja s strateškimi dobavitelji, pregled, usklajevanje in odobritev krovnih nabavnih 

pogodb in letnih dogovorov z dobavitelji,   
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– službo razvoja, tehnologije in novih projektov ECD – sodelovanje na področju razvojnih 

projektov, uvedbe novih tehnologij, iskanja in uvedbe alternativnih materialov, izbora in 

ocenjevanja dobaviteljev, specifikacij materialov, nabavnih kalkulacij za potrebe razvoja, 

razvojni sestanki z dobavitelji itd., 

– prodajno službo ECD – usklajevanje načrta prodaje in načrta nabave, pregled in napoved 

NMS-jev za prodajni portfelj izdelkov, napoved gibanj cen vhodnih materialov itd., 

– proizvodnjo ECD – usklajevanje načrta proizvodnje in načrta nabave, dobav materialov, 

nabava investicijske opreme, usklajevanje materialnih tokov med proizvodnimi enotami 

itd., 

– službo zagotavljanja kakovosti ECD – reševanje neskladij in reklamacij do dobaviteljev, 

ocenjevanje dobaviteljev, načrtovanje in izvedba presoj pri dobaviteljih, 

– plansko službo ECD – izdelava napovedi materialnih potreb, načrtovanje materialnih 

potreb, lansiranje materialnih potreb, načrtovanje obsega zalog, načrtovanje varnostnih 

zalog, 

– nabavno službo zimskošportne in navtične divizije – skupni nastop do dobaviteljev in 

nabava identičnih materialnih skupin in storitev, usklajevanje skladiščnih aktivnosti in 

kapacitet, skupni pregled napovedi in gibanja vhodnih materialov, prenos informacij z 

nabavnih trgov, 

– službo financ in kontrolinga (splošna korporativna divizija) – priprava načrta odlivov, 

načrtovanje potrebnih finančnih sredstev za nabavne potrebe, usklajevanje plačil 

dobaviteljem, pregled in usklajevanje kontrolinških poročil nabave, 

– pravno službo (splošna korporativna divizija) – pregled in usklajevanje nabavnih pogodb, 

– službo ravnanja s človeškimi viri (splošna korporativna divizija) – načrtovanje in izbor 

kadrov, načrtovanje izobraževanj, usposabljanja in razvoja kadrov itd. 

5.2 Upravljanje nabavnih kategorij 

Nabavni oddelek v diviziji Elan kompoziti upravlja in je odgovoren za nabavne aktivnosti 

različnih nabavnih kategorij, ki jih razporejajo po naslednjih kriterijih: 

– direktni material, ki sodi v materialno skupino NMS (angl. materials in BoM), 

– indirektni materiali (angl. materials not in BoM), 

– storitve in  

– naložbe (CAPEX). 

Direktni materiali so materiali, ki so vgrajeni v končne izdelke in so vključeni v materialne 

kosovnice. Nabava upravlja celoten materialni portfelj direktnih materialov. Gibanje NMS 

oziroma vrednost materialnih komponent v končnem proizvodu spremlja na mesečni ravni, je 

osnova za izdelovanje napovedi za dobavitelje, za izdelavo letnega načta potreb po materialih 

in je eden od KPI za merjenje uspešnosti in nagrajevanja. Materialne potrebe se naročajo 

avtomatsko prek sistema za načrtovanje materialnih potreb (MRP).  

 



38 

Med direktne materiale sodijo naslednje nabavne skupine: 

– kompozitni materiali, kot so poliestrske in epoksidne smole, gel-coati, top-coati, steklena 

in karbonska vlakna, pene, lepila, topila, infuzijski materiali itd., 

– vgradni materiali, ki vključujejo kovinske kose, elektro material, sončne panele, tesnila, 

vodila, okna, vijake itd., 

– pakirni materiali, kot so palete, pakirne folije, povezovalni trakovi itd. 

Indirektni materiali so materiali, ki niso del kosovnic, so pa nujno potrebni za proizvodnjo 

končnih izdelkov ter za nemoteno delovanje ostalih procesov. Nabava divizije v celoti upravlja 

s temi kategorijami, razen del procesa planiranja potreb in naročanja. Za materiale, ki se 

uporabljajo tudi v drugih divizijah, se dogovori in pogodbe sklepajo na ravni celotnega Elana 

prek nabavnih timov, v katere so vključeni nabavniki različnih divizij in po potrebi tudi drugi 

strokovni sodelavci. Načrtovanje in naročanje indirektnih materialov se izvaja na dva načina, 

in sicer prek nabave posamezne divizije, če se materiali planirajo prek sistema za načrtovanje 

materialnih potreb MRP (sistem ponovne točke naročanja in varnostne zaloge), ali prek 

naročnikov posameznih stroškovnih mest (izven planska naročila preko informacijskega 

podsistema NeoArc). Med te materiale spadajo: 

– pomožni material, kot so orodja, rezervni deli za stroje in orodja, valjčki, svedri, brusni 

material itd.,  

– zaščitna delovna oprema, med katero sodijo zaščitne maske, rokavice, slušalke, čelade, 

tayvek zaščitne obleke, delovni čevlji ter ostala zaščitna oprema, 

– pisarniški material, 

– sanitetni material itd. 

Upravljanje storitev poteka na dveh ravneh, in sicer na ravni divizije in na ravni celotnega Elana 

prek splošne korporativne divizije. Splošna korporativna divizija je odgovorna za upravljanje 

storitev, ki se nanašajo na delovanje celotne infrastrukture Elana oziroma so skupne vsem 

divizijam. Med te storitve sodijo: 

– električna energija, 

– zemeljski plin, 

– komunalne storitve, 

– zavarovanja, 

– bančne storitve, 

– IT-storitve, 

– generalno vzdrževanje zgradb in opreme, 

– čiščenje proizvodnih in pisarniških prostorov, 

– najem viličarjev, 

– najem službenih vozil, 

– storitve varovanja, 

– pravne storitve, 

– storitve agencij za posredovanje delovne sile, 
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– storitve zunanjih presoj ISO 9001:2015 in 14001:2015, 

– letalske vozovnice itd. 

