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1 UVOD  
 
1.1 Predstavitev problema in namena magistrskega dela 
 
Poslovno okolje se hitro spreminja. Spremembe so tako številne, da jih je včasih že kar 
težko dohajati. Meje postajajo zanemarljive, pojavljajo se nove tehnologije, družba se 
informatizira, poslovni dogodki se odvijajo z vedno večjo hitrostjo, konkurenca in zahteve 
trga močno naraščajo. Z vstopom v postindustrijsko obdobje so potrebne povsem nove 
organizacijske strukture in prakse, ki so bolje prilagojene okolju, v katerem podjetje 
posluje (Maclntosh in Francis, 2001, str. 3). Z vključitvijo Slovenije v Evropsko unijo so se 
morala tudi podjetja prilagoditi večji konkurenci, ki jo prinaša skupni evropski trg s 
prostim pretokom blaga, storitev, kapitala in delovne sile. 
 
To še posebej velja za tiste, ki se ukvarjamo z nabavnim menedžmentom. Hitro razvijajoča 
se informacijska tehnologija s skoraj neomejenimi možnostmi zagotavlja tudi hiter razvoj 
nabavne funkcije. Povsem na novo vpliva na sporazumevanje v samem podjetju in med 
podjetji. Nabavno dokumentacijo na papirju so zamenjala faksirana sporočila, internetne 
povezave, neposredni telefonski klici po satelitskih omrežjih, e-pošta, ki povezuje skoraj 
vse kraje po svetu. Nova informacijska tehnologija omogoča nabavnikom odkrivanje novih 
dobaviteljev ter lažje in učinkovitejše sporazumevanje z dobavitelji. 
 
Podjetja s poslovanjem ustvarjajo uporabno vrednost. Poslovanje je razdeljeno na poslovne 
funkcije oziroma delne naloge. Začetna poslovna funkcija, pri delitvi po poslovnem 
procesu, je nabavna funkcija, ki je ključnega pomena za ustvarjanje uporabne vrednosti. 
Najširše lahko nabavo opredelimo kot poslovno funkcijo, katere naloga je priskrbeti 
potrebne prvine poslovnega procesa za zagotovitev nemotenega procesa poslovanja. 
Posamezne prvine poslovnega procesa se med seboj močno razlikujejo, kar vpliva na to, da 
je nabava teh prvin organizirana v okviru različnih poslovnih funkcij.  
 
V preteklosti so nabavo v mnogih podjetjih imeli za nujno zlo, za neproduktivno dejavnost, 
ki prinaša stroške, ne pa tudi dobička. V zadnjem času pa postaja nabava izredno 
pomembna. Prodajne cene izdelkov so na trgu razvrščene v različne cenovne razrede in je 
njihovo povečevanje zelo težko, saj zahteva veliko vlaganj in časa. Zato skušajo podjetja 
znižati svoje stroške nabave, da bi tako povečala svojo konkurenčno sposobnost. Nabava 
tako nima več operativne funkcije, ampak strateški pomen. Večina menedžerjev vidi v 
nabavi vir dobička. Nabava ima veliko večji vpliv na dobiček kot prodaja.  
 
V okviru te dejavnosti se zbirajo in nastajajo informacije, ki so potrebne za sprejemanje 
odločitev, ki lahko pomembno vplivajo na rezultate poslovanja. Spreminjanje tržnih 
razmer zahteva od uspešne družbe hitro in natančno reagiranje, kar pa je pogojeno z 
natančnimi in ažurnimi informacijami. Povečana svetovna konkurenca, vse večje zahteve 
odjemalcev in kupcev, nove potrebe po vodilnem menedžmentu za nadzor ekonomije in 
pretoka izdelkov ter vse močnejše vzajemno delovanje kupcev zahtevajo celosten dostop 
do sprotnih informacij (Bancroft, Seip, Sprengel, 2001, str. 4). Vse to sproža ogromno 
tehnološko osnovanih projektov in eden izmed njih je tudi informacijski sistem SAP R/3 (v 
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nadaljevanju R/3). R/3 je postal zelo priljubljen informacijski sistem v srednje velikih in 
velikih podjetjih, ki potrebujejo integriran program z vso osnovno poslovno avtomatiko. 
Sistem je zelo zahteven in implementacija take večje spremembe v podjetju predstavlja 
pomemben izziv. 
 
Današnji način poslovanja zahteva od podjetij, da se notranje reorganizirajo, če želijo 
obdržati ali pa izboljšati položaj na konkurenčnem trgu. To pa pomeni, da morajo biti 
osredotočena na zadovoljevanje zahtev, potreb in želja potrošnika, in sicer s čim nižjimi 
stroški poslovanja, čim boljšo kakovostjo izdelka ali storitve ob najbolj primernem času. 
Reorganizacija poslovanja pa lahko traja dve leti ali tudi več in je zahteven proces, ki uspe 
le nekaterim podjetjem. Sodobni trendi usmerjajo podjetja, da dobavitelje ne vidijo več kot 
svoje nasprotnike, temveč postajajo partnerji in s tem pomemben del podjetja. Nabavnega 
poslovanja podjetja ne smejo več samo izvajati, nabavni proces je potrebno načrtovati 
(Scheuing, 1989, str. 130, Burt, Pinkerton, 1996, str. 229).  
 
Sprašujemo se, zakaj so nekatera podjetja uspešna, druga manj, zakaj uspešna podjetja 
postanejo neuspešna in kje so vzroki. Vzrok, zakaj ista podjetja in njihovi nasledniki niso 
več tako uspešni, ni v neki notranji napaki. Gre za to, da se je svet, v katerem poslujejo, 
spremenil čez mejo, do katere so se zmožna prilagoditi oziroma razviti. Načela, na katerih 
so organizirana, so bila prilagojena razmeram v preteklosti, vendar so se te medtem že 
preveč spremenile. Nove tehnologije, brisanja meja med nacionalnimi trgi in spremenjena 
pričakovanja odjemalcev so povzročila, da so metode, temeljna organizacijska načela in 
cilji klasičnih podjetij zastarela. Če želijo podjetja obnoviti svojo konkurenčno prednost je 
potrebno pozabiti številna načela in tehnike, ki so jim tako dolgo prinašali uspeh in se je 
treba naučiti kako delati drugače (Hammer, Champy, 1995, str. 21). 
 
Podjetja se neprestano soočajo z vprašanjem, kako maksimirati svoje kompetence. 
Oblikovati morajo sistem, ki hkrati doseže čim boljšo kvaliteto izdelka oziroma storitve, 
minimira stroške, optimizira profitabilnost in nudi ugodno okolje za zaposlene. V okviru 
teh prizadevanj iščejo podjetja nove organizacijske oblike in medorganizacijske povezave. 
To velja tudi za podjetje Telekom Slovenije, ki se je lotilo prenovo poslovnih procesov na 
vseh področjih poslovanja.  
 
Bistvo prenove poslovnih procesov je, da ničesar ne popravlja, temveč začenja znova, 
povsem od začetka. Za prenovo procesov ni več pomembno, kako so ljudje in podjetja 
delali včeraj. Pomembno je, kako želimo organizirati danes, glede na zahteve današnjih 
trgov in zmogljivosti današnjih tehnologij. Bistvo prenove je neprestano razmišljanje, kar 
pomeni, da je treba pozabiti in opustiti zastarela pravila in temeljne predpostavke, ki se 
skrivajo za sedanjimi poslovnimi operacijami (Hammer, Champy, 1995, str. 12–13). Druga 
pomembna lastnost prenova pa je njena procesna naravnanost. Ne izdelki, temveč procesi, 
ki izdelke oziroma storitve ustvarjajo, lahko podjetjem zagotovijo dogotrajen uspeh. Dobri 
izdelki ne naredijo zmagovalcev – zmagovalci delajo dobre izdelke (Hammer, Champy, 
1995, str.35). 
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Namen proučevanja in prenove nabavnega procesa je doseči rednost dobav, daljše plačilne 
roke, zniževanje zalog materiala, krajše dobavne roke materialov, nižje stroške nabave in 
boljšo kakovost materialov oziroma zmanjšanje števila proizvodnih zastojev ali izvajanja 
storitev zaradi slabe kakovosti materialov. To so obenem tudi cilji nabavne funkcije. Doseg 
zgornjih izboljšav se kaže v  učinkovitosti nabavne funkcije in s tem posledično v večji 
uspešnosti celotnega podjetja.  
 
Namen magistrskega dela je prikazati prenovo poslovnih procesov na področju nabavnega 
poslovanja s pomočjo R/3, preučiti obstoječe stanje, prikazati pomen informacijskega 
sistema pri prenovi poslovnih procesov, prednosti in slabosti ter predlagati izboljšave na 
področju nabavnega poslovanja. Projekt prenove poslovnih procesov v službi za nabavo in 
logistiko je potekal vzporedno s projektom vpeljave R/3 za celotno podjetje. V nalogi se 
bom osredotočila le na prenovo poslovnih procesov nabavnega poslovanja in s tem 
povezan modul MM (material management – materialno poslovanje) informacijskega 
sistema. Potrebno je bilo namreč narediti, prilagoditi in zapisati vse obstoječe poslovne 
procese, nato vpeljati in prilagoditi informacijski sistem ter na koncu še opredelite tudi 
nove nabavne procese.  
 
Spremenjeni pogoji poslovanja in nujnost vključevanja v svetovne trende, kot so 
globalizacija trgov in prehod v informacijsko družbo, so v marsikaterem podjetju, tudi v 
našem, spremenili odnos organizacije poslovnega procesa. Uvajanja sprememb v delovanje 
obstoječih organizacijskih sistemov, struktur in procesov se v podjetjih lotevajo nekje bolj, 
nekje manj sistematično, celovito in projektno. Pričakovanja so običajno zelo velika. Ključ 
za zagotovitev uspeha je potrebno iskati v primernem definiranju zahtev za bodoče 
poslovanje, vodenju projektov prenove poslovnih procesov, v vgrajevanju specifičnih 
strokovnih znanj v bodoče rešitve ter v načrtovanem in vodenem doseganju pričakovanih 
koristi.  
 

1.2 Cilj magistrskega dela 
 
Kot sem že zgoraj omenila, se nameravam v nalogi ukvarjati s področjem prenove 
poslovnih procesov v službi za nabavo in logistiko, ki je ena izmed služb in sektorjev v 
podjetju Telekom Slovenije. Prikazati želim, zakaj je to področje pomembno in prav tako 
pomembnost vpeljave R/3. Cilji so poenostavitev poslovnih procesov z odstranitvijo 
nepotrebnih del in drugih organizacijskih aktivnosti, povečati pretok informacij in nadzor 
nad celotnim postopkom naročanja ter zaloge materialov, skrajševanje poslovnega cikla 
oziroma poslovnih procesov. Prenova poslovnih procesov s sodobno informacijsko 
tehnologijo, z uvajanjem novega informacijskega sistema, je pravi odgovor tekmovalnemu 
okolju. Informacijska tehnologija je postala gonilna sila sodobnih ekonomij na poti v 
informacijsko družbo. 
 
Osnovni cilj magistrskega dela je torej prikaz prenove poslovnih procesov nabavne 
funkcije v podjetju Telekom Slovenije, predlagati izboljšave na področju nabavnega 
poslovanja ter ugotoviti prednosti in slabosti prenove na tem področju. Prav tako bi rada v 
nalogi poudarila pomen informacijskega sistema ter prikazala, kaj R/3 nudi in omogoča ter 
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kako je vplival in pripomogel k prenovi poslovnih procesov. Delo obsega analizo prenove 
nabavnih procesov in organiziranost nabavne funkcije ter predstavitev in vpeljava sistema 
R/3. Delni cilji so spoznavanje predmeta analize, torej poslovnih procesov, nabavne 
funkcije, nabavnega procesa ter obstoječe organizacijske strukture podjetja. Sledi 
poglobljeno preučevanje korakov nabavnega procesa in celotnega projekta prenove in 
informatizacije poslovnih procesov v preučevanem podjetju, v sektorju za nabavo in 
logistiko. 
 
V nadaljevanju bom po poglavjih opisala prenovo nabavnega poslovanja v podjetju 
Telekom Slovenije, sistem R/3, se ukvarjala z optimizacijo poslovnega procesa in prešla na 
praktičen primer prenove v podjetju. Pojasnila bom splošne, informacijske in 
organizacijske cilje prenove v podjetju, opisala prenovo procesov in na katerih področjih 
nabavnega poslovanja smo uvedli informacijski sistem. Na koncu pa bom podala še 
prednosti in slabosti omenjene prenove in predlog izboljšav na področju nabave. Opisala 
bom torej nova spoznanja in probleme, ki smo jih ob prenovi poslovnih procesov spoznali 
v praksi. 
 

1.3 Metode dela 
 
Metoda magistrskega dela bo temeljila na analitično-teoretičnem študiju strokovne 
literature in spoznanj tujih in domačih avtorjev, virov, prispevkov in člankov z 
najnovejšimi teoretičnimi spoznanji s področja nabavnega poslovanja, prenove poslovnih 
procesov in informatizacije poslovanja. Študij literature predstavljajo strokovne knjige, pa 
tudi zborniki predavanj in članki v revijah, namreč spoznanja se neprestano dopolnjujejo. 
Spoznanja, ki so se pokazala v tujini kot uporabna v praksi, bom poskušala prenesti v svojo 
nalogo, pri tem pa vključila tudi lastno znanje, pridobljeno med študijem na magistrskem 
programu. V nalogo pa bom vključila tudi informacije, pridobljene v pogovoru z 
zaposlenimi, in informacije, pridobljene iz internih virov podjetja in notranjega glasila. 
 

1.4 Zasnova dela 
 
Magistrsko delo je vsebinsko razdeljeno v tri večje tematske sklope. 
 
Prvi, teoretični sklop, ki ga tvorita drugo in tretje poglavje, je namenjen spoznavanju 
prenove poslovnih procesov in informacijskega sistema SAP R/3, s pomočjo katerega smo 
prenovo tudi izvedli. V tem delu najprej teoretično opredelim poslovne procese, opišem 
njihove najpomembnejše lastnosti, jih razčlenim ter predstavim procesni pogled na 
organizacijo podjetja. Sledi kratka predstavitev sistema R/3, njegovih glavnih štiri področij 
– modulov ter podmodulov in podrobneje modula materialno poslovanje, ki pokriva 
nabavni in logistični proces.  
 
V drugem delu, ki ga tvorita četrto in peto poglavje, podrobneje opredelim nabavno 
funkcijo s koraki nabavnega procesa ter organizacijo samega nabavnega oddelka. Posebej 
bo predstavljena nabavna funkcija in položaj, ki jo ima v podjetju, ter opredelitev njenih 
nalog in ciljev ter prikaz povezave nabavne funkcije z drugimi poslovnimi funkcijami v 



 

 5  
  

podjetju. Najprej bom opredelila sam pojem poslovnih funkcij in nabavne funkcije ter nato 
podrobno predstavila potek dela nabave. Znotraj poglavja bom predstavila način izdajanja 
potreb nabave, njihovo obdelavo, izbiro in ocenjevanje dobaviteljev, izdajo naročil, 
sledenje dobavi ter upravljanje zalog in organizacijski proces v nabavni funkciji, in sicer 
proces planiranja, uveljavljanja in kontroliranja v nabavi. Vprašanje primernosti 
organizacijske strukture je razdeljeno na dva dela, in sicer na vlogo nabavnega oddelka v 
celotnem podjetju (stopnja decentralizacije oziroma cenatralizacije nabavne funkcije) in na 
notranje organiziranje nabavnega oddelka, ki obsega predstavitev vrste organizacijskih 
struktur in načine organiziranja nabavnega oddelka. Za konec pa so opisani še dejavniki, ki 
vplivajo na organiziranost nabavnega oddelka.  
   