Storitve, ki so specifične in so potrebne za nemoteno delovanje divizije, se upravljajo znotraj 

divizije prek nabave ali prek nosilcev stroškovnih mest. Med te storitve sodijo: 

– transportne storitve, 

– servisi in popravila strojev, 

– izobraževanja in usposabljanja, 

– najemnine in zakupnine, 

– svetovalne storitve, 

– stroški službenih poti itd. 

Naložbe oziroma nabavo osnovnih sredstev upravljajo nosilci stroškovnih mest. Če gre za 

naložbe za zgradbe oziroma proizvodne prostore, investicijo vodi tehnični direktor v 

sodelovanju z vodjo nepremičnin splošne korporativne divizije, naložbe v stroje in opremo pa 

vodi tehnični direktor v sodelovanju z vodji procesov in tehnologi. Največ investicij se nanaša 

na vlaganja v proizvodne zmogljivosti, strojni park in nove tehnologije. 

Slika 11 prikazuje delež stroškovnih postavk v kosmatem donosu iz poslovanja divizije Elan 

kompoziti. Iz slike je razvidno, da je vsebnost direktnega materiala v kosmatem donosu iz 

poslovanja 57 %, indirektnega materiala 2 %, stroškov storitev 5 %, 36 % pa predstavljajo 

stroški dela, amortizacija, drugi poslovni odhodki ter poslovni izid iz poslovanja. Nabavne 

kategorije tako predstavljajo 64 % kosmatega donosa iz poslovanja. 

 

Slika 11: Delež stroškovnih postavk v kosmatem donosu iz poslovanja divizije ECD  

Vir: Elan 2021. 

Slika 12 prikazuje delež nabavnih kategorij, ki jih upravljajo nabava ECD (86 %), nosilci 

stroškovnih mest ECD (10 %) ter splošna korporativna divizija (4 %). Nabava ECD upravlja 

visok odstotek nabavnih kategorij, saj je odgovorna za celoten portfelj direktnega materiala, 

celoten portfelj indirektnega materiala, del storitev ter del naložb, ki se nanašajo na stroškovno 

mesto nabave. Nosilci stroškovnih mest ECD upravljajo z naložbami ter s storitvami, ki se 

nanašajo na njihovo področje, kot so servisi, vzdrževanje in popravila strojev, izobraževanja, 

usposabljanja, službene poti itd. 
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Slika 12: Delež nabavnih kategorij po upraviteljih 

Vir: Elan 2021. 

Odgovornost za upravljanje nabavnih kategorij v diviziji ECD je med vodje nabavnih področij 

razdeljena po nabavnih kategorijah. Vrednostno kompozitni materiali predstavljajo kar 62 % 

nabavnih kategorij, ki jih upravlja nabava ECD. Vodja nabavnega področja 1 je odgovoren za 

kompozitne materiale. Upravlja z manjšim številom dobaviteljev in materialnih postavk, 

vrednost naročila na dobavo je visoka, saj so minimalne količine naročil zaradi optimizacije 

transportov višje, kar vpliva na visoko učinkovitost nabavnega procesa. Vgradni materiali, 

pakirni materiali, storitve in nabave, povezane z naložbami, predstavljajo 38 % vrednosti 

nabavnih kategorij, ki jih upravlja nabava ECD in za katere je zadolžen vodja nabavnega 

področja 2. Na tem segmentu so dobavitelji in nabavne postavke bolj razpršene, minimalne 

količine naročil so nižje, frekvence dobav so bolj pogoste, nabavni proces je manj učinkovit kot 

pri kompozitnih materialih. Vodja nabavnih področij sta tako ozko specializirana po nabavnih 

trgih, kar omogoča večji pregled nad trendi, razpoložljivostjo materialov, gibanjem cen, 

tveganji, novostmi na področju materialov in sejmi.   

 

Slika 13: Delež nabavnih kategorij po vodjih nabavnih področij 

Vir: Elan 2021. 
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5.3 Strategije nabavnih kategorij 

Strategije nabavnih kategorij v nabavi izdelajo na podlagi ciljev nabave za načrtovano poslovno 

leto in strategije nabave, ki podpira strategijo in cilje divizije. Strategije izdelajo za različne 

nabavne skupine, in sicer za direktne materiale in prevozne storitve. Za kreiranje strategij 

uporabljajo Kraljičev pristop. Na podlagi vpliva na dobiček in dobavnega tveganja materiale in 

storitve razporedijo v štiri različne skupine ter za vsako postavko znotraj skupine izdelajo 

strategijo. Slika 14 prikazuje razvrstitev nabavnih kategorij divizije ECD med strateške, 

vzvodne in običajne materiale ter materiale, ki sodijo med ozka grla. 

 

Slika 14: Razvrstitev nabavnih kategorij divizije Elan kompoziti po Kraljičevem modelu 

Vir: Elan 2020h. 

Spodaj smo zaradi kompleksnosti nabavnih kategorij in z njimi povezanih strategij predstavili 

nekaj primerov (Elan 2020h): 

– Strateški material steklena tkanina Triax. Od kupca Siemens Gamesa je za ta material 

potrjen le en dobavitelj (strategija oskrbovanja iz enega vira), izkorišča se ekonomija 

obsega (strategija nizkih cen), dobavno tveganje je veliko, zato je potrebna tesna 

komunikacija z dobaviteljem glede napovedi, dobavnih rokov, varnostnih zalog pri 

dobavitelju in odpoklicev (strategija obvladovanja dobavnih tveganj). 

– Strateški material epoksidna smola. Od kupca Siemens Gamesa je za ta material potrjen le 

en dobavitelj s Tajske (strategija oskrbovanja iz enega vira), izkorišča se ekonomija obsega 
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(strategija nizkih cen), dobavno tveganje je zelo veliko, zato je treba vzpostaviti varnostne 

zaloge (strategija obvladovanja zalog in skladiščnih zmogljivosti) ter tesno komunicirati z 

dobaviteljem glede napovedi (strategija obvladovanja dobavnih tveganj). 

– Strateški material poliestrska smola. Oskrbovanje iz enega vira (strategija oskrbovanja iz 

enega vira), nadaljevati razvojno partnerstvo z dobaviteljem (strategija razvojno-partnerske 

povezave, strategija tehnoloških izboljšav, usmerjenih v zmanjševanje vplivov na okolje in 

v zmanjševanje stroškov), dobavno tveganje ni veliko (strategija nabave za takojšne 

potrebe), izkorišča se ekonomija obsega (strategija nizkih cen). 

– Vzvodni material kovinski kosi. Oskrbovanje iz štirih virov (strategija oskrbovanja iz več 

virov), nadaljevati razvojno partnerstvo s primarnim lokalnim dobaviteljem (strategija 

razvojno-partnerske povezave, strategija cost-out programov, usmerjenih v zmanjševanje 

stroškov), dobavno tveganje ni veliko (strategija nabave za takojšne potrebe), dodeljevanje 

deležev (%) na podlagi konkurenčnosti dobaviteljev na podlagi cene, kakovosti, 

zanesljivosti dobav in razvojnih povezav (strategija konkurenčnih ponudb, ohranjanja 

nizkih cen in tehnoloških izboljšav, ki vodijo k zmanjševanju stroškov). 

– Vzvodna storitev izredni transporti. Oskrbovanje iz enega lokalnega vira, ki omogoča 

fleksibilnost pri planiranju, nakladih in razkladih izrednih tovorov (strategija oskrbovanja 

iz enega vira), sklepanje letnih dogovorov na podlagi pridobljenih konkurenčnih ponudb 

(strategija konkurenčnih cen), tesna komunikacija glede napovedi izrednih transportov 

(strategija obvladovanja dobavnih tveganj). 

– Materiali, ki predstavljajo ozka grla. Oskrbovanje iz več virov (strategija oskrbovanja iz 

več virov), dobavno tveganje je veliko, zato je potrebna tesna komunikacija z dobavitelji 

glede napovedi in dobavnih rokov (strategija obvladovanja dobavnih tveganj) ter 

vzpostaviti varnostne zaloge (strategija obvladovanja zalog in skladiščnih zmogljivosti).  

– Običajni materiali. Oskrbovanje iz več virov (strategija oskrbovanja iz več virov), 

sklepanje krovnih in letnih pogodb (strategija sklepanja pogodb), optimizacija nabavnih 

aktivnosti (strategija združevanja naročil in večjih odjemov). 

V diviziji ECD za vsak direktni material in prevozne storitve na enak način izdelajo strategije, 

ki jih po potrebi med poslovnim letom prilagodijo ali dopolnijo, kar je pogojeno s tržnimi 

razmerami. Nekatere strategije nabavnih kategorij, sprejete konec leta 2020, v letu 2021 zaradi 

poslabšanih razmer na nabavnih trgih ne veljajo več, saj so tveganja, povezana z  

nerazpoložljivostjo in rastjo cen surovin in materialov, zelo velika. Tako so v diviziji ECD na 

stopnji sprememb strategij, ki se nanašajo na strateška materiala stekleno tkanino Triax in 

epoksidno smolo, saj za oba materiala, v sodelovanju s kupcem kompozitnih komponent za 

vetrne elektrarne Siemens Gameso, poteka testiranje alternativnih virov, da se tveganje, 

povezano z oskrbo iz enega vira, in tveganje, povezano z rastjo cen surovin, omili. 
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5.4 Analiza procesa strateškega načrtovanja nabave 

V diviziji Elan kompoziti v raziskavi trgov poleg nabave sodelujejo tudi druge službe, predvsem 

služba razvoja. Raziskava trga je dinamičen proces, ki se izvaja nesistematično ob vsakodnevni 

komunikaciji z dobavitelji, kupci in drugimi proizvajalci kompozitov, prebiranju strokovnih 

novic, člankov in revij, prek družbenih omrežij, kot je LinkedIn, ob spremljanju novosti na 

specialnih sejmih, spremljanju valutnih nihanj itd. ter sistematično, ko je potrebna bolj 

poglobljena in ciljno naravnana raziskava zaradi naslednjih vzrokov: 

– razvoj novih izdelkov in tehnologij, za katere so potrebni novi materiali, stroji in oprema, 

– sprememba specifikacij za obstoječe izdelke, 

– prekinitev sodelovanja z obstoječim dobaviteljem,  

– problemi s kakovostjo obstoječih materialov, 

– iskanje alternativnih materialov, 

– iskanje bolj konkurenčnih dobaviteljev, 

– pomanjkanje kapacitet pri obstoječih dobaviteljih, 

– prevelika valutna tveganja, 

– prevelika tveganja na distribucijskih poteh, 

– zakonodajni in okoljevarstveni vidiki itd. 

Za vsak material imajo v diviziji seznam dobaviteljev, ki jih razvrstijo med štiri kategorije: 

– potencialni dobavitelji, s katerimi divizija še nima vzpostavljenega poslovnega 

sodelovanja, 

– neodobreni dobavitelji so tisti dobavitelji, katerih materiali so še na stopnji testiranj, 

– odobreni dobavitelji, ki so odobreni za redne dobave in za katere se izvaja 100 % vhodna 

kontrola materialov, 

– potrjeni dobavitelji so dobavitelji z izkazano kakovostjo in zgodovino dobav in za katere 

100 % vhodna kontrola ni več potrebna. 