Zadnji sklop pa predstavljajo zadnja tri poglavja, kjer najprej sledi praktični del s 
predstavitvijo podjetja in njegovega procesa nabave. Le-ta bo zajemal prikaz 
organiziranosti, poslanstva in strategije podjetja, opredelitev in značilnost telekomunikacij 
ter vrste storitev, ki jih podjetje nudi. V tem sklopu bo opisana tudi organizacijska shema 
podjetja in položaj nabave v njej ter podrobneje predstavljeni cilji nabave ter orisana 
proces in organizacijska struktura nabavne funkcije. Poglavje vsebuje tudi prikaz načina 
planiranja, uveljavljanja in kontroliranja na tem področju. V nadaljevanju podrobneje 
prikažem projekt prenove in informatizacije nabavnih procesov, in sicer skozi korake 
procesov nabavnega poslovanja. Zadnje poglavje pa obsega prikaz predlogov za izboljšavo 
na tem področju in posledice (prednosti in slabosti), ki naj bi jih imele uvedene spremembe 
za nabavni oddelek in za podjetje kot celoto. 
 
Sklep povzema ugotovitve dela glede učinkov prenove nabavnega procesa s pomočjo R/3 
na poslovanje podjetja. 
 
 

2 OPREDELITEV  PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV 
 
Vsestranski razvoj podjetja je stalna naloga podjetja. To še posebej velja za podjetja na 
prehodu iz industrijske v informacijsko družbo. Če želi biti podjetje uspešno na trgu, se 
mora pripraviti na velike spremembe. Prenova poslovanja podjetja pomeni korenito 
spremembo, pomeni začeti od začetka.  
 
Celostno poznavanje procesov je običajno šibka točka podjetij, saj zaposleni poznajo le 
proces, v katerega so vključeni, le delno poznajo druge procese, zlasti slabo pa so poznani 
nematerialni procesi zagotavljanja storitev (Gričar, 1994, str. 13). V vsakem podjetju 
poteka hkrati več procesov skozi več funkcij in oddelkov, poleg tega pa tečejo še manjši 
procesi znotraj posameznih funkcij in oddelkov. 
 
Prenova poslovnih procesov je metoda, ki omogoča izboljšanje delovanja podjetij in 
organizacij. Pomeni analiziranje in spreminjanje celotnega poslovnega procesa v podjetju 
in je strateška sprememba. Vodstvo podjetja mora zavreči uveljavljena, neuporabna 
poslovna pravila in procese, opustiti neprimerna organizacijska in izvedbena načela in 
začeti ponovno z načrtovanjem organizacije združbe.  
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Lahko rečemo, da zajema področja racionalizacije in standardizacije postopkov in delovnih 
procesov in poenostavitve postopkov z uvajanjem nujnih organizacijskih sprememb in 
razmer za uvedbo sodobnih konceptov skupinskega dela in za uporabo sodobne 
informacijske tehnologije in sistemov (Kovačič, 1998a, str. 85). 
 
Izboljšanje poslovnih procesov je zelo pomembno za konkurenčnost podjetja na današnjem 
trgu, saj kupci zahtevajo vse boljše izdelke in storitve, cilj takšnega izboljšanja pa je 
povečanje učinkovitosti in uspešnosti podjetja. 
 

2.1 Poslovni procesi podjetja 
 
V strokovni literaturi obstaja več različnih opredelitev poslovnega procesa. V nadaljevanju 
bom navedla nekatere definicije in poskušala poiskati njihove skupne značilnosti. 
 
Hammer in Champy (1995, str. 45) opredeljujeta poslovni proces kot »sklop dejavnosti, ki 
zahteva eno ali več vrst vložkov in ustvarja rezultat, ki pomeni neko vrednost za kupca«, 
Davenport in Short (1990, str. 12) pa kot »set logično povezanih nalog, ki jih izvajamo, da 
dosežemo definiran poslovni izid«. 
 
Podobno poslovni proces definirajo drugi avtorji. Davenport (1993, str. 5) ga opredeli kot 
»strukturiran in merjen set aktivnosti, ki so oblikovane tako, da zagotovijo določen rezultat 
za znanega kupca ali trg«, Khoong (1998, str. 8) kot »skupek aktivnosti, ki skupaj 
proizvedejo vrednost, ki jo je moč ponuditi kupcu«, Zemel et al. (1996, str. 9) pa kot 
»skupino nalog, operacij ali korakov, ki sprejemajo vhodne elemente (surovine, 
informacije, ljudi, stroje) in katerih rezultat so izhodni elementi (izdelki, informacije, 
storitve), narejeni tako, da zadovoljujejo specifične potrebe naročnika ali kupca«. V 
nadaljevanju ga krajše opredelijo kot »vrsto ponavljajočih se ekonomskih aktivnosti, ki 
pretvarjajo vhodne elemente v izhodne«. 
 
Večina avtorjev pri opredelitvi poslovnega procesa poudarja vlogo in pomen, ki jo ima 
uporabnik rezultatov procesa. Obstaja pa tudi nekaj opredelitev procesa, ki te vloge ne 
omenja. 
 
Kovač (1998, str. 264) opredeli poslovne procese kot »določeno zaporedje aktivnosti, ki so 
med seboj časovno, logistično, informacijsko in odločitveno povezane«, Gaitanides 
(Kovač, 1998, str. 261) jih opredeli kot »logično medsebojno povezane, vsebinsko 
zaokrožene izvedbene postopke«. 
 
Mikeln (1996, str. 103) pa opredeljuje poslovne procese kot zaokrožene samostojne celote 
v okviru celotnega poslovnega dogajanja, ki jih je mogoče ločiti od drugih in jih 
samostojno obravnavati. Imajo svoje cilje v okviru celotnega podjetja in v svojem toku 
spreminjajo vložke v rezultate, preko katerih se povezujejo z drugimi procesi v okviru 
poslovanja podjetja. 
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Če povzamemo bistvo naštetih opredelitev, lahko poslovni proces definiramo kot set 
logistično medsebojno povezanih postopkov, katerih rezultat je načrtovani proizvod ali 
storitev, namenjen/a zadovoljitvi potreb odjemalca. Ključno je, da proces ni definiran po 
opravilih, ki jih ljudje izvajajo, temveč po zaporedju aktivnosti in nalog, potrebnih, da 
dobimo izhodni element. Model poslovnega procesa je predstavljen v sliki 1. 
 
 
Slika 1: Model poslovnega procesa 
 
       Vhodni elementi     Izhodni elementi 

           Povratna informacija 
Vir: Reengineering Tutorial Series, 2003. 
 
 
 

2.1.1 Glavne lastnosti poslovnih procesov 
 
Vozel (1998, str. 56) našteva naslednje skupne lastnosti procesov. 
• Sestavljeni so iz aktivnosti oziroma faz, ki se izvajajo v logičnem vrstnem redu. 
• Posamezna aktivnost se lahko členi na naloge, ki jih opravljajo zaposleni v okviru 

delovnega mesta. 
• Njihov rezultat je prepoznaven izhodni element (izdelek, storitev, informacija). 
• Obstaja naročnik – uporabnik izhodnega elementa, ki vnaprej opredeli njegov namen in 

značilnosti. 
• Posamezne naloge znotraj procesa so med seboj ločene s čakalnimi časom, 

premikanjem elementa od ene procesne faze k drugi. 
 
Na procese lahko gledamo iz različnih perspektiv, odvisno od tega, kakšno informacijo 
potrebujemo. Običajno nas zanima, kakšno delo bo opravljeno, kdo, kdaj in kako ga bo 
opravil ter kdo bo sprejemal odločitve. Proces ima torej funkcionalno, behavioristično, 
organizacijsko, informacijsko in vodstveno vsebino (Bal, 2001, str. 2). 
• Funkcionalni pogled pove, katero aktivnost oziroma element procesa izvajajo akterji. 
• Organizacijski pogled pove, kdo izvaja proces in kakšen je mehanizem interakcije ali 

prenosa vsebine. 
• Vodstveni pogled se ukvarja s problematiko vodenja procesa (kdo sprejema odločitve). 
• Informacijski pogled predstavi informacije, s katerimi se v procesu manipulira, in 

povezave med njimi. 
• Behavioristični pogled pove, kako se proces obnaša, kdaj in kako se izvaja (posamezna 

aktivnost ali celoten proces gre lahko skozi povratno zanko, je ponavljajoč ipd.). 
 
 

Dobavitelj Proces Kupec 
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Pri prenovi poslovih procesov je pomembna predvsem učinkovitost in uspešnost izvajanja 
procesa (Kovačič, 2001, str. 5). 
• Učinkovitost izvajanja procesa opredelimo in merimo skozi rezultat porabe virov, 

uporabljenih za pretvorbo vhodnih veličin v izhodne. Največkrat je predstavljena v 
obliki časa in/ali stroškov, porabljenih za izvedbo procesa. 

• Uspešnost procesa opredelimo in merimo s stopnjo pogostnosti in skladnosti izhodnih 
veličin procesa s predvidenimi, vnaprej opredeljenimi rezultati procesa. 

 
2.1.2 Vrste in razčlenitev poslovnih procesov 
 
Vsak poslovni proces je sestavljen iz posameznih aktivnosti oziroma procesnih faz, ki jih 
sestavljajo 3 enote: ljudje, orodja, ki jih ljudje uporabljajo pri izvajanju aktivnosti, in 
postopki, ki definirajo, kako jih izvajajo. Idealen pretok materiala skozi proces je 
neprekinjen in ves čas enak. Takšen pretok je pogosto zelo težko doseči, vendar pa se mu 
lahko približamo z natančnim oblikovanjem procesa. 
 
Poslovni proces lahko razčlenimo na tri poslovne funkcije, in sicer na osnovno, 
usmerjevalno in oskrbovalno. Vse tri funkcije vsebujejo številne aktivnosti, ki jih izvajajo 
različne organizacijske enote (Zemel et al., 1996, str. 13). 
• Osnovna poslovna funkcija združuje vse procese, ki se nanašajo na poslanstvo podjetja, 

to pa je razvoj izdelka, zbiranje in izpolnjevanje naročil ter servisiranje kupca. Od 
učinkovitosti teh procesov je odvisen uspeh podjetja na trgu. 

• Usmerjevalna poslovna funkcija ima nalogo krmiljenja celotnega poslovnega procesa, 
poslanstvo teh procesov pa je spremljanje in prilagajanje razmeram v okolju ter 
usmerjanje tekočega poslovanja. 

• Oskrbovalna poslovna funkcija pa opravlja nalogo napajanja poslovnega procesa z viri, 
potrebnimi za nemoteno poslovanje, in skrbi, da se iz procesa pravočasno izločijo viri, 
ki za izvajanje nalog niso več potrebni (zastarela tehnologija, tehnološki presežki). 

 
Podobno delitev poslovnih procesov omenja več avtorjev (Vozel, 1998, str. 57; 
Schumacher 2000, str. 5), čeprav za posamezne skupine procesov uporabljajo drugačna 
imena. Schumacher (2000, str. 5) deli poslovne procese na tiste, ki temeljijo na znanju 
(razvoj izdelka, raziskovalne aktivnosti, oglaševanje, izobraževanje ter profesionalne 
storitve), in na operativne procese (sem spadajo proizvodnja, servisiranje kupcev in 
nabava). Podjetja pa na žalost pri izbiri procesov za prenovo ignorirajo procese, ki 
temeljijo na znanju. 
 
2.2 Prenova poslovnih procesov 
 
Sam izraz »prenova poslovnih procesov« sega v devetdeseta leta 20. stoletja in predstavlja 
prevod angleških besed »business process redesign«. Uporabil ga je Davenport, in sicer 
pravi, da uporaba sodobne informacijske tehnologije ne predstavlja le avtomatizacije 
opravil, temveč tudi neposredno močno vpliva na način in kakovost njihovega izvajanja 
(Davenport, 1993). Podobnega mnenja je bil tudi Michael Hammer v članku »Re-
engineering work: Don’t Automate, Obliterate«. Oba postavljata informacijsko tehnologijo 
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v središče prenove poslovnega procesa in sta s svojim razmišljanjem pritegnila pozornost 
strokovnjakov različnih poslovnih področij. 
 
Veliko podjetij je začelo izboljševati poslovne procese z uporabo modela kontinuiranega 
izboljševanja, ki poskuša razumeti in izmeriti trenutni proces ter ga popraviti glede na 
potrebe (Reengineering Tutorial Series, 2003). Ta metoda je primerna za postopno 
izboljševanje poslovnih procesov. Danes pa se je, zaradi hitrega razvoja tehnologije, 
odpiranja globalnega trga ter prostega pretoka blaga in storitev in posledično s tem večanja 
števila konkurenčnih podjetij, povečala potreba po hitrejših izboljšavah in večjih 
spremembah, da podjetje obstane. 
 
Bistvo prenove poslovnih procesov je diskontinuirano razmišljanje. Hammer in Champy 
(1995, str. 12–15) pravita, da je potrebno pozabiti, kako smo delali včeraj, pomembno je, 
kako želimo podjetje organizirati danes, glede na zahteve in želje današnjih trgov in 
zmogljivosti današnjih tehnologij. Potrebno je prepoznati in opustiti zastarela pravila. 
Podobno meni tudi Kovačič (1998b, str. 84), ki pravi, da to zahteva korenite spremembe v 
poslovanju podjetij in mora vodstvo najprej zavreči neuporabna, uveljavljena pravila in 
postopke ter opustiti neprimerna sedanja organizacijska in izvedbena načela. Šele nato je 
mogoče začeti s ponovnim načrtovanjem organizacije združbe. 
 
V tuji in domači literaturi se pojavlja več različnih izrazov za prenovo poslovnih procesov. 
V tuji literaturi se najpogosteje uporablja angleški izraz »business process reengineering« 
(kratica BPR) ali pa samo »reengineering«, avtorja M. Hammer in J. Champy. Manj 
pogosto se še uporablja izraz »business process redesign«, katerega avtorja sta T. H. 
Davenport in J. Short. V slovenski literaturi pa so najbolj pogosti izrazi reinženiring, 
preoblikovanje, preurejanje in prenova poslovnih procesov. 
 
Hammer in Champy (1995, str. 42) sta prenovo poslovnih procesov definirala kot 
»temeljni ponovni premislek o poslovnem procesu in njegovo korenito preoblikovanje, da 
bi dosegli dramatične izboljšave kritičnih kazalcev učinkovitosti, kot so stroški, kakovost, 
storitev in hitrost«. Pogosto se izkaže, da so pravila zastarela, napačna. Potreben je 
dramatičen preobrat in poiskati nove načine za opravljanje dela in razmišljati o celotnih 
procesih in ne le osredotočenje na posamezne naloge v procesu. Pomebno je, da proces 
deluje kot celota. 
 
Davenport in Short (1990, str. 12) definirata prenovo poslovnih procesov kot analizo in 
oblikovanje delovnega toka in procesov znotraj organizacij ter med njimi. 
 

2.2.1 Razlogi za izvajanje prenove poslovnih procesov 
 
Kot smo do sedaj že omenili, se v poslovnem okolju dogajajo velike spremembe, ki 
posledično zahtevajo drugačno obravnavo podjetja. Če želi podjetje preživeti, se mora 
hitro odzivati na te spremembe, se jim prilagajati in sprejemati mora kompleksne 
odločitve. Ko se okolje spremeni do te mere, da organizacija podjetja ni več primerna, ima 
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le-to na voljo dve možnosti, in sicer ali prilagoditev zunanjim spremembam ali pa umik v 
drugo okolje. 
 
Hammer in Champy (1995, str. 27–33) sta opisala tri sile, ki po njunem mnenju 
najpomembneje vplivajo na potrebo po spremembah v današnjih podjetjih, to so kupci, 
konkurenca in spremembe. 
• Razmerje prodajalec – kupec se je spremenilo v korist kupca. Kupci imajo v tem 

razmerju pomembno vlogo in so prevzeli pobudo, ko zahtevajo izdelke ali storitve, 
prilagojene njihovim potrebam. Podjetja nimajo več opravka s skupino kupcev, temveč 
z vrsto posameznih strank, ki imajo posebne želje ter zahtevajo izdelke, prilagojene 
njihovim potrebam, ugodne dobavne in plačilne roke ter individualno obravnavo. 
Pričakovanja porabnikov so vedno večja in želijo imeti izdelke oziroma storitve vedno 
višje kakovosti in po nižjih cenah. 