Potencialni dobavitelji, ki jih izbere nabavni tim, prejmejo v izpolnitev vprašalnik (Supplier 

Self-Assessment Tool), ki vsebuje vprašanja o splošnih podatkih podjetja, številu zaposlenih, 

številu in lokacijah proizvodnih kapacitet, prihodkih, večjih kupcih, organizacijski strukturi in 

odgovornostih, sistemih vodenja, sistemih kakovosti, certifikatih itd. Na podlagi presoje 

nabavnega tima se potencialni dobavitelji uvrstijo na seznam prejemnikov povpraševanja 

(RFQ). V primeru ugodne oziroma konkurenčne ponudbe se dobavitelja pozove k dobavi 

materialov za potrebe testiranja. 

Vodja nabave ECD in direktor divizije skupaj opredelita, uskladita in potrdita cilje nabave za 

prihodnje poslovno oziroma fiskalno leto divizije. Cilji nabave so usklajeni in podpirajo 

doseganje ciljev divizije in ciljev ostalih funkcij. Postavljeni so tako, da se med funkcijami 

prekrivajo, kar pomeni, da je za doseganje določenih ciljev odgovornih več vodij. Vsak od vodij 

je odgovoren za prispevek k doseganju cilja s svojega področja. Za doseganje cilja NMS ohišja 

(DMC Canopy D11) so odgovorni vodja nabave, katerega prispevek je znižanje ali ohranjanje 
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ravni cen, tehnični direktor, ki prispeva k doseganju cilja z optimizacijo porabe povratno 

ažuriranih materialov (materiali, ki se ne morejo izdajati kosovno, kot so npr. smole, steklena 

vlakna, lepila itd.), ter direktor razvoja, katerega naloga je razvoj in specifikacija takih 

materialov, ki so stroškovno učinkoviti, a še vedno dosegajo zahtevano raven kakovosti in 

skladnost s kupčevimi zahtevami. Skupni cilji vzpodbujajo tudi medfunkcijsko sodelovanje ter 

iskanje optimalnih rešitev z vidika divizije kot celote in ne le z vidika posameznih funkcij. 

Poleg tega so cilji postavljeni tako, da onemogočajo uspešno doseganje enega kazalnika 

uspešnosti na račun neučinkovitosti drugega kazalnika. Nabava tako npr. zasleduje tri cilje, 

raven cen, obrat zalog in višino nekurantnih zalog. Z večjo količino naročila bi nabava lahko 

dosegla boljše nabave cene, a po drugi strani ustvarila nižji koeficient obrata zalog in s tem 

previsoko vezavo denarja v zalogah ter potencialno nekurantne zaloge. Cilji divizije Elan 

kompoziti za leto 2021 za 1. in 2. raven so prikazani v prilogi 2 (Elan 2020c). 

Ciljno vodenje je v diviziji postavljeno tako, da uspešnost zasledujejo z: 

– merljivimi cilji ali KPI, 

– okoljskimi cilji, 

– nemerljivimi cilji oziroma ključnimi letnimi aktivnostmi. 

Merljivi cilji ali KPI za leto 2021, ki jih zasleduje vodja nabave, so (Elan 2020a; Elan 2020d): 

– NMS ohišja D8 v višini xxx €, 

– NMS ohišja D11 v višini xxx €, 

– znižanje NMS-ja trnov za 1,00 %, 

– SDQ dobaviteljev 98,8 %, 

– povprečni plačilni rok do dobaviteljev 73 dni, 

– koeficient obračanja zalog 16, 

– OTD dobaviteljev 100 %, 

– višina nekurantnega materiala xxx €. 

Ker so nekateri podatki poslovna skrivnost, so cilji zapisani z oznako xxx. Cilji vodje nabave 

so zapisani v obrazcu OB 021 – Cilji nabave ECD v letu 2021, ki je priloga 3 te diplomske 

naloge. V obrazcu so navedeni tudi vsi okoljski cilji in ključne letne aktivnosti.  

Vodja nabave z vodji nabavnih področij določi nabavne podcilje, ki so usklajeni s cilji vodje 

nabave in se vežejo na nabavne kategorije in aktivnosti, ki jih obvladuje posamezen nabavni 

manager. Cilji nabave za leto 2021 so postavljeni ambiciozno kljub poslabšani situaciji na 

globalnih nabavnih trgih, ki je posledica globalne pandemije koronavirusa COVID-19, izjemno 

visokega povpraševanja na azijskem trgu, sankcij ZDA proti kitajski industriji, kar se odraža v 

zmanjšanem izvozu surovin iz Kitajske, rekordno slabega vremena v ZDA, ki je vplivalo na 

zaprtje nekaterih rafinerij in kemično predelovalnih obratov, novih carinski dogovorov ter 

motenj v ladijskem transportu. Nabava se tako sooča z izjemnimi in nepredvidljivimi izzivi 

tako na področju rasti cen surovin, vhodnih materialov in ladijskih transportov, zmanjšanja 

razpoložljivosti materialov, podaljšanja dobavnih rokov in motenj v ladijskem transportu. 
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Nabava ECD na podlagi strateških smernic in začrtane strategije divizije izdela strategijo 

nabave, ki podpira cilje in opredeljuje strateške usmeritve nabave kot funkcije, ki vodijo k 

doseganju strateških ciljev divizije kot celote. Strategija nabave in strategije nabavnih kategorij 

se ob sprejemanju ciljev in poslovnega načrta divizije za prihodnje fiskalno leto pregledajo, 

dopolnijo, nekatere ovržejo in postavijo nove. Slika 15 prikazuje strateški trikotnik, ki prikazuje 

postopek izdelave strategije nabave ECD in strategij za posamezne nabavne kategorije. 

 

Slika 15: Strateški trikotnik nabavne funkcije divizije Elan kompoziti 

Vir: Elan 2020h. 