• Konkurenca postaja vedno močnejša in bolj raznolika. Zaradi globalizacije se lahko  
zgodi, da eno samo podjetje dvigne konkurenčni prag za podjetja po vsem svetu. Dobra 
podjetja izrivajo slabša na račun višje kakovosti oziroma boljše kvalitete opravljenih 
storitev in nižjih cen. Nova podjetja, ki se pojavljajo na trgu, postavljajo nova pravila 
poslovanja in niso obremenjena z zastarelimi organizacijskimi pravili. Na trgu 
nastopajo z novimi izdelki, še predno obstoječa podjetja pokrijejo stroške prejšnjih. 

• Spremembe postajajo normalne, so vsesplošne in konstantne. Hitre tehnološke 
spremembe spodbujajo inovacije, povzročajo razvoj novih izdelkov in storitev, 
posledično s tem pa se je seveda skrajšala tudi življenjska doba izdelkov. Danes, v vse 
večji konkurenci, morajo podjetja napredovati hitro ali pa sploh ne bodo napredovala. 

 
Podjetje mora v takih okoliščinah postajati vse bolj prilagodljivo, učinkovito in se mora 
hitro spreminjati. Pravočasno mora pridobivati čim več uporabnih poslovnih informacij z 
več različnih področij, ki pa morajo biti natančno usmerjene, da se podjetje izogne 
zasičenosti z informacijami. 
 
Prenova poslovnih procesov ni namenjena zgolj podjetjem, ki so na robu preživetja, 
temveč jo izvajajo tudi in predvsem najuspešnejša podjetja. Hammer in Champy (1995, str. 
44) sta razdelila podjetja, ki se lotevajo prenove v naslednje tri skupine. 
• Podjetja, ki so zašla v hude težave in nimajo nobene druge izbire. Podjetja morajo 

prenoviti svoje poslovanje, kadar so njihovi stroški bistveno višji od stroškov 
tekmecev, kadar jih odjemalci odkrito kritizirajo glede njihovega poslovanja in je 
situacija tako kritična, da potrebujejo vrsto izboljšav. 

• Podjetja, ki še niso v težavah, vendar njihovo vodstvo vidi, da vanje bredejo. Njihovi 
poslovni rezultati so trenutno še zadovoljivi, vendar se že pojavljajo prvi konkurenti, 
spreminjajajo se zahteve glede izdelkov in storitev ter obstajajo nevarnosti, da podjetja 
zabredejo v resne težave. Taka podjetje bi morala začeti izvajati prenovo poslovnih 
procesov. 

• Podjetja, ki so med najuspešnejšimi v svoji dejavnosti, vendar pa vodstvo in zaposleni 
vidijo v prenovi priložnosti za večanje prednosti pred konkurenti.  
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Predno začnemo s prenovo poslovnih procesov, jih moramo dobro poznati. Vedeti 
moramo, katere aktivnosti potekajo v okviru procesov, kako dobro ali kako slabo se 
izvajajo in poznati moramo ključne dejavnike, ki vplivajo na potek procesa. Pridobiti je 
potrebno celosten pregled nad potekom procesa in ga v celoti razumeti. 
Podjetje mora biti sposobno, da pravila svojega poslovanja tudi spreminja, da reagira na 
nove izzive okolja, deluje tudi izven teh pravil in zna reševati tudi druge probleme. 
Današnje poslovne izjeme lahko v prihodnosti postanejo nova poslovna pravila. Lahko 
rečemo, da so si podjetja enakih dejavnost vedno večji tekmeci, ločevati pa se morajo po 
svoji enkratnosti, izjemnosti in v dodani vrednosti za kupca. Podjetja se danes s svojimi 
kompleksnejšimi poslovnimi procesi odpirajo navzven. 

 
2.2.2 Prenova procesov s pomočjo informacijskih tehnologij 
 
V procesu preoblikovanja podjetja ima informacijska tehnologija ključno vlogo in brez 
ustrezne informacijske tehnologije si prenove sploh ne moremo predstavljati. To pa še ne 
pomeni, da že sama informacijska tehnologija pomeni uspeh v procesu prenove podjetja. 
Informatizacija ob starem načinu razmišljanja in dela lahko stanje celo poslabša. Da bi z 
uvajanjem informacijske tehnologije dosegli želen uspeh, moramo istočasno izvesti 
prenovo procesov (Brcar, 2002, str. 5). 
 
Informacijska tehnologija je stimulator teh sprememb (Watson, 1994, str. 129). Integracija 
poslovnih procesov in informacijskih tehnologij omogoča večjo fleksibilnost poslovnih 
procesov. Podjetja želijo tržiti čim kakovostnejše izdelke in storitve, biti čim bolj 
prilagodljiva spremembam oz. željam kupcev in posledično povečati tudi odzivnost na 
zahteve oz. na povpraševanje. 
 
Informacijske tehnologije, informacije in ljudje (Davenport, 1993, str. 199–218) so trije 
dejavniki, ki omogočajo spremembe procesov in jih tudi implementirajo. Povezanost med 
procesi in informacijskimi tehnologijami je velika. Spremembe v procesih se odražajo na 
spremembah informacijskega sistema in spremembe informacijskega sistema omogočajo 
spremembe procesov. V naslednjih aktivnostih prenove procesov, opredeljenih spodaj, 
imajo informacijske tehnologije pomembno vlogo. 
• Izbor procesov za prenovo. Za ta postopek potrebujemo informacije o celotnem 

podjetju in o njegovih procesih. Največjo skrb posvetimo procesom, ki so kandidati za 
prenovo. 

• Določitev ključnih dejavnikov za prenovo. Ključna dejavnika sta informacijska 
tehnologija in ljudje. Zanima nas tehnološka raven informacijskih tehnologij in nivo 
človeških potencialov. 

• Izdelava poslovne strategije in vizije procesov. Osnova sta lahko analiza prednosti, 
slabosti, priložnosti in nevarnosti podjetja ter analiza obnašanja konkurence. Pri tem 
uporabljamo različne metode skupinskega dela. 

• Razumevanje strukture in toka obstoječega procesa. Hitrost izvedbe te faze je v veliki 
meri odvisna od kakovosti dokumentacije obstoječega procesa. Pomagamo si lahko z 
grafičnimi diagrami poteka, ki nazorno prikazujejo procese. Analiziramo tudi, kako 
obstoječi informacijski sistem ustreza obstoječim procesom.  
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• Merjenje zmogljivosti obstoječega procesa. V tej fazi ponovno opredelimo 
pomanjkljivosti obstoječega procesa in potrdimo želene cilje. 

• Konstrukcija novega procesa. Potem ko je vizija novega procesa znana, ko natančno 
opredelimo obstoječi proces in ko so znane zmožnosti informacijskih tehnologij, lahko 
začnemo z gradnjo novega procesa. 

• Prototipiranje novega procesa. S prototipom lahko zajamemo le del končnega procesa 
in s sprotnim preverjanjem se poizkušamo izogniti napakam pri konstrukciji sistema. V 
tej fazi tudi vključujemo uporabnike s ciljem, da bi čim prej odkrili pomanjkljivosti. 

• Implementacija in operacionalizacija novega procesa. Z orodji za vodenje projektov 
implementiramo novi sistem in izvedemo analizo uspešnosti. 

  
Tudi Kovačič (1998, str. 1) poudarja velik pomen vloge informacijske tehnologije v 
prenovi poslovnih procesov, istočasno pa tudi svari pred njeno neprimerno uporabo, ki 
lahko vodi do delnih, nezadovoljivih rešitev, ki ne upoštevajo sistema kot celote. Predlaga 
uporabo dvostopenjskega pristopa, kjer najprej prenovimo obstoječe procese z 
upoštevanjem lastnosti poslovanja, nato pa priskrbimo primerno organizacijo in 
informatiko, ki podpira nove procese. 
 
Informatizacija poslovnih procesov mora povzročiti naslednje spremembe in izboljšave 
(Kovačič, 1998, str. 8). 
• Podatki naj se vnašajo le enkrat, in sicer na začetku procesa, drugi uporabniki pa jih v 

kasnejših fazah procesa le obnavljajo. 
• Vnašanje in kontrolo podatkov izvaja uporabnik, ki je za to odgovoren in je zmožen 

kontrolirati svoj del aktivnosti znotraj procesa. 
• Kjerkoli je to mogoče, naj bodo aktivnosti sprožene, izvedene in kontrolirane 

avtomatično. 
• Pozornost menedžmenta se premika od zagotavljanja kvalitete informacije h kontrolni 

funkciji. 
 

2.3 Cilji prenove poslovnih procesov in poslovno modeliranje 
 
Prenova poslovnih procesov je nov pristop k izboljševanju delovanja podjetij. To je 
analiziranje in spreminjanje celotnega poslovnega procesa v podjetjih, kjer razstavljamo 
proces na podprocese, delovne precese in aktivnosti. Aktivnost predstavlja elementarni 
nivo členitve poslovnega procesa in hkrati tudi logično zaključeno celoto opravil ali 
delovnih operacij. 
 
Ko je proces razčlenjen na smiselne aktivnosti, je naša naloga, da poskusimo te aktivnosti 
integrirati in oblikovati referenčne vzorce poslovanja v podjetju in v nadaljevanju sestaviti 
prenovljen poslovni model podjetja. 
 
Prenova poslovnih procesov vsebuje naslednja izhodišča in globalne cilje (Kovačič, 1998a, 
str. 90): 
• poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih odobritev izvedbe, 

dokumentacije in drugih organizacijskih aktivnosti; 
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• skrajšanje poslovnega cikla oziroma vseh poslovnih procesov v podjetju, dvig 
odgovornosti in posledično znižanje stroškov poslovanja; 

• dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih ter ob tem postopno 
dvigovanje kakovosti proizvodov in storitev podjetja; 

• zniževanje stroškov izvajanja postopkov ob ohranjanju ustreznega razmerja do 
kakovosti in dobavnih rokov; 

• dvigovanje zanesljivosti ter doslednosti izvajanja postopkov in s tem kakovosti 
proizvodov in storitev; 

• prenova poslovnih procesov v smeri tesnejšega in neposrednejšega povezovanja z 
dobavitelji (v smislu lastnih zunanjih resursov); 

• usmerjanje v lastne ključne zmožnosti in prenos izvajanja drugih procesov, ki niso 
ključni ali kjer nismo konkurenčni, iz podjetja (outsourcing). 

 
Poslovni model ne služi zgolj kot posnetek stanja, temveč predstavlja ključno orodje 
prenove poslovanja podjetja. Splošno lahko model opredelimo kot sliko izvirnika, ki jo 
ustvarimo in uporabljamo kot sredstvo za pridobivanje spoznanj, prenos znanj in 
preizkušenj brez tveganja za izvirnik. Izhajajoč iz tega lahko poslovni model opredelimo 
kot model delovanja podjetja v okolju (Kovačič, 1998a, str. 99).  
 
Podrobnost obravnave pa je odvisna od ciljev prenove in informatizacije poslovanja 
podjetja. Poznamo (Kovačič, 1998a, str. 99): 
• celovito ali strateško prenovo poslovanja – zajema vse poslovne procese podjetja in je 

usmerjena v ključna strateška vprašanja poslovanja podjetja, 
• preureditev ali prenovo in informatizacijo posameznih poslovnih procesov ali njegovih 

delov. 
 
Glavna pozornost v procesu prenove poslovanja je namenjena poslovnim procesom. Za 
podjetje sta ključni procesno razmišljanje in pa seveda optimizacija procesa samega. Na 
rast podjetja vplivata dobro zasnovan poslovni in delovni proces in neprestano inoviranje 
poslovnega in delovnega procesa (Watson, 1994, str. 89).  
 
Watson je povezal principe procesnega razmišljanja in opredelitev razvojne faze 
optimizacije poslovnega procesa in predstavil štiri stopnje razvoja optimizacije procesa. To 
so razvojne stopnje razmišljanja, ki preprečujejo nastajanje problemov, to so stopnje, ki 
zahtevajo proaktivno razmišljanje in neprestano izboljševanje. To ni metoda reševanja 
problemov, kjer za probleme postavljamo rešitve, temveč metoda predvidevanja 
problemov. 
 
Watson je postopek razvoja poslovnega modela predstavil v 4 stopnjah (Watson, 1994, str. 
100). 
• Stopnja spoznavanja. Predstavlja razumevanje same prenove in vzrokov za prenovo ter 

mora biti namenjena odpravljanju strahu pred spremembami. To je čas, ko vodilni 
možje podjetja vsem udeležencem predstavijo organizacijske spremembe in postavijo 
nove organizacijske strukture. Izvajajo jo avtoritete podjetja oziroma vodilna struktura 
podjetja. 
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• Stopnja razumevanja. Predstavlja dokumentiranje delovnega procesa in standardov in 
je težka ter dolgotrajna naloga, ki mora biti opravljena. 

• Stopnja izboljšav. Je ustvarjalna, kreativna in inovativna. Na tej stopnji odstranjujemo 
opravila, ki ne prinašajo dodane vrednosti, opravila, ki predstavljajo izgubo časa in 
stroške. 

• Stopnja optimizacije. Iz procesa odstranimo še zadnje preostanke spremenljivosti 
procesa in postavimo nove standarde izvajanja. 

 

2.4 Vidiki prenove poslovnih procesov 
 
Celovita prenova poslovanja posega na vsa poslovna področja podjetja, zajame vse 
zaposlene v podjetju in prinaša spremembe v poslovnem modelu z namenom čim bolje 
izkoristiti možnosti, ki jih nudi informacijska tehnologija.  
 
Glavne soodvisne vidike prenove poslovanja je že pred desetletji ugotovil Leavitt:  
• kulturni vidik, 
• strukturni vidik, 
• kadrovski vidik, 
• tehnološki vidik in  
• poslovni vidik. 
 
 
Slika 2: Razširjeni Leavittov diagram 
      
    procesi 
 
 
 kadri      strukture 
 
 
   

tehnologija     kultura  
 
Vir: Kovačič, 1998a, str. 87. 
 
 
Vsako prenovo poslovanja moramo obravnavati kot soodvisnost posameznih dejavnikov, 
ki predstavljajo socio-tehnični okvir organizacije (Kovačič, 1998a, str. 86). 
 
Kulturni vidik 
Lahko bi rekli, da gre za nekakšen način razmišljanja in življenja, ki si ga je skozi čas 
izoblikovala skupina ljudi, ki si delijo skupne in enake vrednote. Nosilec kulture je 
posameznik. V tem smislu organizacijsko podjetniško (poslovno) kulturo vidimo kot 
vedenje posameznega člana skupine in način, kako posamezniki sodelujejo v delovnih 
skupinah, oddelkih in celotnem podjetju. Ta vidik je večplasten, obravnavati ga je potrebno 
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s stališča posameznika, podjetja in družbe v okviru danih možnosti in priložnosti (Kovačič, 
1998a, str. 87). 
 
Opazljive sestavine organizacijske kulture so: vrednote, norme, tipični obrazci vedenja, 
vzorniki, običaji in obredi (proslave, nagrade ob dosežkih …), komunikacije, proizvodi in 
storitve. Organizacijska kultura je merljiva, prilagodljiva, spremenljiva in se izraža z 
dejanskim načinom življenja organizacije (Možina, 1994, str. 182,183). Je proizvod ljudi, 
nastaja postopoma, je nekaj enkratnega, tipičnega, posebnega, kar organizacijo ločuje od 
drugih organizacij. Neizogibna je timska kultura – kako ljudje delajo skupaj – in  kultura 
zaupanja – da si ljudje delijo znanje. To je okolje, kjer je vsak uspešen. 
 
Vzpostavljanje informacijske kulture je ena izmed težkih nalog in uvajanje novih 
konceptov dela z informacijsko tehnologijo je dolgotrajen proces. Povezan je z 
računalniškim opismenjevanjem in izobraževanjem uporabnikov, ki morajo imeti 
strokovno znanje, sposobnost za skupinsko in timsko delo, za učenje in prilagajanje. 
 
Strukturni vidik 
Predstavlja vidik organiziranosti podjetja in zajema organizacijsko strukturo podjetja, 
poslovne procese ter resurse ali vire. Za poslovne procese in resurse lahko rečemo, da 
predstavljajo upravljalno-poslovodno strukturo v podjetju, od katere so odvisni sposobnost 
predvidevanja in prilagajanja spremembam, obseg iskanja in razvijanja poslovnih 
priložnosti ter prevzemanja poslovnega tveganja. Optimalna smer rasti podjetja ne obstaja, 
saj je med drugim odvisna od okolja podjetja, katerega spremembe so stalne in 
nepredvidljive. Velikost podjetja, njegova strategija, cilji in tehnologija so dejavniki, ki 
odločilno vplivajo na organizacijsko strukturo podjetja (Bolman, 1997, str. 57).  
 
V preteklosti je bila skoraj vsa pozornost usmerjena v optimizacijo izrabe resursov v 
poslovnih procesih, ob prepričanju o relativni stabilnosti in nespremenljivosti 
organizacijske strukture in procesov podjetij. Kasneje opazimo optimizacijske napore 
usmerjene v organizacijo, kar se kaže kot prehod iz klasične, toge organizacijske strukture 
v sploščeno, dinamično in prilagodljivo strukturo. V zadnjih letih pa se je večina 
optimizacijskih naporov usmerila v procese, zlasti uspešna je usmeritev, imenovana BPR 
(business process reengineering), pri nas poimenovana kot prenova poslovnih procesov 
(Kovačič, 1998a, str. 88). 
 
Kadrovski vidik 
Pomeni dviganje produktivnosti obstoječih kadrov in prilagajanje dela novim razmeram. 
Vse bolj dobivajo pomen timsko delo in procesni timi, ki so odgovorni za izvedbo dela. 
Potrebni so ljudje, ki poleg strokovnih znanj obvladajo skupinsko in timsko delo, so 
sposobni reševati konflikte, pripravljeni za učenje novih načinov dela in se prilagajati 
spremembam, ki so pomemben vidik prenove poslovnih procesov. Kot pravijo Watson in 
še drugi avtorji, je prenova poslovnih procesov način razmišljanja, ki ga morajo osvojiti 
prav vsi zaposleni, kajti tudi na nižjih organizacijskih ravneh morajo zaposleni razmišljati 
inovativno in biti nosilci manjših in neprestanih sprememb in izboljšav.  
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Zaposleni v organizaciji morajo imeti ustrezno izobrazbo, usposobljenost ter izkušnje za 
uspešno in učinkovito izvajanje svojih nalog in opravil, za katera so odgovorni. V 
informacijski družbi bo življenje zahtevalo od nas vedno več, predvsem pa nenehno 
izobraževanje, pridobivanje novih znanj, spretnosti in prilagajanje spremembam. 
Vseživljenjsko izobraževanje je edini pravi odgovor na izzive in probleme, ki jih prinašajo 
hitre spremembe sveta. 
 
Dejstva, ki ostajajo: 
• podjetja z izobraženimi zaposlenimi ne doživljajo manj problemov, le rešujejo jih lažje, 
• računalniška opismenjenost je nujna za resnično razumevanje sodobnega sveta. 
 
Tehnološki vidik 
Zvišati mora kakovost, znižati stroške in krajšati izvajalske čase. Ujeti sinergijo v besedah 
«tehnika spreminja posel, posel spreminja tehniko» je pravilna vizija prenove. Moč 
informacijske tehnologije je v omogočanju drugačnega, uspešnejšega in učinkovitejšega 
načina dela, ne v avtomatizaciji obstoječih poslovnih procesov (Hammer, Champy, 1995, 
str. 55–58). 
 
Tradicionalni tehnološki pristop je v svoji zasnovi nezadosten, saj temelji na izboljšavi, 
kjer dosegamo le dvig učinkovitosti obstoječih poslovnih aktivnosti. Sodobna 
informacijska tehnologija igra pomembno vlogo pri prenovi poslovnih procesov, ker vpliva 
na izvajanje poslovnih procesov, kakršnega bi brez novih tehnologij ne mogli izvesti. 
Elektronsko komuniciranje in poslovanje, novi informacijski sistemi, internetna 
tehnologija, uvajanje klicnih centrov in podobno so novi vidiki informacijske tehnologije 
in morajo služiti prenovljenim procesom. Nove tehnologije in znanja imajo vodilno vlogo 
pri poslovanju v dinamičnem okolju nove ekonomije in vplivajo na izvajanje poslovnih 
procesov z novo dimenzijo časa in prostorov. Zaradi pridobitve sodobnih 
telekomunikacijskih tehnologij ni več potrebno, da sta prejemnik in pošiljatelj prisotna v 
istem prostoru. 
 
Nastopajo novi vidiki v dostopnosti podatkov in storitev: 
kdorkoli lahko kadarkoli in od kjerkoli pristopa do procesa, do podatkov, do storitev. 
Sodobne tehnologije omogočajo, da se lahko procesi pristopanja do podatkov, storitev 
odvijajo asinhrono ali sinhrono. Pri sinhronem izvajanju komuniciranja je potrebna 
istočasna in aktivna prisotnost pošiljatelja in prejemnika, pri asinhronem pa ni potrebna 
istočasna in aktivna prisotnost pošiljatelja in prejemnika. Spletne aplikacije so usmerjene v 
asinhrono izvajanje komuniciranja, ki se potem povezujejo s poslovnimi sistemi podjetja. 
 
Poslovni proces 
Poslovni proces opredeljujemo kot sestavo logično med seboj povezanih izvajalskih in 
nadzornih postopkov, katerih posledica oziroma izid je načrtovani proizvod ali storitev 
(Kovačič, 1998a, str. 86). 
 
Potrebujemo ustrezno organizacijsko prenovo in informacijsko podporo, ki bosta 
zagotovili optimalen in nemoten potek izvajanja poslovnih procesov v podjetju. Zato 
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moramo obstoječi poslovni proces najprej ugotoviti in analizirati predvsem s stališča 
njegove dosledne opredeljenosti in celovitosti ter primernosti za učinkovito informacijsko 
podporo (Kovačič, 1998a, str. 89). 
 
Znanje za izvedbo poslovnega procesa je preneseno na procesne time in ni več v 
pristojnosti posameznikov, ki so razpršeni po različnih funkcijskih oddelkih. Predmet 
analiziranja in organiziranja tako niso več posamezna funkcijska področja, temveč celoten 
proces (Vila, 1998, str. 326–329). 

 
 

3 INFORMACIJSKI SISTEM SAP R/3 – REŠITEV ZA   
UČINKOVITO POSLOVANJE 

 
Informatizacija predstavlja splošen in celovit proces uvedbe in uporabe informacijske 
tehnologije in je usmerjena v zagotavljanje konkurenčne prednosti podjetij oziroma k 
avtomatizaciji in optimizaciji izvajanja njihovih poslovnih procesov. 
 
Načrtovanje razvoja informatike je sestavni del strateškega poslovnega načrta podjetja 
(Kovačič, 1998a, str. 42–62). Informatika je eno od ciljnih področij v strateškem 
poslovnem načrtu za zagotavljanje konkurenčnih prednosti podjetja. Govorimo lahko o 
obdobju strateških informacijskih sistemov, ki so sistemi za zagotavljanje konkurenčnih 
prednosti in za oblikovanje tekmovalne strategije podjetja. Uvajanje informacijskih 
sistemov je tesno povezano s prenovo poslovnih procesov in novo organiziranostjo 
podjetja. 
 

3.1 Opredelitev informacijskega sistema SAP R/3 
 
Povečana svetovna konkurenca, vse večje zahteve odjemalcev in kupcev, nove potrebe po 
vodilnem menedžmentu za nadzor ekonomije in pretoka izdelkov ter vse močnejše 
vzajemno delovanje kupcev zahtevajo celosten dostop do sprotnih informacij (Bancroft, 
Seip, Sprengel, 2001, str. 4). Vse to sproža ogromno tehnološko osnovanih projektov in 
eden izmed njih je tudi informacijski sistem R/3. Postal je zelo priljubljen informacijski 
sistem v srednje velikih in velikih podjetjih, ki potrebujejo integriran program z vso 
osnovno poslovno avtomatiko. Sistem je zelo zahteven in implementacija take večje 
spremembe v podjetju predstavlja pomemben izziv. Komercializacija tehnologije in njena 
uporaba v industriji se kaže v strmi rasti SAP in podobne aplikacijske programske opreme. 
 
R/3 ponuja komplet poslovno-aplikacijskih programskih modulov, ki so med seboj 
povezani in obsegajo večino funkcij, ki jih zahtevajo večja podjetja, vključno s 
proizvodnjo in logistiko, prodajo in distribucijo, financami ter kadrovskim sistemom. Vsak 
modul razpolaga z več kot 1.000 poslovnimi procesi in vsi so osnovani na najboljši 
poslovni praksi ter zagotavljajo obdelavo sprotnih podatkov in takojšen vpogled v trenutno 
stanje v podjetju – zagotovljena je ažurnost podatkov. 
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Velike in vse hitrejše spremembe v poslovnem okolju narekujejo drugačno obravnavo 
podjetja. Podjetje se mora odzivati na spremembe v okolju, če želi preživeti. Spodbudo po 
spremembi izzove nezadovoljstvo s trenutnim položajem, spoznanje, da obstajajo 
neizkoriščene možnosti, ali oboje. Marsikatero podjetje želi imeti takšen celosten 
integriran komplet rešitev oz. celosten informacijski sistem, da bo lahko čim bolje in čim 
hitreje zadovoljilo zahteve kupcev, dobaviteljev in samega sebe. Lahko rečemo, da želi 
imeti podjetje neko konkurenčno prednost, pridobljeno s tem sistemom, ki se kaže lahko 
tako, da bo podjetje prehitelo svoje tekmece, če bo sistem primerno implementiralo in 
posvetilo pozornost odločilnim dejavnikom, ali pa se razlikovalo od drugih podjetij po 
svojih sposobnostih dejanske izrabe sistema (npr. različne analize podatkov, možnost 
poslovnega planiranja itd.).  
 
R/3 rešuje vse večje poslovne probleme tako, da zagotavlja tehnično osnovo in 
infrastrukturo, ki je potrebna za delovanje osnovnih funkcij kateregakoli podjetja. 
Pomembno je, da se uporabniki naučijo učinkovito uporabljati sistem in da imajo tudi 
dobro sistemsko podporo. 
 

3.2 Opredelitev posameznih modulov 
 
SAP v svojih dokumentih navaja, da so moduli organizirani na različne načine, vendar se 
na splošno uporablja naslednja organizacija, ki vsebuje štiri module – finančno 
računovodstvo, upravljanje človeških virov, proizvodnjo in logistiko ter prodajo in 
distribucijo. Sistem zagotavlja povezovanje aplikacij (application link enabling – ALE), ki 
omogoča podjetju, da implementira ločene sisteme R/3 in pri tem ohrani njihovo vzajemno 
delovanje. Podjetja se na podlagi lastnih odločitev in zmožnosti odločijo, katere module 
bodo uporabljala. 
 
V nadaljevanju bom opisala zgoraj omenjene glavne štiri module in njihove podmodule v 
smislu funkcionalnosti. Opisi so kratki in so namenjeni le prikazu raznolikosti in 
popolnosti razpoložljivih modulov, ki temeljijo na poslovni praksi in se posodabljajo 
dvakrat letno na osnovi sprememb v poslovni praksi, tehničnih prednosti in spremenljivih 
zahtev kupcev (Bancroft, Seip, Sprengel, 2001, str. 13–35).  
 

3.2.1 Modul HR – upravljanje človeških virov (kadrovski sistem) 
 
Modul človeški viri omogoča načrtovanje in izvajanje kadrovske politike v podjetjih z 
uporabo celovitih programskih rešitev, ki pokrivajo vse aktivnosti, povezane s kadri. Z 
uvajanjem informacijske podpore R/3 zagotavljajo dostop do podatkov in fleksibilno 
uporabo le-teh vsem avtoriziranim uporabnikom v celotnem podjetju. R/3 vsebuje celotno 
paleto možnosti, potrebnih za vodenje, izplačila in najemanje delovne sile in terminiranje. 
Vključuje plačilni seznam, obračun dodatkov, upravljanje delovnega časa in obračune 
potnih stroškov, obdelavo podatkov o kandidatih za zaposlitev, planiranje razvoja 
sodelavcev, delovne sile, delovnega razporeda in izmen. 
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Ta sistem tudi omogoča, da z njim predstavimo in planiramo matrične organizacijske 
strukture, razdelimo odgovornosti in ustanovimo začasne projektne time. Ena od funkcij 
tega sistema namreč omogoča predstavitev organizacijskih diagramov in organigramov, 
vključno z organizacijskimi enotami, delom, službami, delovnimi mesti in nalogami. 
 

3.2.2 Finančno-računovodski modul 
 
Računovodski segment je v tem sistemu definiran s tremi glavnimi kategorijami 
funkcionalnosti, ki so potrebne za obvladovanje računovodstva podjetja, in sicer finance 
(FI), kontroling (CO) in upravljanje z osnovnimi sredstvi (AM).  
 
Finance vključujejo knjigovodske obveznosti, terjatve, glavno knjigo in kapitalska 
vlaganja, postopke knjiženja računov, zaključevanje poslovnega meseca in leta, pripravo 
finančnih poročil, vključno z bilanco uspeha in funkcijo planiranja. Sistem omogoča tudi 
dokumentiranje procesov, pripravo poročil, arhiviranje določenih podatkov in dodajanje ter 
spreminjanje finačnih podatkov. Uporabnik bo lahko dobil veljavne in najnovejše podatke 
kadarkoli v mesecu. 
 
Kontroling vključuje vrednotenje, stroškovna mesta, profitna mesta, računovodstvo in 
planiranje, notranja naročila, reševanje odprtih postavk, knjiženje in nakazila, analize 
rentabilnosti in vrsto funkcij poročanja. Prav tako vsebuje projektni sistem za nadzor 
aktivnosti in stroškov, ki so povezani z večjimi projekti podjetja, vendar to ni isto kot 
sistem projektnega menedžmenta v proizvodnih modulih.  
 
Ena izmed različic vključuje tudi modul, s katerim so k drugim tipom vrednotenja dodali 
tudi obračunavanje in spremljanje stroškov po aktivnostih (metoda ABC – Activity Based 
Costing). Analiza stroškov po aktivnostih je računovodska metoda, ki splošne stroške 
razporeja po aktivnostih na osnovi uporabe virov, namesto da bi jih razporejala glede na 
količine izdelkov ali storitev. Sredstva in stroški so tako pripisani izdelkom in storitvam, ki 
jih dejansko porabijo, in torej upošteva dejstvo, da so aktivnosti v podjetju tiste, ki stroške 
povzročajo, in lahko zato stroške aktivnostim tudi pripišemo. 
 
Kategorija vodenja osnovnih sredstev omogoča vodenje vseh tipov skupnih osnovnih 
sredstev, vključno z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, najetimi/danimi v zakup in 
nepremičninami. Vsebuje tudi modul menedžmenta kapitalskih naložb, ki omogoča 
vodenje, ocenjevanje in nadzor nad programi kapitalskih investicij. Ponuja tudi možnosti 
zakladništva, vključno z upravljanjem denarnih sredstev, ki pripadajo podjetju. 
 

3.2.3 Proizvodnja in logistika 
 
To je največji in najbolj zapleten modul. Razdelimo ga na pet glavnih komponent oz. 
modulov, ki so zopet razdeljeni na več podkomponent. To so: materialno poslovanje, 
vzdrževanje, vzdrževanje kakovosti, planiranje in nadzor proizvodnje ter sistem 
projektnega vodenja. 
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Materialno poslovanje obsega vse naloge znotraj dobavne verige, vključno s planiranjem 
porabe, nabavo, ocenjevanjem dobaviteljev in verifikacijo računov, vključuje tudi 
inventarno in skladiščno poslovanje za vodenje zalog, dokler poraba ne narekuje, da se 
krog ponovno začne. Podpira dostavo po sistemu just-in-time. 
 