Strategija nabave divizije ECD (Elan 2020h) je: 

– Strategija odprtih vrat. Elan ECD je odprt za vse dobavitelje ne glede na geografsko 

lokacijo. Elan ECD izbira dobavitelje skozi pošten in odprt proces, upoštevajoč skladnost 

z zahtevami, kakovost, raven storitev, tehnološke zmogljivosti, ceno, zanesljivost dobav in 

pristop k stalnim izboljšavam. 

– Skupna rast, ki temelji na vzajemnem zaupanju. Elan ECD načrtuje rast skupaj z dobavitelji 

prek dobrih partnerskih odnosov, ki temeljijo na zaupanju in tesni komunikaciji. 

– »Win-win« partnerstvo. Elan ECD pristopa k poslovnim izzivom s strategijami »win-win«, 

ki zagotavljajo konkurenčno prednost s pomočjo »inovacije s partnerstvom«. 

– Skladnost s predpisi. Nabavne dejavnosti divizije ECD so v celoti skladne z vsemi pravili 

in predpisi. 

– Vzdrževanje zaupnosti. Elan ECD strogo vzdržuje vse zaupne podatke, pridobljene z 

nabavnimi procesi in dejavnostmi. 

– Sodelovanje z dinamičnimi dobavitelji diviziji ECD omogoča pomembno prednost pri 

zagotavljanju uspešnosti, učinkovitosti in inovativnosti ter spodbuja rast. 

Na podlagi ciljev in KPI nabave za načrtovano poslovno leto v nabavi postavijo tudi cilje in 

določijo KPI za posamezne nabavne kategorije, ki so osnova za izdelavo strategij nabavnih 

kategorij. Proces kreiranja in strategije nabavnih kategorij smo predstavili v poglavju 5.3. 
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Realizacijo ciljev zasledujejo na mesečni ravni v sklopu kolegija divizije (Elan ECD – Business 

Review), na katerem sprejmejo tudi korektivne ukrepe v primeru večjih odstopanj. Okoljske 

cilje obravnavajo kvartalno v sklopu Tima za okolje in na koncu leta izdelajo Vodstveni pregled 

sistema ravnanja z okoljem, ki je osnova za notranje in zunanje presoje ISO 14001:2015. 

Zastavljeni cilji so tudi osnova za nagrajevanje delovne in poslovne uspešnosti. Vodstvena 

raven, kamor je razporejen vodja nabave, je upravičena do letnega bonusa v višini določenega 

odstotka od letne bruto osnovne plače in je sestavljen iz merljivih ciljev in diskrecijske nagrade. 

MBO-bonus za vodjo nabave za leto 2021 je predstavljen v prilogi 4. Nižja raven, na katero sta 

razporejena vodja nabavnega področja in nabavni referent, je upravičena do stimulacije, ki se 

izplačuje na mesečni ravni. Višina stimulacije je odvisna od učinkovitosti in uspešnosti 

doseganja ciljev nabavnika, kakovosti dela, kompetenc, zavzetosti, samoiniciativnosti itd. in je 

vezana na odstotek od osnovne bruto plače. Poleg stimulacije vodja lahko posameznega 

sodelavca nagradi tudi z enkratno nagrado za posebna in projektna dela ter dodatkom za 

opravljanje dodatnih del. Z uporabo nagrajevalnega modela želi divizija vzpodbujati zaposlene 

k boljšim rezultatom, prevzemanju odgovornosti za uspešno opravljanje delovnih aktivnosti, 

motivirati zaposlene k razvoju ciljnih kompetenc ter večji multiopravilnosti pri delu, krepi 

zadovoljstvo in pripadnost podjetju ter prispeva k doseganju poslovne odličnosti procesov. 
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6 PREDNOSTI, SLABOSTI, MOŽNOSTI IN NEVARNOSTI NABAVNE FUNKCIJE 

V DIVIZIJI ELAN KOMPOZITI SKUPINE ELAN  

Za bolj poglobljeno in celovito analizo nabavne funkcije divizije ECD in njene strateške vloge 

smo izdelali SWOT-analizo, s katero smo analizirali notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo 

na strateško razvitost nabave in njen prispevek k uspešnosti poslovanja divizije, ter preverili 

ustreznost strategije nabave kot funkcije in ustreznost strategij nabavnih kategorij.  

 

Slika 16: SWOT-analiza nabavne funkcije divizije ECD 

Iz opravljene SWOT-analize smo izdelali nekaj strateških usmeritev, ki gradijo na prednostih 

in odpravljajo oziroma minimalizirajo slabosti, da bi izkoristili priložnosti in se izognili 

nevarnostim: 

– izkoristiti usposobljen nabavni tim, ki bi bil vključen v pogajanja storitev, s katerimi 

upravlja splošno korporativna divizija (S4, S6, W3,O1, T1, T4), 

PREDNOSTI (S) SLABOSTI (W)

1. Elan kot prepoznavna blagovna znamka. 1. Potrjevanje določenih materialov s strani kupcev

2. Visoka podpora vodstva nabavni funkciji.     iz vetrne industrije zaradi skladnosti le-teh z njihom

3. Vključenost nabave v razvojne projekte.     nadaljnim proizvodnim procesom - odvisnost od enega vira.

4. Proaktivno naravnan in usposobljen nabavni 2. Testiranje in uvajanje alternativnih materialov je

    tim in tesno medfunkcijsko sodelovanje.     prepočasno.

5. Nabava upravlja velik delež nabavnih kategorij (86%) - 3. Nabava ne upravlja v celoti s storitvami in ne pokriva

    celoten direkten in indirekten material, ter del storitev     celotnih investicij (CAPEX).

    in investicij (CAPEX). 4. Previsoka vpetost vodje nabave in vodij nabavnih

6. Dobro poznavanje dobaviteljev in nabavnih     področij v operativno raven nabavnih aktivnosti.

    trgov posameznih nabavnih kategorij. 5. Zastarel ERP sistem, ki onemogoča učinkovito

7. Dober in tesen odnos z dobavitelji     planiranje, odločanje in poročanje.

    (dobave na rok, visok SDQ dobaviteljev). 6. Slabo razvita digitalizacija in e-nabava.