Vzdrževanje podpira dejavnosti, ki so povezane s planiranje in izvajanjem popravil ter 
preventivnim vzdrževanjem. Možno je dobiti poročila o izvedbi in stroških. 
 
Vzdrževanje kakovosti planira in uvaja postopke za pregled in zagotavljanje kakovosti. 
Zgrajen je na standardu ISO 9001 za menedžment kakovosti. Integriran je v nabavnih in 
proizvodnih procesih, tako da ima uporabnik kadarkoli pregled nad vhodnim materialom in 
izdelki med proizvodnim procesom. 
Planiranje in kontrola proizvodnje podpirata nepovezane in procesne proizvodne procese. 
Ta modul podpira vse faze proizvodnje, omogoča normiranje zmogljivosti in planiranje 
potreb, potreb po materialu, vrednotenje izdelkov, dialogni vmesnik CAD in tehnološki 
menedžment sprememb. 
 
Sistem vodenja projekta omogoča uporabniku nastavitev, vodenje in ocenjevanje velikih, 
zapletenih projektov. Sistem proizvodnega projekta je namenjen planiranju in pregledu nad 
datumi in viri, medtem ko je sistem projekta finančnega vrednotenja, kot smo že opisali 
zgoraj, osredotočen na stroške. Sistem vodi uporabnika skozi tipične korake projekta, ki 
so: koncept, grobo in podrobno planiranje, odobritev, izvršitev in zaključek. Vodi 
zaporedje aktivnosti, vsako v sorazmerju z drugo. Aktivnosti so definirane kot naloge, ki 
zahtevajo čas, se izvajajo brez prekinitev, zahtevajo vire in povzročajo stroške. Projekti se 
vrednotijo na osnovi predvidenih in dejanskih datumov in rezultatov. Sistem podpira 
izdelavo finančnega plana, planiranje zmogljivosti in stroškov, terminiranje in vodenje 
razpoložljivosti ter status projekta. 
 
3.2.3.1 Materialno poslovanje 
 
Materialno poslovanje je v R/3 eden najbolj obsežnih podmodulov. Obdeluje vse logične 
procese v nabavi in logistiki in tako omogoča prezentnost vseh faz poslovanja, in sicer od 
ustvarjanja potreb, obdelave dobaviteljev in materialov, kreiranja pogodb ter naročil do 
prejetih računov in zmanjšanja skladiščnih stroškov z upravljanjem zalog in skladišč.  
 
Sistem omogoča in zagovarja navzven enotno nabavno organizacijo in prednosti modula so 
v tem, da vzpostavlja red v poslovanju, optimizira poslovne procese in omogoča 
prezentnost podatkov.   
 
Materialno poslovanje torej pokriva naslednja področja. 
• Vzdrževanje osnovnih baz podatkov – o podjetju, nabavnih referentih, vrstah naročil, 

dobaviteljih in materialih ipd. 
• MRP (Material Requirements Planning) – gre za sistem načrtovanja materialnih potreb, 

ki se ukvarja predvsem z načrtovanjem in uravnavanjem materialnih pretokov. 
Razširjen je tudi v obliko MRP II (Manufacturing Resources Planning – načrtovanje 



 

 21  
  

proizvodnih virov) kot celovit sistem, ki načrtovanje materialnih potreb usklajuje z 
vsemi drugimi potrebnimi kapacitetami (finančnimi, kadrovskimi in tehnološkimi). Z 
njim rešujemo tako problematiko načrtovanja prodaje ter spremljanje proizvodnje kot 
tudi usklajeno in sprotno naročanje dobaviteljem surovin, materialov in storitev, 
potrebnih za izvajanje procesa. MRP se izvaja ponoči, ko je sistem manj obremenjen, 
tako da so rezultati vidni šele naslednji dan. Posamezni popravki naročil, ki se dogajajo  
vsak dan, in morebitna odstopanja zato zahtevajo vnovične zagone MRP, s tem pa 
sistem ni najbolj optimalen in uporabnike včasih tudi omejuje. 

• Nabavno poslovanje – kreiranje pogodb, naročil z vsem obveznimi in zahtevanimi 
podatki, kot so npr. dobavitelji, vrsta blaga, količina, cena, plačilni in dobavni pogoji, 
Incoterms 2000 itd. 

• Določanje vrednosti materialov na zalogi – potrebno je določiti, po kakšni metodi se 
bodo vrednotile zaloge materiala (na osnovi standardne cene ali po povrečni ceni). 

• Verifikacija računov – pregled in kontrola dobaviteljevih računov ter potrditev računov 
v knjiženje. 

• Skladiščno poslovanje – zajema spremljanje zaloge blaga količinsko in vrednostno, 
planiranje zaloge blaga, prevzeme, izdaje ter preskladiščenja blaga, dokumentiranje 
vseh vrst premikov zalog blaga in inventuro blaga. Sistem omogoča takojšen vpogled v 
stanje zalog na vseh lokacijah in podlokacijah, ki so vnešene v sistemu. 

• Posebne funkcije kot so konsignacija, konsignacijska zaloga.  
• Informacijski sistem – pregledi, analize, analiza ABC. 
 

3.2.4 Prodaja in distribucija 
 
Moduli znotraj prodaje in distribucije zagotavljajo vodenje možnih kupcev in kupcev, 
obdelavo prodajnih naročil, obvladovanje konfiguracije, upravljanje tržnih poti, kontrolo 
dobav in transporta, knjiženje, fakturiranje in tudi obračunavanje popustov. 
 
Modul prodaja in distribucija (SD) prodaja kupcem izdelke ali storitve. Pri implementaciji 
tega modula je potrebno strukturo podjetja v sistemu predstaviti tako, da se ve, kje in kako 
prepoznati dohodek. Možno je, da predstavimo strukturo podjetja s stališča računovodstva, 
materialnega poslovanja ali prodaje in distribucije in jih med seboj združimo ter 
potrebujemo še neko logično strukturo. Ko vnesemo prodajni nalog, ta samodejno vključi 
pravilne informacije o vrednotenju, promocijah, razpoložljivosti in možnosti dobave. 
Uporabniku omogoča, da zaloge končnih izdelkov pridrži za določene kupce, zahteva 
proizvodnjo vgradnih delov ali vnaša naročila, ki se sklicujejo na naročilo, izdelavo po 
naročilu ali tehnologijo iz naročila, kakor tudi posebna prilagojena naročila. 
 
Uporabniki lahko v ta sistem vnesejo veliko več podatkov, kot so jih v svoje stare sisteme 
in način shranjevanja in obdelave podatkov je različen. Stari sistemi nimajo podatkovne 
baze s toliko tabelami in polji, vnos podatkov v številna polja pa ni neizogiben ter podatki 
so shranjeni in obdelani z različnimi nivoji podrobnosti, kar omejuje zmogljivost možnega 
»brskanja« med poročanjem. Uporabniku se lahko zdi star sistem bolj prilagojen, saj 
dopušča vnos vsakršnih podatkov, pravilnih ali nepravilnih, in dopušča uporabniku, da 
vnese manj podatkov. Na začetku se lahko zdi uporabniku sistem R/3 strog, saj zavrača 
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vnos nepravilnih podatkov, dejansko pa ščiti celoten sistem in jamči za integriteto 
podatkov.   
 

3.3 SAP v Telekomu Slovenije 
 
V zadnjih nekaj letih se je informacijska tehnologija uveljavila kot glavna sila v prenovi 
poslovnih procesov. V glavnem velja, da omogoča zahtevane spremembe. To pomeni, da 
osebje za prenovo razvije shematski  pristop spreminjanja poslovnega procesa z domnevo, 
da jo bo informacijska tehnologija omogočila. 
 
R/3 je spremenil naravo prenove poslovnih procesov na dva načina: prvič, zagotavlja 
sistem, ki je integriran in temelji na najboljši poslovni praksi. To omogoča mnoge 
izboljšave, ki jih podjetja identificirajo v procesu prenove. Drugič, in bolj pomembno, R/3 
je gonilna sila in ne omogoča le bistvenih sprememb, ampak prisili implementacijski tim, 
da podrobno določi kako želi organizirati in voditi podjetje na integriran način na 
podrobnem nivoju. R/3 ne bo naredil prenove poslovnih procesov namesto nas, temveč nas 
bo pripravil do tega, da ga izpeljemo sami.  
 
Ko se je Telekom Slovenije odločilo za sistem R/3, se je postavilo vprašanje: »Kdaj začeti 
s prenovo poslovnih procesov?« Pred implementacijo informacijskega sistema ali po njej?  
 
V našem podjetju smo izvedli prenovo poslovnih procesov soočasno oziroma po 
implementaciji. Nekatera podjetja menijo, da bodo uvedla R/3 brez prenove poslovnih 
procesov in se bodo zahtevanim spremembam posvetili po implementaciji. V primerih, ko 
se skupna struktura in procesi dobro ujemajo z R/3, je ta pristop mogoč, ni pa priporočljiv. 
V primerih, ko pa zahteva večjo ali drugačno strukturo, kot jo ima podjetje, bo moral 
projektni tim sprejemati odločitve, ki bodo na podjetje vplivale še vrsto let.  
 
Moderna informacijska tehnologija je izredno pomembna za uspešno delo podjetij. 
Telekom Slovenije je zato izbral R/3 kot strateški produkt za podporo poslovnemu 
informacijskemu sistemu. Kot sem že omenila, je R/3 poslovno-informacijski sistem, ki 
omogoča natančen, celosten pregled poslovanja in ga je možno vključiti v podjetje v celoti 
ali pa samo posamezne dele. Moduli, za katera se podjetja navečkrat odločajo, so: področje 
proizvodnje, materialno poslovanje – nabavo in logistiko, finance in računovodstvo ter 
prodaja. V Telekomu Slovenije je bilo veliko aktivnosti usmerjenih v organizacijo, 
pripravo in izvajanje projektov vpeljave. Pomemben mejnik pa je bil, ko smo nadzorno-
odločitvenih skupini predstavili načrt vpeljave in dela na posameznih projektih oziroma 
modulih, za katera smo se v začetku tudi odločili, da jih bomo vpeljali:  
• modul HR – upravljanje človeških virov, 
• modul FI in CO – finančno-računovodski modul, 
• modul MM – materialno poslovanje, 
• informacijska podpora vpeljavi produkta. 
 
Kot je torej omenjeno, smo nadzorno-dločitveni skupini predstavili načrt vpeljave in 
predstavili delovanje celotnega sistema. Za vsak projekt je potrebno najprej izdelati načrt 
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in tudi pri projektih informatike ni nič drugače. Obseg dela pri pripravi projekta je odvisen 
od velikosti projekta in ker spada projekt vpeljave R/3 med večje projekte, sta njegova 
dobra priprava in nadaljevanje dela zelo pomembna. Pomembni deli projektnega načrta so 
bili: 
• cilj vpeljave, 
• kritični dejavniki uspeha projekta, 
• procesi in funkcije, ki so predmet vpeljave, 
• opis procesa s stališča Telekoma Slovenije – ustreznost standardnega procesa v 

Telekomu Slovenije, 
• prednosti in pomanjkljivosti predlaganih procesov, 
• potrebni vmesniki za prenos podatkov iz obstoječih evidenc in stalni vmesniki med 

aplikacijami, 
• planirani izpisi, 
• razširitve in modifikacije aplikacije, 
• terminski plan. 
 
Terminski plan je obsegal nad 160 opravil za vsak segment, med katerimi pa so bila 
najzahtevnejša in časovno pomembna naslednja: 
1. šolanje projektnega tima, 
2. nastavitev podatkov in funkcij, prototipiranje procesov, 
3. načrtovanje in izdelava vmesnikov in dodatkov, 
4. izdelava uporabniške dokumentacije in predpisov za delo 
5. šolanje ključnih in končnih uporabnikov, 
6. postavitev avtorizacije in administrativnega sistema in 
7. prenos podatkov v produkcijski sistem in produkcijsko delovanje. 
 
Lahko bi rekli, da je celoten proces prenove poslovnih procesov v Telekomu Slovenije 
potekal čez 4 faze, kot jih je opredelil Jeraj v svojem članku »Model prenove poslovnih 
procesov« (Organizacija, letnik 34, št. 7, september 2001, str. 435–441). 
1. Faza inicializacije projekta – kaj hočemo? Tu gre za neko idejo, oceno ideje o prenovi 

poslovnih procesov.  
2. Faza opredelitve koncepta – kako naj bo to videti? V tej fazi opredelimo namenske 

cilje in moramo določiti vizijo prenove poslovnega procesa. 
3. Definiranje in planiranje – kako bomo to naredili? Opredelimo objektne cilje oz. 

povemo, kakšna je pot do postavljenega cilja, izdelamo plan projekta in izberemo 
metode dela. 

4. Izvajanje prenove poslovnega procesa – naredimo! V zadnji fazi pa imamo operativno 
izvedbo in sam zaključek prenove. 

 
Bolj podrobno, na konkretnem primeru prenove procesa nabavnega poslovanja v 
Telekomu Slovenije, bom te faze opisala v poglavju 7.2, na str. 64–67. 
 
Glavna problema pri celotnem projektu sta bila preobremenjenost ključnih uporabnikov in 
pomanjkanje ustreznega kadra. Uvedba R/3 na več področjih poslovanja nam je 
omogočila, da smo zaposleni, ki smo delali na projektu pridobili zelo veliko izkušenj pri 
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delu z določenimi moduli. Sistem je namreč zelo obsežen in zahteva precejšnje izkušnje za 
razumevanje tega, kaj bomo oziroma smo naredili. 
 

3.4 Odločitveni dejavniki uspeha pri implementaciji informacijskega 
sistema 

 
Devet odločitvenih dejavnikov uspeha se pojavi pri katerikoli večji, zapleteni 
implementaciji. Ti dejavniki so obči, nobeden ni tipičen za SAP. Ker je tveganje podjetja 
pri celostni implementaciji visoko, je zelo malo prostora za napake. Vsak dejavnik uspeha 
zahteva veliko mero izkušenj in stopnjo pomoči. V današnjih spreminjajočih se podjetjih bi 
neupoštevanje teh devetih implementacijskih pravil povzročilo povečanje stroškov, 
zamudo pri zagonu sistema ali celo  popoln neupeh. Ti dejavniki pa so (Bancroft, Seip, 
Sprengel, 2001, str. 133): 
1. razumite svojo skupno kulturo v smislu pripravljenosti in zmožnosti spremembe; 
2. začnite spreminjati poslovni proces pred implementacijo, sprejmite težke odločitve že 

zgodaj in se jih držite; 
3. nenehno komunicirajte z vsemi nivoji novih uporabnikov v poslovnem, ne v tehničem 

smislu, zastavite razumna pričakovanja in ponovno komunicirajte; 
4. imenujte nadrejenega človeka za projekt; 
5. poskrbite, da se bo vodja projekta zmožen enakovredno pogajati med tehničnimi, 

poslovnimi in zahtevami menedžmenta sprememb; 
6. izberite uravnovešen (informacijski in poslovni) tim in mu jasno definirajte njegovo 

vlogo ter pričakujte premik na neobičajne vloge; 
7. izberite dobro metodologijo projekta z merili; 
8. usposabljajte uporabnike in jim zagotovite pomoč ob spremembi dela; 
9. pričakujte probleme: predajte se spremembi. 
 
Postavlja se vprašanje, v čem bi bila konkurenčna prednost informacijske tehnologije, če bi 
morali vsi implementirati R/3? Podjetja imajo pri uvajanju sistema različne uspehe in 
razlika je v njihovih sposobnostih obvladovanja vsakega izmed odločilnih dejavnikov, ki 
smo jih omenili zgoraj. Največja prednost podjetja je sposobnost, da izbere projekt, ki ga 
lahko podpira in obvlada, da imenuje prave ljudi na različne položaje in da jih spodbuja ter 
pomirja.  
 
Pomembno je pravilno razumeti in upoštevati priložnosti, ki jih pri prenovi poslovanja 
nudita sodobni informacijski sistem in tehnologija. Namreč samo uvajanje novih tehnologij 
v obstoječe, neprimerne poslovne procese ne prinese želenih pozitivnih učinkov in lahko 
povzroči celo negativne rezultate. Splošno znano je dejstvo, če delamo napačne procese, 
jih bomo s pomočjo informacijske tehnologije še poslabšali. 
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4 POJEM IN POMEN NABAVE 
 

4.1 Opredelitev nabave kot poslovne funkcije v podjetju 
 
V preteklih dvajsetih letih se je zelo spremenilo pojmovanje o nabavi, saj so jo pričeli 
obravnavati kot pomembno poslovno funkcijo, katere cilj je predvsem učinkovito 
gospodarjenje z materialom, ki se kaže v smotrni nabavi, prevzemu, skladiščenju in 
kontroli. Nabava tako pridobi pomembno vlogo v vodstvu podjetja, saj se obravnava kot 
samostojna strateška funkcija, ki bistveno vpliva na uspešnost poslovanja podjetja kot 
celote. Nabavno poslovanje postaja vse obsežnejše, zahtevnejše in bolj zapleteno 
(Potočnik, 2002, str. 27). 
 
Nabavna funkcija predstavlja kot poslovna funkcija v organizaciji izhodišče 
reprodukcijskega procesa in jo po svoji ekonomski vsebini uvrščamo v področje priprave 
proizvodnje. Zajema aktivnosti oskrbovanja organizacije z viri (s potrebnimi delovnimi 
sredstvi, predmeti dela in storitvami), ki zagotavljajo nemotene aktivnosti organizacije pri 
doseganju ciljev poslanstva in smotrov organizacije (Iršič, 1998, str. 20).  
 
Potočnik (2002, str. 26) pojmuje nabavo v ožjem in širšem smislu. V ožjem smislu je 
nabava nakup materiala po dogovorjeni ceni na določenem trgu. V širšem smislu pa obsega 
nabava poleg samega nakupa po dogovorjeni ceni še raziskovanje nabavnega trga, 
načrtovanje nabave, oblikovanje nabavne politike, sklepanje nabavnih dogovorov, 
količinski in kakovostni prevzem materiala, skladiščenje, analiziranje in evidentiranje 
nabavnih poslov. 
 
Van Weele (1998, str. 29) pojmuje nabavo kot pridobivanje dobrin in storitev, potrebnih za 
delovanje, vzdrževanje in izvajanje osnovnih in pomožnih dejavnosti, po najugodnejših 
pogojih pri zunanjih virih. 
 
Ziherl (1995, str. 111) povzema Kotnikovo pojmovanje nabavne funkcije: »Nabava v 
podjetju je dejavnost, usmerjena na preskrbo podjetja s surovinami, materialom, stroji, 
napravami in storitvami za nemoten potek reprodukcije«. Poleg tega obsega nabava še 
oblikovanje nabavne politike, sklepanje nabavnih dogovorov, evidentiranje in analiziranje 
nabavnih poslov, ki pa spadajo delno med organizacijske funkcije. 
 
Pučko in Rozman (2000, str. 30) menita, da je naloga nabave preskrba delovnih 
predmetov, delovnih sredstev in tujih storitev, ki količinsko in kakovostno ustrezajo 
predvidenim gospodarskim nalogam podjetja. Zanjo je značilno, da povprašuje pri 
dobaviteljih, naroča, prevzema nabavljene delovne predmete, delovna sredstva in storitve 
in jih skladišči. Rozman (1999, str. 186) pri opredelitvi nabavne funkcije povzema 
Lipovčevo opredelitev, ki vključuje povpraševanje, naročanje, prevzemanje dobav, 
skladiščenje in oddajanje delovnih predmetov v proizvodnjo. 
 
Scheuing (1989, str. 4) nabavo definira kot nakup potrebnega materiala in storitev ob 
najnižjih stroških in iz sposobnih ter zanesljivih virov. Nabava mora zagotavljati material 
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ne po najnižji, temveč po najboljši ceni, pri čemer se smatra, da je najboljša cena v 
povezavi s kakovostjo materiala. Poleg tega mora nabava zagotoviti, da se dobavitelji 
držijo sklenjenih dogovorov, saj nižja nabavna cena ne pomeni nujno tudi prednosti, če jo 
spremlja velika verjetnost zakasnele dobave. 
 
Vloga nabave v organizaciji je zelo relativna in je posledica več dejavnikov, ki bi jih lahko 
razdelili na zunanje in notranje dejavnike.  
 
Prvi zunanji dejavnik je dejavnik tržnega in širšega poslovnega okolja. Nanj se vežeta 
predvsem prevladujoča poslovna miselnost obdobja in tržni položaj ponudnikov in 
povpraševalcev na nabavnem trgu. Lahko rečemo, da je v obdobju t. i. proizvodne 
usmerjenosti podjetja značilno, da je efektivno tržno povpraševanje na trgu večje od možne 
ponudbe in osnovni aktivnosti v tem obdobju sta predvsem, kako proizvajati čim hitreje ter 
kako se oskrbeti z vhodnimi viri »za vsako ceno«. Ko količina ponudbe prične dohitevati 
in prehitevati efektivno tržno povpraševanje, se pa na prodajnem trgu uveljavi t. i. prodajna 
usmerjenost poslovanja. Pojavlja se konkurenca in podjetja se zavedajo, da je od cene 
vhodnih virov odvisna tudi lastna cena končnega izdelka, zato prično iskati cenejše vire, 
dobavitelje. Tu se že pojavi potreba po raziskovanju nabavnega trga, in sicer predvsem 
raziskava dobaviteljev in nabavnih cen. Z nadaljnjim razvojem znanosti in tehnologije in z 
uporabo raznovrstnih alternativnih surovin in materialov se konkurenčnost na trgu še bolj 
povečuje in prihaja tudi ne le do cenovne ampak tudi necenovne konkurenčnosti. 
 
Poleg zunanjih dejavnikov so za obravnavanje vloge nabave v organizaciji pomembni tudi 
notranji dejavniki. S tem mislimo predvsem na miselnost menedžmenta organizacije ter na 
način, kako je nabava organizacijsko smiselno vključena v organizacijsko strukturo 
organizacije. 
 
Van Weele (2002, str. 10) se pri opisovanju vloge nabavne funkcije sklicuje na Porterjevo 
verigo vrednosti. Veriga vrednosti je sestav osnovnih in pomožnih dejavnosti, s katerimi se 
ustvarja nova vrednost za podjetje – dobiček podjetja. Osnovne dejavnosti so usmerjene k 
fizični predelavi in ravnanju s končnimi izdelki, to so vse dejavnosti, ki omogočajo 
predelavo vložka v končni izdelek, pomožne dejavnosti pa dopolnjujejo in omogočajo 
osnovne dejavnosti. Pomožne dejavnosti so lahko usmerjene k dopolnjevanju ene izmed 
osnovnih dejavnosti ali celotnega procesa. Nabavno funkcijo uvršča Porter med pomožne 
dejavnosti, ki dopolnjuje in omogoča celotni poslovni proces, zaradi različnega 
razumevanja pojma nabava pa jo imenuje oskrba.  
 
Učinkovita in uspešna nabavna funkcija predstavlja za podjetje konkurenčno orodje, s 
katerim prispeva k uspešnosti celotnega podjetja na različnih področjih. Nabavna funkcija 
izkorišča poslovne priložnosti in varuje podjetje pred nevarnostmi iz okolja, omogoča 
hitrejši razvoj in proizvodnjo gotovih izdelkov ter predstavlja osnovno informacijsko bazo 
podjetja. 
 
Kot sem zgoraj že omenila, se je vloga nabave v podjetjih v zadnjih letih zelo spremenila. 
V nasprotju z dosedanjo pasivno vlogo lahko rečemo, da nabavna služba sedaj prevzema 
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aktivno pobudo pri ravnanju nabavnega procesa. Kupec je tisti, ki poskuša vplivati na 
dobavitelje, da se ti prilagodijo potrebam podjetja. Ta sprememba je še posebej očitna v 
prenovljenih podjetjih, in se kaže predvsem pri odnosih z dobavitelji. Kupec in dobavitelj 
postaneta strateška partnerja, ki si skupaj prizadevata doseči čim boljše poslovne rezultate, 
ki pa so: visoka kakovost materialov, čim krajši čas razvoja izdelka, dobavni pogoji. Pri 
izbiri dobavitelja niso pomembni le stroškovni, ampak tudi strateški vidiki. 
 

4.2 Opredelitev razlik med nabavo, oskrbo in nabavnim trženjem –      
razsežnost pojmovanja nabave 

 
Pojem nabave je mogoče razumeti večplastno. Pri opredelitvi razlik med posameznimi 
dejavnostmi nabavnega procesa ponujajo različni avtorji različne razlage. Razlike izhajajo 
iz časovnega obdobja in tudi iz različnih geografskih okolij, v katerih so ti avtorji živeli, 
strokovno delovali ali iz njih izhajajo. Lahko rečemo, da se v literaturi pojavljajo različni 
izrazi, ki kažejo na različno pojmovano razsežnost nabave, in sicer nabava (purchasing), 
nakup (buying), oskrba (procurement) in materialni menedžment (materials management).  
 
Ameriško-angleška literatura torej razlikuje med pojmi nakup (buying), oskrba (supply, 
procurement), nabava (purchasing) in materialno poslovanje (materials management). V 
preteklosti, tradicionalno, je bilo pojmovanje nabave zoženo na taktične in operativne 
aktivnosti naročila in dobave ter na aktivnosti vodenja zalog. Vloga nabave je bila 
zagotoviti potreben ustrezen material, torej je nabavna funkcija zajemala nakupovanje. 
Takšna razlaga uvršča nabavno funkcijo med operativne aktivnosti (van Weele, 2002, str. 
29). Podobno kot van Weele tudi Leenders s skupino avtorjev (Leenders, Fearon, England, 
1989, str. 3) imenuje med vsemi pojmi nabavo (purchasing) kot najožjo dejavnost v 
procesu nabavne funkcije. Po njegovem zajema pojem nabava spoznavanje potreb, izbor 
dobaviteljev, pogajanje o nabavnih pogojih, dobavi ter spremljanje izvrševanja nabavnih 
dogovorov do realizacije dobave. 
 
Iršič (1998, str 25) je v svojem delu prikazal različno pojmovanje besede nabava v tuji in 
domači literaturi, ki jasno prikaže razsežnost pojma nabave (glej tabelo 1). 
 
Tabela 1: Različna pojmovanja besede nabava v tuji in domači literaturi 
 

Angleško Nemško  Slovensko 
Purchasing  
Buying 
Procurement, Supply 
Materials Management 

Beschaffung  
Einkauf 
Versorgung 
Material-Wirtschaft 

Nabava 
Nakup 
Oskrba 
Materialni management 

 
Vir: Iršič, 1998, str. 25. 
 
Med vsemi pojmovanji besede nabave je najožji pomen nakup (buying), ki ga večina 
avtorjev vrednoti enako, in sicer le kot dejanje same izvedbe nakupa, ki nastane kot 
odgovor na predhodno izvedene aktivnosti kaj, kje, kako, koliko in pod kakšnimi pogoji 
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zagotoviti oskrbo. Leenders pa v pojem oskrbe vsebinsko tudi vključuje skladiščenje, 
transport, prevzem blaga, vhodno kontrolo in obvladovanje nabavnega materiala. 
 
»Purchasing« pojasnjuje proces nabave: spoznavanje potrebe, lokacijo in izbor 
dobaviteljev, pogajanje v zvezi s ceno in pogoji nabave ter spremljanje izvršitve dobave.  
 »Procurement« pa pokriva širše področje in tako vključuje tudi naloge, ki jih opravlja 
»purchasing«, razen tega pa še dodatne funkcije nadzora nad materialom, nadzor zalog, 
dostavo, nadzor dostave ter ugotavljanje in čiščenje nekurantnega blaga itd. Pojem 
»oskrba« zajema torej tudi aktivnosti, ki niso omejene samo na proces, ki se izvaja v 
podjetju, ampak zajema tudi vse spremljajoče aktivnosti, povezane s procesom 
zagotavljanja ustreznega materiala, transportno logistiko in zagotavljanje kakovosti. 
Vključuje vse dejavnosti, ki so potrebne, da material pride od dobavitelja do svojega 
končnega cilja. Obsega nabavno funkcijo, skladiščenje, prevoz, vhodno kontrolo ter 
kontrolo zagotavljanja kakovosti. Nekatera podjetja štejejo tudi vprašanja v zvezi z 
odpadki in varovanjem okolja, ki so povezana z materialom, k oskrbi. Ob čedalje večjem 
onesnaževanju okolja bo verjetno ta naloga postajala v prihodnjih letih čedalje 
pomembnejša. 
 
Če pa se v obseg aktivnosti »procurement« vključi tudi načrtovanje proizvodnje, 
upravljanje z materiali (transport in skladiščenje) ter upravljanje s končnimi izdelki, pa 
uporabljamo pojem »materials management«. Materialno poslovanje pa je po Leendersu 
najširši pojem, ki zajema največ dejavnosti, tudi išče materiale, jih uvaja in standardizira v 
podjetju in nadzira stanje materialov in gospodarjenje z njimi.  
 
Vse bolj postaja popularen izraz zagotavljanje virov (sourcing), ki zajema iskanje ustreznih 
materialov in dobaviteljev ter oblikovanje dogovorov z njimi. V njegovo vsebino je 
vključena raziskava trga, iskanje možnosti in oblikovanje ustreznih ukrepov za 
zmanjševanje tveganja, ki ga predstavljajo nevarnosti na trgu.  
 
Nabavni menedžment pa je potreba po celovitem nabavnem poslovanju. Cilj nabavnega 
menedžmenta je sistematizirati nabavni proces in izboljšati nekatere njegove vidike, ki 
izhajajo iz spremenjenih nabavnih potreb. Nabavni menedžment združuje aktivnosti 
raziskovanja nabavnega trga za nabavne poslovne odločitve, načrtovanje nabavnih ciljev 
ter načinov za doseganje teh ciljev (načrtovanje nabavnih strategij), organiziranje nabavne 
funkcije v podjetju, izvajanje aktivnosti nabave ter nadzor nabave, ki vključuje neposredni 
nadzor aktivnosti in ugotavljanje odklonov med načrtovanimi nabavnimi cilji in realizacijo 
(Iršič, 1998, str. 28). 
 
Lahko rečemo, da je najožje in obenem tudi tradicionalno pojmovanje nabavne funkcije 
omejeno na dejavnost nakupovanja in spada v izvedbeno oziroma operativno raven 
nabavne funkcije. Podjetja, ki želijo uspešno razvijati in obvladovati nabavno funkcijo, 
morajo njen pomen razširiti na strateški nivo načrtovanja in odločanja v podjetju in jo 
povezati z drugimi dejavnostmi in funkcijami v podjetju in izven podjetja. Pomembno je 
tudi, da se v njeno delovanje vključijo tudi elementi načrtovanja nabavnih procesov in 
elementi trženja. 
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4.3 Nabavni menedžment in okolje 
 
V vsebinskem smislu pomeni nabavni menedžment (Scheuing, 1989, str. 7): 
• zagotavljanje materialnih sredstev in storitev, nakup v zunanjem okolju ali priskrba v 

notranjem okolju podjetja; 
• ugotavljanje primernosti vira in kakovosti; 
• zagotavljanje nabave po najnižjih stroških, kjer je strošek kombinacija cene in 

kakovosti; 
• izbira nabavnih virov; 
• zadovoljevanje želja in potreb odjemalcev (dobaviteljev, notranjih strank, kooperantov, 

poddobaviteljev in končnih porabnikov izdelka na prodajnem trgu). 
 