8. Vzpostavljene razvojno-partnerske povezave z 7. Nezadostne skladiščne zmogljivosti v času vrhunca

    dobavitelji strateških in vzvodnih materialov.    proizvodnje, ki so posledica sezonskih nihanj drugih

9. Dobro zastavljeni cilji, KPIji in sistem nagrajevaja.    divizij.

10. Nabava uspešno dosega cilje in KPIje.

PRILOŽNOSTI (O) NEVARNOSTI (T)

1. Boljši nabavni pogoji za storitve, s katerimi 1. Rast cen surovin, vhodnih materialov in storitev.

    upravlja splošno korporativna divizija. 2. Rast cen transportnih storitev.

2. Boljši nabavni pogoji za investicijske nabave 3. Slabša razpoložljivost materialov.

    (CAPEX) s katerimi upravljajo nosilci stroškovnih 4. Daljšanje dobavnih rokov.

    mest divizije ECD. 5. Zamude pri prevozih ladisjkih kontejnerjev.

3. Iskanje alternativnih virov, ki zmanjšajo odvisnost od 6. Nihanja deviznega tečaja dolarja.

    azijskih trgov - krajšanje oskrbovalnih verig. 7. Gospodarska recesija.

4. Večji potencial za razvojno-partnerske povezave 8. Trgovinske vojne in spori.

    z dobavitelji.

5. Uvedba sodobnega ERP sistema za celotno Skupino

    Elan.

6. Razvoj digitalizacije in e-nabave.

7. Zagotovitev zadostnih skladiščnih kapacitet v

   času sezonskih nihanj drugih divizij.
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– izkoristiti usposobljen nabavni tim, ki bi bil vključen v pogajanja za investicijske nabave 

(CAPEX), s katerimi upravljajo nosilci stroškovnih mest divizije ECD (S4, S6, W3,O2, 

T1, T4), 

– vzpodbujanje razvojno-partnerskih odnosov z večjim številom dobaviteljev, ki lahko 

ponudijo nove tehnološke in inovativne rešitve ter sodelujejo v »cost-cutting« programih 

(S3, S7, O4, T1, T3), 

– hitrejše uvajanje alternativnih virov z različnih geografskih lokacij (S4, S6, W2, O3, T1, 

T2, T3, T4, T5, T6, T8), 

– aktivno sodelovanje s kupci na področju uvajanja alternativnih materialov in virov (S4, S6, 

W1, W2, O3, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8), 

– vzpostavitev večjih varnostnih zalog pri dobaviteljih (S7, W7, T4), 

– najem zunanjih skladišč v času vrhunca proizvodnje, ki so posledica sezonskih nihanj 

drugih divizij (W7, O7), 

– prenos vseh opravil operativne ravni od vodje nabave in vodij nabavnih področij na 

nabavne referente (W3, W4, O1, O2, O3, O4, T1, T2, T3, T6, T7, T8), 

– intenzivno uvajanje novega ERP-sistema in digitalizacije poslovanja (W6, O5, O6). 

Na osnovi izvedene analize SWOT lahko zaključimo, da ima nabavna funkcija divizije ECD 

vse elemente strateškosti visoko razvite in odločilno prispeva k uspešnosti divizije. Glede na 

velika tveganja, ki izvirajo predvsem iz zunanjega okolja in so povezana z oteženimi in 

zaostrenimi razmerami na globalnih nabavnih trgih, smo podali nekaj strateških usmeritev, ki 

lahko ta tveganja omilijo ali celo odpravijo in pripomorejo k še večjemu prispevku nabave k 

uspešnosti divizije. Poleg tega smo na podlagi podanih smernic preverili ustreznost strategije 

nabave in strategij nabavnih kategorij ter ugotovili, da bi morali te strategije dopolniti in 

prilagoditi trenutnemu stanju na nabavnih trgih, ki so se v letu 2021 drastično poslabšali in bodo 

vplivali na slabše poslovanje podjetij, tudi divizije ECD. Predloge za izboljšavo predstavljamo 

v poglavju 7. 
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7 SKLEP IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO 

Osnovni namen diplomske naloge je bil proučiti vlogo in pomen sodobne strateške nabave, na 

osnovi teoretičnih izhodišč analizirati in ugotoviti strateško razvitost nabavne funkcije divizije 

Elan kompoziti in njen vpliv na uspešnost poslovanja, ugotoviti pomanjkljivosti ter podati 

predloge za izboljšavo. Ugotavljamo, da je nabavna funkcija divizije ECD strateško zelo dobro 

razvita in vključuje koncepte sodobne nabavne funkcije. Podpora vodstva je na visoki ravni, 

nabava upravlja z visokim deležem nabavnih kategorij, je razvojno naravnana, saj je vpeta v 

razvojne projekte od samega začetka, aktivno povezuje in sodeluje z ostalimi funkcijami v 

podjetju, ima dober in tesen odnos z dobavitelji, spodbuja sodelovanje z dinamičnimi in 

razvojno naravnanimi dobavitelji, cilji in KPI so zasnovani tako, da nabava odločilno vpliva na 

uspešnost podjetja, zastavljene cilje in KPI tudi uspešno dosega ter je za svoj prispevek 

primerno nagrajena.  

Strategija nabave in strategije nabavnih kategorij niso v celoti usklajene s strategijo divizije in 

prilagojene trenutnemu stanju na nabavnih trgih. Strategija nabave bi morala vključevati 

naložbe v digitalizacijo poslovanja in e-nabave, ki bi pripomogle k učinkovitosti poslovanja in 

odločanja ter posledično k zmanjševanju stroškov nabavnega procesa. Razvoj, izobraževanje in 

usposabljanje kadrov v nabavi je tudi ena izmed pomanjkljivosti, ki ni zapisana v strategiji 

nabave, je pa vključena v strategijo divizije ECD. Strategija dveh odobrenih virov in dodaten 

potencialen vir, ki je izbran za proces evalvacije, je strategija, ki bi morala biti vključena tako 

v strategijo nabave kot v strategije nabavnih kategorij. 