Iz pravkar opredeljene vsebine nabavnega menedžmenta izhajajo tudi njegovi cilji, ki jih 
avtorji navajajo zelo podobno. Baily in Farmer izhajata iz temeljnega cilja nabave, ki 
vključuje pravo kakovost, pravo količino materiala, primeren čas, pravi vir in primerno 
nabavno ceno (Baily, Farmer, 1984, str. 13). Podobno razlaga tudi Scheuing (1989, str. 8–
9), ki pojem »pravi« tudi pojasnjuje. Tako se po njegovem »primerna« cena nanaša na 
celotne nabavne stroške, pri čemer zadovoljuje in izpolnjuje zahtevano funkcijo zanesljivo 
in konsistentno z najnižjimi možnimi stroški. »Pravi« čas je odvisen od več dejavnikov; 
vključuje problem predvidevanja sprememb nabavnih cen, nevarnost neizpolnjevanja 
obveze dobavitelja, nove pričakovane tehnologije, zahtevani čas po dobavi itd. »Pravi« vir 
je lahko velik, majhen, lokalni, narodni, domač ali tuj, distributer ali proizvajalec. 
 
Nabavni menedžment bo uspešen, če bo izpolnjeval naslednje cilje (Scheuing, 1989, str. 
10): 
• zagotavljanje nepretrganega toka zahtevanih materialov in storitev; 
• doseganje najboljše kombinacije cene in kakovosti storitev (kakovost na prvem mestu, 

stroški na drugem in cena na tretjem); 
• zmanjševanje izgub, ki so povezane z zalogami; 
• vzpostavljanje dolgoročnih odnosov z dobavitelji; 
• ohranjanje prednosti v standardiziranju in poenostavljanju, izogibanje raznolikim 

zalogam ter naraščanje zanesljivosti in medsebojne spremenljivosti, ne da bi bilo to 
zaznati pri ponudbi na prodajnem trgu; 

• zasledovanje tržnih smernic in vzdrževanje konkurenčnega položaja podjetja (novi 
materiali, tehnologija, zunanji viri, kooperativne nabavne skupine); 

• doseganje in zagotavljanje dobrih delovnih odnosov z drugimi oddelki; 
• etično uspešno in učinkovito vodenje nabavne funkcije; 
• usposabljanje, razvijanje in profesionalno spodbujanje ustreznega nabavnega osebja 

(MBO – management by objective). 
 
Nekateri pomembnejši avtorji s področja nabavnega menedžmenta (Baily, Farmer, Jessop, 
Jones, 1998, 5–17) vidijo razloge za tak položaj nabave predvsem v: 
• vladni politiki razvitega gospodarstva; 
• razviti tehnologiji; 
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• uspešnem vključevanju in upoštevanju načel, kot so: JIT – just in time (ravno ob 
pravem času), TQM – total quality management (celovito obvladovanje kakovosti) 
ipd.; 

• redkosti in omejenosti nabavnih virov; 
• manjšem številu dobaviteljev in večjih dobaviteljih; 
• naraščajočem deležu prihodkov od blaga in zunanjih storitev (v primerjavi z notranjimi 

stroški); 
• naraščanju pozornosti, usmerjene k okolju. 
 
Upoštevajoč temeljne značilnosti procesa upravljanja in s tem tudi nabavnega 
menedžmenta, je nujno potrebno neprestano raziskovanje in spremljanje ožjega in širšega 
okolja. Na ta način lahko organizacija analizira tudi izzive in nevarnosti ter jih primerja s 
svojimi prednostmi in pomanjkljivostmi. 
Nabavno okolje opredeljujemo kot kombinacijo zunanjih dejavnikov izven nadzora 
nabavnega menedžerja, ki vplivajo na uspeh nabavnih aktivnosti organizacije, kot tudi t. i. 
nadzorljivih, notranjih dejavnikov. Menedžerji poskušajo s svojim poznavanjem predvideti 
razvoj okolja nabave, če je to sploh mogoče, ter na tej osnovi oblikovati nabavne strategije 
in taktiko. 
 
V okolju nabavne funkcije izhajamo iz naslednjih predpostavk (Scheuing, 1989, str. 15): 
1. čim šibkejši je eden izmed članov mikrookolja ali nekaj izmed njih (dobavitelj, 

odjemalci, konkurenca), večja bo pričakovana donosnost organizacije v okviru 
nabavnih danosti; 

2. večja je organizacija, večji je lahko njen tržni delež, bolj donosna je lahko. 
 
Vpliv zunanjega okolja na nabavno funkcijo se torej kaže v obliki izzivov in nevarnosti. 
Naloga nabavnega menedžerja je, da nevarnosti obrne sebi v prid in jih spremeni v 
priložnosti (možnosti), obstoječe izzive obdrži, vse skupaj pa usmerja v smeri konkurenčne 
prednosti. Nabavno mikrookolje oblikujejo dobavitelji (dejanski, možni), odjemalci in 
konkurenca; nabavno makrookolje pa je sestavljeno iz ekonomskega, tehnično-
tehnološkega, naravnega, pravno-političnega, družbeno-psihološkega, etičnega in 
mednarodnega okolja.  
 
Po drugi strani je potrebno upoštevati še razmerje v notranjem organizacijskem okolju 
organizacije, pri čemer velja opredeliti njegove prednosti in pomanjkljivosti. Te se 
nanašajo na sposobnosti organizacije z vidika razpoložljivih virov, ki so organizaciji na 
voljo (to so kadrovski, finančni viri, viri znanja, materialni viri ipd.) za izvajanje aktivnosti 
nabavne funkcije in prilagajanje organizacije spremembam v nabavnem okolju. 
 
K vedno pomembnejši vlogi nabave prispevajo tudi krajši življenjski (tržni) cikli izdelka in 
daljši razvojni cikli, težnja k proizvodnji manjših količin v različnih in mnogoterih 
različicah izdelka, okrepljene težnje k zmanjšanju globine lastne dodelave v organizaciji 
ter naraščajoč pomen razvitih zasnov medorganizacijskega marketinga. 
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Organizacija oz. podjetje se pri oblikovanju svojih nabavnih ciljev in strategij nabave 
srečuje z različnimi vprašanji in prvi izmed njih je »narediti ali kupiti« (make-or-buy 
decision). Pri tem zasleduje seveda svoj cilj povečanja koristi in zmanjševanja stroškov, ki 
naj izhajajo iz prednosti njene notranje sposobnosti ter prednosti dobaviteljev. 
 
Baily, Farmer, Jessop in Jones navajajo naslednje dejavnike, ki vplivajo na izbor nabavne 
strategije (Baily, Farmer, Jessop, Jones, 1998, str. 26–28): 
• položaj nabave v nabavni verigi (npr. ali gre za dobavitelja surovin, komponent, 

končnega izdelka; število tekmecev na njegovem nabavnem in prodajnem trgu); 
• število ugodnih virov na nabavnem trgu; 
• tehnološki razvoj na nabavnem in prodajnem trgu; 
• stanovitnost nabavnih in prodajnih trgov; 
• stopnja vpletenosti države v trg; 
• sposobnost organizacije na nabavnem trgu, da upravlja z določeno strategijo (kakovost 

in število osebja na tem področju ter njihova sposobnost vplivanja na vedenje 
organizacije);  

• percepcije menedžerjev na vseh področjih. 
 
Ključna merila razvijanja nabavnih strategij, s katerimi bo mogoče dosegati konkurenčno 
prednost, so enaka kot tista za prodajne strategije. Nanašajo se na usmerjenost na področja 
z največjim potencialom z vidika prispevka. Izkoristiti morajo razpoložljive konkurenčne 
prednosti kot posledico določnega spleta virov, poudariti ustvarjalni menedžment pri 
uporabi teh virov v primerjavi s tekmeci, poudariti čvrstost in izvedljivost ter določiti kdo, 
kaj, kdaj, zakaj in kako bo dosegel uspešen načrt (Baily, Farmer, Jessop, Jones, 1998, str. 
28). 
 

4.4 Povezanost nabave z drugimi poslovnimi funkcijami v organizaciji 
 
Sistemska teorija v povezavi z drugimi zasnovami sodobne poslovne ekonomije nas uči, 
kako pomembna je povezanost poslovnih funkcij organizacije, medsebojna povezanost ter 
usklajenost postavljenih ciljev. Podjetje mora obvladovati v svojem poslovanju vse 
poslovne funkcije, če si hoče dolgoročno zagotoviti uspešno delovanje. Pri tem morajo biti 
vse poslovne funkcije v podjetju medsebojno povezane in usklajene, saj je njihova 
usklajenost izrednega pomena za uspešno delovanje podjetja. 
 
Ko sledimo temeljnim ciljem podjetja, lahko rečemo, da v mnogih primerih največ 
prispevata prodajna in proizvodna funkcija. Vendar pa se je potrebno zavedati, da je 
nabava osnovni pogoj vsake proizvodnje in prodaje. Podroben prikaz vloge in pomena 
nabavne funkcije v podjetju nam pokaže povezanost z zunanjimi dobavitelji, kjer je 
dejansko kupec dobavitelju, in notranjimi porabniki v podjetju, kjer predstavlja nabavni 
oddelek povezavo z dobavitelji.  
 
Ne glede na to, kakšno vlogo ima nabavna funkcija v podjetju glede na druge poslovne 
funkcije, lahko rečemo, da pomen nabave iz leta v leto narašča in to predvsem zaradi 
materialne intenzivnosti proizvodnje in pomanjkanja reprodukcijskega materiala. Kako 
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tesna je povezanost nabavne funkcije z drugimi poslovnimi funkcijami, pa je odvisno tudi 
od organizacijske strukture, ki narekuje usklajenost med funkcijami. Veliko avtorjev 
poudarja, med njimi tudi Weele, Scheuing in Potočnik, povezanost in tesno sodelovanje 
nabavne funkcije z razvojno, proizvodno, prodajno in finančno funkcijo, prav tako pa 
navajajo še povezavo z drugimi področji, kot so skladiščenje, transport, kontrola kakovosti 
in pravna služba.  
 
Najprej poglejmo povezanost med nabavno in proizvodno ter razvojno funkcijo. Na 
splošno lahko rečemo, da prihaja do nasprotij med razvojno in nabavno funkcijo, in sicer 
zato, ker teži razvojna funkcija k vedno bolj kakovostnejšim materialom, medtem ko so 
zaposleni v nabavnem oddelku le splošni poznavalci in so za njih bolj pomembni nabavni 
pogoji. Za uskladitev ciljev je potrebno sodelovanje, ki poteka pri razvoju novih in 
izboljšavi obstoječih izdelkov, pri standardizaciji materialov in iskanju novih tehnoloških 
rešitev glede materialov. 
 
Nasprotje med nabavno in proizvodno funkcijo pa se kaže v zalogah. Proizvodnja stremi k 
čim večjim zalogam – predvsem varnostnim zalogam, da lahko nemoteno opravlja svoje 
delo, medtem ko nabava stremi k čim nižjim zalogam. Sodelovanje med njima je potrebno 
predvsem z vidika planiranja proizvodnje in nabave, izvajanja planov poslovanja ter 
kontrole doseganja ciljev nabave in proizvodnje. Dobro sodelovanje lahko precej 
pripomore k zniževanju stroškov podjetja. 
 
Lahko torej rečemo, da obstaja veliko medsebojnih skupnih problemov in ključnih točk. 
Usklajevanje se kaže predvsem:  
• pri pripravi nabave; 
• pri odločanju glede oblike končnega izdelka in posledično tudi pri potrebnih vhodnih 

materialih; 
• pri standardizaciji in kakovosti vhodnih virov; 
• pri sklepanju pogodb, še posebno pri bolj zahtevnih tehnično-tehnoloških izdelkih; 
• pri usklajevanju proizvodnje in nabave, glede višine zalog nabavljenih virov in glede 

časa nabave; 
• pri ponakupnih storitvah in sodelovanju z dobavitelji; 
• pri pripravi tehničnih evidenc in specifikacij nabavljenih virov. 
 
Nabava ni sama sebi namen in so njene odločitve kasneje vpletene tudi v prodajne 
odločitve. Zato je pomembno tudi sodelovanje nabavne s prodajno funkcijo, in sicer z 
vidika planiranja prodaje in nabave ter izvajanja obeh planov. Komunikacija med službami 
je pomembna in vsaka sprememba plana mora biti poznana obema službama. Sodelovanje 
poteka tudi pri razvoju izdelka in oblikovanju ustrezne prodajne politike glede cen in 
kakovosti nabavljenih virov ter v rokih nabave in opredeljevanju količine vhodnih zalog. 
Tako nabava kot prodaja sta torej enakopravni, ker pa je končni in glavni cilj podjetja 
zadovoljevanje določenih potreb individualnih ali proizvodnih (u)porabnikov, je 
odločilnega pomena prodajni trg. 
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Zaradi pritiska kupcev po skrajševanju dobavnih rokov in prilagajanju izdelkov njihovim 
zahtevam in željam morajo biti zahteve kupcev po verigi ustvarjanja vrednosti za kupca 
usklajene tudi med nabavno in prodajno funkcijo. Usklajenost med prvo in zadnjo funkcijo 
ustvarjanja vrednosti znotraj podjetja se mora odražati v (Hribar, 2004, str. 9–10): 
• določanju ravni kakovosti končnega izdelka, 
• usklajeni segmentaciji nabavnega in prodajnega tržišča, 
• oblikovanju nabavne cene in količine nabavljenega materiala glede na prodajno ceno in 

prodajno količino, 
• dobavnih rokih materialov, 
• letnem planu prodaje in letnem planu nabave. 
Povezanost med nabavno funkcijo in finančno funkcijo je pomembna predvsem z vidika 
financiranja potrebnih finančnih sredstev za optimalno nabavo. Sodelovanje se tu kaže 
predvsem pri: 
• izdelavi finančnega plana; 
• financiranju zalog; 
• odločanju o sprejemljivosti nabavne cene; 
• sklepanju pogodb; 
• kontroli vhodnih faktur; 
• kontroli zalog. 
 
Poleg zgoraj omenjenih temeljnih povezav ni odveč tudi omeniti usklajenost še z drugimi 
podpornimi funkcijami kot tudi z vodstvom podjetja in poslovno-informacijskim 
sistemom. Namreč razpoložljivost prave, potrebne informacije ob pravem času je mogoče 
obravnavati kot specifični element »nevidnega« premoženja podjetja, kar bo vplivalo na 
boljše poslovne odločitve, tako na nabavnem kot tudi na prodajnem trgu (Iršič, 1998, str. 
24). 
 

4.5 Naloge nabavnega poslovanja in koraki nabavnega procesa 
 
Nabavno poslovanje poteka preko številnih postopkov oziroma korakov, ki omogočajo 
sprotno prilagajanje spremembam na nabavnem trgu in morajo temeljiti na jasnem 
poslovanju. Kot smo lahko že do sedaj razbrali, vključuje nabavna funkcija proces 
nakupovanja, in sicer opredelitev potreb, izbiro dobavitelja, dogovarjanje o primerni ceni, 
določitev plačilnih in dobavnih pogojev, sklenitev pogodbe ali naročanje in spremljanje 
izpolnjevanja naročila. Gre za operativno dejavnost oziroma operativno izvajanje nabave 
in po tej definiciji nabavna funkcija zajema odgovornost za opravila, katerih namen je (van 
Weele, 1998, str. 72–94):  
• opredelitev specifikacije (zahtevane količine in kakovosti) za materiale in storitve, ki 

jih je potrebno kupiti; 
• izbira dobavitelja – v praksi sestavlja to stopnjo več manjših podstopenj, ki so: 

določitev načina oddajanja del po pogodbi, izbira morebitnih dobaviteljev in 
sestavljanje seznama ponudnikov, priprava in analiza ponudb/predračunov in izbira 
dobavitelja; 

• sestaviti pogodbo o nabavi; 
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• naročanje pri izbranem dobavitelju; 
• spremljanje in kontrola izpolnitve naročila; 
• kasnejše spremljanje in ocenitev opravljene dobave. 
 