Za boljšo učinkovitost nabave bi se morali tako vodja nabave kot vodji nabavnih področij 

posvečati zgolj strateški in taktični ravni nabavnih aktivnosti, operativni del pa prepustiti 

nabavnim referentom. Ker je v nabavi zaposlen le en nabavni referent, bi bilo priporočljivo 

zaposliti dodatnega referenta, ki bi razbremenil izvajanje operativnih del vodjo nabave in vodji 

nabavnih področij. Tako bi dosegli tudi večjo fleksibilnost in zamenljivost nabavnikov in 

omogočili večjo strateško udejstvovanje vodij. Nabavniki različnih divizij bi morali biti 

povezani v nabavne time in sodelovati pri pogajanjih za storitve, ki so v domeni splošno 

korporativne divizije, saj bi s svojimi bogatimi izkušnjami in pogajalskimi veščinami lahko 

odločilno vplivali na boljše nabavne pogoje in tako še dodatno prispevali k uspešnosti 

poslovanja. Ravno tako bi morali sodelovati z nosilci naložb v izboru in pogajanjih pri nabavi 

strojev, opreme, gradbenih del itd., izvedbo in nadzor pa prepustiti nosilcem. 

Vzpostaviti bi morali tudi strateško načrtovanje skladiščnih zmogljivosti za čas viškov 

proizvodnje, ki so posledica sezonskih nihanj ostalih divizij, zagotoviti dodatne skladiščne 

kapacitete z notranjo optimizacijo ali z najemom zunanjih skladiščnih kapacitet ali s prenosom 

varnostnih zalog na dobavitelje. Tako bi se izognili prezasedenosti in neprimernemu 

skladiščenju materiala v proizvodnih prostorih, ki močno ovirajo učinkovit proizvodni proces. 
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Zaradi zaostrenih razmer na globalnih nabavnih trgih bi se morali v nabavi več posvečati 

tveganjem in nevarnostim, ki izhajajo iz zunanjega okolja. Rast cen surovin, vhodnih 

materialov in transportnih storitev ter nezadostna razpoložljivost določenih materialov 

zahtevajo aktivno iskanje alternativ tako na področju materialov kot dobaviteljev. Zaradi 

daljšanja dobavnih rokov materialov, daljšanja tranzitnih časov ladijskih transportov, zamud na 

transportnih poteh, nezadostne razpoložljivosti ladijskih kontejnerjev in zaradi tveganj, 

povezanih z nihanjem deviznega tečaja dolarja, bi morali svoje aktivnosti usmeriti v zmanjšanje 

odvisnosti od azijskih trgov ter alternativne oziroma dodatne vire iskati na evropskem trgu. Za 

materiale, ki imajo le enega potrjenega dobavitelja, bi morali vzpostaviti medfunkcijski tim, ki 

bi zagotovil hitrejše uvajanje alternativnih materialov in potrjevanje novih dobaviteljev in v 

katerega bi bili vključeni razvojniki, tehnologi, nabavniki in po potrebi kupci. 

Uvedba novega ERP-sistema in platforme za dobavitelje oziroma vzpostavitev e-nabave, kot 

npr. SAP Ariba, bi prispevala k učinkovitejšemu in preglednejšemu poslovanju nabave ter 

pripomogla k hitrejšemu in boljšemu odločanju. Snovanje izboljšav, optimizacija, digitalizacija 

oziroma digitalna transformacija poslovnih procesov in izgradnja novih poslovnih modelov so 

pogoj za odličnost v poslovanju, tudi v nabavi. 

Delo v nabavnem oddelku nabavnikom omogoča udejstvovanje na zelo širokem področju dela.  

Nabava se ukvarja s snovanjem strategij in novih poslovnih modelov, postavlja cilje, vodi 

pogajanja, proučuje okolje, se ukvarja z dobavitelji, financami, kakovostjo, rešuje reklamacije, 

sodeluje pri razvoju, rešuje težave na področju oskrbe itd. Nabava nosi veliko odgovornost za 

nemoten materialni tok, ki je krvni obtok podjetja, za ustrezno kakovost materialov in 

posledično kakovost končnih izdelkov, za poslovno uspešnost podjetja in nenazadnje za 

zadovoljstvo kupcev in svoje ekipe. Naloga nabavnikov je, da s svojo kreativnostjo, zavzetostjo 

in odličnostjo poskrbijo, da bo njihova vloga vidna, dosežki pa merljivi in ustrezno 

komunicirani. 
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PRILOGE 

Priloga 1      Diagram poteka nabavnega procesa divizije Elan kompoziti 

Priloga 2      Cilji divizije Elan kompoziti za leto 2021 (1. in 2. raven) 

Priloga 3      Obrazec OB 021 – Cilji nabave ECD v letu 2021 

Priloga 4      MBO Bonus year 2021, Head of procurement ECD 
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GOALS ECD 2021
LEVEL 1

NO. GOAL

DIRECTOR 

OF ECD

TECHNICAL 

DIRECTOR

R&D 

DIRECTOR

HEAD OF 

SALES

HEAD OF 

PROCUREMENT

HEAD OF 

QA

1. EBITDA margin x x x x

2. Value added per employee x

3. Net sales revenue Wind x

4. Net sales revenue Caravanning x

5. Production productivity ECD x

6. Production productivity Canopy x

7. Production productivity Root segments x

8. Production productivity Mandrel Boxes x

9. Production productivity Caravanning x

10. Scrap rate ECD x x

11. Scrap rate Canopy x

12. Scrap rate Root segments x x

13. Scrap rate Mandrel Boxes x

14. Scrap rate Caravanning x

15. SDQ ECD x x

16. SDQ Canopies x x

17. SDQ Root segments x

18. SDQ Mandrel Boxes x

19. SDQ Caravanning x

20. SDQ suppliers x x

21. OTD ECD x x

22. Inventory varainces ECD

23. DMC Canopy D8 x x x

24. DMC Canopy D11 x x

25. DMC Mandrel Boxes x x

26. Average payment term ECD x

27. Inventory turnover ratio x

28. OTD raw material ECD x

29. Obsolete inventory ECD x

30. New projects and OEM business x

31. New projects and OEM business margin x

32. Costs of CC x x x x x x

LEVEL 2
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Proces:    Divizija Elan kompoziti 

                  Nabava 

 

OB 021    izdaja 02 

Stran 1 od 1 

CILJI V LETU 2021 datum:  

 
 

KLJUČNI LETNI CILJI: 

Številka 

cilja: 
OPIS CILJA: Enota 

Dosežek 

preteklega 

leta 2020 

CILJ 

v letu 

2021 

Doseženo 

v letu 2021 

1 NMS ohišja D8 € xxx xxx   

2 NMS ohišja D11 € xxx xxx   

3 Nabavne cene trni % –3,07 –1,00   

4 SDQ dobaviteljev % 98,3 98,8   

5 OTD dobaviteljev % 100 100   

6 Povprečni plačilni rok do dobaviteljev dni 71,3 73,0   

7 Koeficient obrata zalog K 13,3 16,0   

8 Višina nekurantne zaloge € xxx xxx   

 

KLJUČNI OKOLJSKI CILJI: 

Številka 

aktivnosti 
OPIS CILJA: Ocena izvajanja v ciljnem letu 

1 Zmanjševanje nevarnih odpadkov – uvajanje večjih embalažnih enot   

2 Združevanje dobav, optimizacija transporta   

3 Izvajanje ISO presoj pri dobaviteljih – tudi za ISO 14001 (2 dobavitelja letno)    

 

KLJUČNE LETNE AKTIVNOSTI: 
Številka 

aktivnosti 
OPIS AKTIVNOSTI: Ocena izvajanja v ciljnem letu 

1 Spremljanje, nadziranje, kontroliranje in optimizacija stroškov nabave.   

2 ISO 9001:2015 – skladnost procesa nabave s standardom   

3 
Zniževanje cen, iskanje alternativnih dobaviteljev, preprečevanje nabavnih 

tveganj. 
  

4 Obvladovanje materialnih odmikov (cene, odvisni stroški).   

5 Aktivnosti za 100% pravočasnost dobav.   

6 Optimizacija nabave osebne varovalne opreme – avtomat v produkciji ohišij.   

7 Usklajenost s plansko službo in proizvodnjo, skupna optimizacija procesov.   

 

 Določitev ključnih ciljev in aktivnosti Ocena doseganja in izvajanja 

Datum:   

Podpis vodje procesa:   

Podpis nadrejenega:   
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MBO BONUS

Year 2021

Employee:

Position: Head of Procurement - Elan Composites

Yearly gross salary

BONUS No. 1

Annual performance-based bonus measured against criteria (% of Base):

% Value

15% 0 €

Achievement scale:

% Achieved % Bonus Earned

90% 30%

95% 70%

100% 100%

105% 110%

Goals:

1. DMC Elan d.o.o. - ECD

* procurement report/NMS report

Canopy (D8 T) €

1-12/2021 Ponder

Actual 2020 xxx €

Target 2021 xxx € 20%

Actual 2021 0 €

Actaul %

Bonus

Canopy (D11) €

1-12/2021 Ponder

Actual 2020 xxx €

Target 2021 xxx € 25%

Actual 2021 0 €

Actaul %

Bonus

Mandrel Boxes (B81, NB12, NB15)

1-12/2021 Ponder

Actual 2020 -3,07%

Target 2021 -1,00% 10%

Actual 2021 0 €

Actaul %

Bonus

2. SDQ suppliers Elan d.o.o. - ECD

* QA report

1-12/2021 Ponder

Actual 2020 98,3%

Target 2021 98,8% 10%

Actual 2021 0 €

Actaul %

Bonus

3. Average payment terms to suppliers Elan d.o.o. - ECD

* procurement report/financial report 

1-12/2021 Ponder

Actual 2020 71,3

Target 2021 (days) 73,0 10%

Actual 2021 0 €

Actaul %

Bonus
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4. Inventory Turnover Ratio (raw material) Elan d.o.o. - ECD

* procurement report/controlling report

1-12/2021 Ponder

Actual 2020 13,30

Target 2021 16,00 10%

Actual 2021 0 €

Actaul %

Bonus

5. OTD (On Time Delivery) raw material Elan d.o.o. - ECD

* procurement report/production report (without production stop)

1-12/2021 Ponder

Actual 2020 100%

Target 2021 100% 10%

Actual 2021 0 €

Actaul %

Bonus

6. Obsolete Inventory (raw material) Elan d.o.o. - ECD

* procurement report/controlling report

1-12/2021 Ponder

Actual 2020 xxx €

Target 2021 (€) xxx € 5%

Actual 2021 0 €

Actaul %

Bonus

100% 0 €

0 €

BONUS No. 2

% value

Discretionary bonus - overall performance  

evaluation 5% 0 €

Overall performance evaluation by Chief Executive Director / Board od Directors

Criteria 1-12/2021

-          Elan Group overall realisation

-          General performance

-          Cooperation,

-          Initiative,

-          Responsiveness

-          Teamwork, ...

SUM for 100% realisation

Realisation %

Value €

SUM BONUS No. 1 and Bonus No. 2 0 €

SUM of actual realisation

Weight Value

100% 0 €