Domači in tuji avtorji so si dokaj enotni glede razdelitve osnovnih korakov nabavnega 
poslovanja, ki jih je potrebno izvesti, kot npr. Potočnik (2002), Scheuing (1989) in 
Završnik (1998). Ločijo se le pri stopnji členitve nalog, medtem ko po vsebini in logičnem 
zaporedju nalog ni razlik. 
 
 
 
Slika 3: Koraki v nabavnem procesu 
 
 

 
 
Vir: Scheuing, Purchasing Management, 1989, str. 76. 
 
 
V nadaljevanju bom zgoraj opisane posamezne korake nabavnega procesa bolj podrobno 
prikazala, izpustila bom le izdajo in pregled internega naročila. 
 

4.5.1 Zaznavanje potreb 
 
Prva faza oziroma prvi korak nabavnega procesa je zaznavanje potrebe oziroma nekateri 
avtorji govorijo o najavi potrebe. Pride lahko od katerekoli osebe v podjetju, čeprav je 
praksa, da jo odobri in izvede vodja posamezne enote. Najpogostejše potrebe so potrebe 
proizvodnje v primerih že osvojenih proizvodov in materialov, pojavijo pa se seveda tudi 
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potrebe raziskave in razvoja (ko gre za razvoj novega proizvoda in materialov), 
vzdrževanja, prodajnega oddelka, oddelka za komuniciranje ali kakega drugega oddelka. 
Kupec pa lahko dobi idejo tudi izven podjetja, npr. na sejmu, ob oglasu ali konkurenčni 
ponudbi prodajnega zastopnika.  
 
Kadar podjetje vodi zalogo po metodi točke naročanja, se najava potrebe avtomatično 
sproži, ko se količina materiala v zalogi zmanjša na določeno (varnostno, signalno) raven. 
Pomembno je tudi, da je potreba jasno opredeljena, da so nabavnemu oddelku znane vse 
specifikacije, namen in funkcije zahtevanega materiala. Tako bo le-ta lahko sprejel 
najboljšo odločitev za podjetje.  
 
Problem se navadno pojavi pri nujnih naročilih, ki lahko nastanejo zaradi nepredvidljivih 
okoliščin, zaradi slabega planiranja proizvodnje, napačne politike vodenja zalog ali pa 
samo zaradi navade pri označevanju internih naročil z nujno. Ta naročila so navadno 
vrednostno majhna, vendar pa zahtevajo izvedbo vseh opravil kot za normalno naročilo.  

 
4.5.2 Izdelava specifikacije 
 
Proces se začne s sestavljanjem specifikacije materialov, ki jih bomo nabavili, in vključuje 
več stopenj (Potočnik, 2002, str. 169, van Weele, 1989, str. 73): 
• sestavljanje funkcionalne specifikacije – tu so opisane funkcije, ki jih mora material 

imeti za uporabnika; 
• oblikovanje podrobne tehnične specifikacije – v njej so opisane tehnične značilnosti 

materiala; 
• opredelitev specifikacije za logistiko in vzdrževanje – opisuje način dostave materiala. 
 
Izdelava specifikacije je nujna za vse tiste vrste materiala, ki ni standardiziran in je 
potrebno opredeliti tehnične lastnosti materiala. Specifikacija obsega podroben opis 
materiala, polizdelkov in sestavnih delov. Vsebuje tehnični opis sestave, lastnosti in 
izvedbene značilnosti za proizvodnjo potrebnega materiala.  
 
Dokument, ki vsebuje natančno specifikacijo materiala, je pomemben kot komunikacijsko 
sredstvo med proizvodnjo, nabavo in dobavitelji. V primeru dobave slabega materiala je 
specifikacija osnovni dokument za sprožitev reklamacije in morebitnega pravnega spora. 
Nabavni oddelek navadno pridobi še pisno potrditev specifikacije s strani tvorca potreb, 
šele nato pošlje specifikacijo dobavitelju. Tako se lahko izognejo možnim nesporazumom 
na naslednjih stopnjah nabavnega procesa. Prav tako je treba obravnavati vsako 
spremembo tehničnih lastnosti med samim proizvodnim procesom in dobavitelj mora 
potrditi specifikacijo. Najbolje je, če se to stori pisno. 
 

4.5.3 Raziskava potencialnih dobaviteljev 
 
Raziskava nabavnega tržišča mora dati odgovore na vprašanja kje, kaj, pod kakšnimi 
pogoji in kako kupiti. Pomembno je, da nabavna funkcija v podjetju pozna zmogljivosti, 
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ovire in značilnosti posameznih tržišč ter tako prilagodi svoje kapacitete. Prav tako pa je 
potrebno vedeti, kakšna je konkurenca na teh trgih. 
 
Potrebe po raziskavi nabavnih tržišč izhajajo iz več dejavnikov, vsem pa so skupne 
spremembe, ki nastajajo na tržišču in so vzpodbuda in gonilo razvoja. Van Weele (2002, 
str. 119) te dejavnike deli v štiri skupine. 
• Nenehen tehnološki razvoj – Želja podjetij po stalni konkurenčni prednosti jih vodi v 

nenehne inovacije tako na področju izdelkov kot procesov. Čas inovacij je vedno 
krajši, zato morajo dobro poznati priložnosti, ki jih ponuja trg, in s tem prehitijo 
konkurenco ter si pridobijo prednost pred njimi. 

• Dinamika nabavnih trgov – Zaradi neprestanega spreminjanja nabavnih trgov, 
političnih in poslovnih dogajanj je potrebno redno zasledovati trende in dinamiko na 
nabavnem trgu in se jim čim hitreje odzvati in prilagajati. Z dobrim poznavanjem 
trendov lahko podjetje pravilno predvidi spremembe ter uvede ustrezne ukrepe v 
svojem poslovanju, ki se lahko pokažejo kot prednost pred konkurenco. 

• Spremembe v zahodni družbi – Z rastjo življenjskega standarda se v zahodni družbi 
višajo tudi stroški dela, zato podjetja selijo svojo proizvodnjo na področja, kjer je 
strošek delovne sile konkurenčen. Vse bolj so tudi pomembni dejavniki, ki spreminjajo 
razporeditev proizvodnih kapacitet na globalnem nivoju, dostop do posameznih 
surovin, naprednih, tehnološko razvitih materialov in tehnologij, ki je omejen ali 
zakonsko ali z uporabo pravic intelektualne lastnine, ter okoljevarstveni predpisi, ki 
podjetjem povzročajo velike stroške. 

• Monetarna gibanja – Gibanje tečajev posameznih valut, katerih vzrok so politična ali 
gospodarska nihanja, povzroča podjetjem visoke stroške in velika tveganja. 

 
Leenders, Fearon in England (1989, str. 429) opisujejo potrebo po raziskavi nabavnega 
trga zaradi sistematičnega zbiranja, klasificiranja in analiziranja podatkov, ki so osnova za 
kakovostne in pravilne nabavne odločitve. Cilj vseh raziskav nabavnih trgov je v boljši 
informiranosti in zmanjševanju tveganj kot posledice posameznih odločitev. 
 
Potrebno je poiskati dobavitelja oziroma dobavitelje, ki so sposobni zadovoljiti potrebe 
podjetja tako glede na ceno, kakovost kot tudi količino. Nabavni oddelek mora biti 
seznanjen s tem, kateri viri informacij o nabavnem trgu obstajajo, za katere se bo odločil in 
katere informacije o dobaviteljih bo zbiral. Vir podatkov za takšen informacijski sistem so 
lahko poročila s strokovnih sejmov, izobraževanja, osebni stiki, strokovne revije, 
dobaviteljevi kupci, različne podatkovne baze in poročila strokovnih organizacij, dober vir 
podatkov pa sta tudi primerjalno merjenje določenih kazalnikov med posameznimi 
sorodnimi podjetji ter informacije na internetu. Namen raziskave nabavnega trga je dobiti 
čim več dobaviteljevih ponudb. Ponudba mora vsebovati bistvene sestavine bodoče 
prodajne pogodbe, kot so nabavna cena, rok dobave, količina, plačilni pogoji itd., in seveda 
tudi rok veljavnosti ponudbe. Predhodno, kot sem opisala že v prejšnji točki, mora nabavni 
oddelek uskladiti s tehnično-proizvodno službo glede specifikacije, kakovosti materiala, 
količino vsakokratne dobave in čas porabe materiala. 
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Od kakovosti izvedene raziskave ter dobljenih rezultatov so odvisne tudi odločitve, ki jih 
bodo vodstvo podjetja ali nabavni strokovnjaki sprejeli na osnovi rezultatov. Zato je 
pomembno, da rezultate kritično ovrednotimo in da sprejete odločitve temeljijo na 
dejanskih in pravilnih osnovah.  
 

4.5.4 Izbira dobavitelja 
 
Van Weele (1998, str. 75) omenja, da se v praksi stopnji izdelava specifikacij in izbira 
dobavitelja prepletata. Pri sestavljanju tehničnih specifikacij ocenijo stroške in izvedljivost 
v praksi in običajno imajo pri izbiri osnovne tehnologije, na podlagi katere naredijo 
izdelek, že v mislih nekatere dobavitelje. 
 
Dobavitelje lahko z drugimi besedami ovrednotimo tudi kot nabavne vire. Večina podjetij 
ima že pripravljen seznam ponudnikov, ki lahko sodelujejo s podjetjem. Navadno imajo 
pripravljene kar sezname preverjenih dobaviteljev. V primeru povsem novih tehnologij ali 
monopolnih dobaviteljev morajo podjetja sodelovati tudi z novimi dobavitelji, ki pa jih je 
potrebno predhodno preveriti (van Weele, 1998, str. 80). 
 
Pomemben vidik pri identifikaciji možnih dobaviteljev je tudi priprava specifikacije 
materiala, ali je ta izdelana po meri posameznega dobvitelja ali dopušča možnost 
sodelovanja različnih dobaviteljev. Iz te problematike izhaja pomembna vloga nabavne 
funkcije v podjetju, da zna izločiti ustrezne dobavitelje in da s stalno raziskavo nabavnega 
trga dopolnjuje bazo dobaviteljev, ki so sposobni sodelovati s podjetjem, ter da dopolnjuje 
bazo dobaviteljev z materiali, storitvami in tehnologijo, da so na voljo razvojnim 
strokovnjakom. 
 
Pri izbiri dobaviteljev mora podjetje oblikovati jasne kriterije, po katerih vrednoti 
dobavitelje. Če so bili v preteklosti v izboru možnih dobaviteljev večinoma lokalni 
dobavitelji, odločujoči kriterij pa cena, se sedaj širi trend prepoznavanja možnih 
dobaviteljev na globalno področje. Podjetje izbere iz svoje baze podatkov možnih 
dobaviteljev tiste, ki bodo sodelovali in pomagali pri uresničevanju ciljev podjetja. 
Podjetju je v veliko pomoč tudi dober informacijski sistem, ki naj bi ga različni uporabniki 
stalno dopolnjevali z novimi informacijami in podatki, ki služijo lažji in hitrejši izbiri 
dobaviteljev. 
 
Če v nadaljevanju pogledamo, kaj vpliva na izbiro dobavitelja, lahko rečemo, da so to 
cena, kakovost, dobavni roki, plačilni pogoji. Vedno bolj in bolj pridobivajo pomen dobro 
ime podjetja, odnosi z dobaviteljevimi zaposlenimi, možnosti stalnih izboljšav, skupno 
sodelovanje in prilagodljivost glede morebitnih sprememb, sposobnost in pripravljenost 
prilagajanja potrebam kupca.  
 
Završnik (1998, str. 12) opisuje pravilen postopek izbire dobavitelja, ki obsega šest 
korakov: 
• upoštevati vse razpoložljive vire informacij; 
• postaviti sodila izbirnega procesa; 
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• izločitev neprimernih dobaviteljev glede proizvodnih zmogljivosti, tehnologij in 
proizvodnih potencialov; 

• podrobna preučitev preostalih dobaviteljev na posebej pripravljenih vprašalnikih; 
• pregled odgovorov s strani skupine, ki analizira dobavitelje. 
 
Število dobaviteljev, ki naj bi jih imelo podjetje, je med drugim pogojeno z odločitvijo o 
proizvodni oziroma storitveni specializaciji podjetja. Tradicionalni pristop k poslovanju 
daje prednost dobavam iz več virov, ker vodijo do bolj konkurenčnih cen in boljših 
pogajalskih možnosti kupca in zanesljivost dobav naj bi bila večja. V primeru, ko imamo 
dobave le iz enega vira, dobavitelj zaradi stalnosti dobav ne išče novih možnosti za 
izboljšanje in novih konkurenčnih prednosti ter lahko izgubi pomembne informacije glede 
dogajanja na trgu. V primeru prekinitve sodelovanja samo z enim dobaviteljem nastopijo 
tudi visoki stroški zamenjave dobavitelja. 
 
Leenders, Fearon in England (1989, str. 258) navajajo naslednje prednosti dobav iz več 
virov: 
• pri pomembnih izdelkih lahko kupec doseže višjo stopnjo nadzora nad dobavitelji; 
• večja zanesljivost dobav; 
• strateški in politični razlogi; 
• večja prilagodljivost spremembam povpraševanja; 
• boljša cena in nabavni pogoji. 
 
Včasih pa je oskrba iz enega vira tudi edina možna rešitev za podjetje v primeru: 
• dobavitelj je edini proizvajalec ali pa ima nad izdelkom ali procesom pravice uporabe 

intelektualne lastnine; 
• proizvodni koncept  J.I.T. pogojuje oskrbo iz enega vira. 
Pravijo, da nastane med dobaviteljem in kupcem visoko odvisen partnerski odnos, ki 
temelji na medsebojnem zaupanju in vzajemnosti, boljša komunikacija na vseh ravneh, 
krajši razvojni in odzivni časi. 
 
Pri vrednotenju prednosti in slabosti posameznega oskrbovanja Gadde in Hakansson 
(1993, str. 42) trdita, da ni realnih možnosti, da bi oskrbovanje iz več virov dolgoročno 
predstavljalo podjetju nižje stroške, saj so cene tesno povezane s proizvodnimi stroški 
posameznega ponudnika. Pri oskrbi iz enega vira pa je dolgoročno možno dosegati tudi 
znižanje cene na račun skupnega zniževanja celotnih stroškov, na strani dobavitelja in na 
strani kupca, kar v primeru oskrbe iz več virov ni izvedljivo. 
 
Odločitev, koliko dobaviteljev imeti, ni enostavna. Pomembno je, da se izbere najbolj 
ustrezen dobavitelj, ki torej lahko zagotovi kakovost in količino materiala ob pravem času, 
po primerni ceni in ki bo zagotavljal zadovoljstvo končnega kupca in vseh, ki sodelujejo v 
oskrbovalni verigi. Vse bolj pa se oblikuje pravilo, da je za posamezen material dovolj en 
glavni dobavitelj in eden v ozadju. 
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4.5.5 Pogodbena obveznost 
 
Izbiri dobavitelja sledi sestavljanje pogodbe. Pogodba se oblikuje na podlagi soglasja obeh 
poslovnih partnerjev. Bistvene sestavine nabavne (prodajne) pogodbe natančneje 
opredeljujejo nabavni posel. Med bistvene sestavine sodijo (Potočnik, 2002, str. 176–178): 
• predmet pogodbe – mora biti določen ali vsaj določljiv na tržno običajen način; 
• količina – mora biti določena ali določljiva z merskimi enotami ali na drug primeren 

način; 
• cena – lahko je natančno določena (fiksna) ali pa določljiva na dan dobave; 
• kakovost – lahko je opredeljena z vzorcem, blagovno znamko, specifikacijo, 

standardom itd.; 
• dobavni rok – lahko je takojšen ali pa ga določimo npr. s točnim datumom dobave, 

dobavo sredi meseca, v prvem četrtletju ipd.; 
• kraj in način izpolnitve pogodbe – tu se uporablja trgovska klavzula (Incoterms 2000), 

ki razmejuje, do kod plača odvisne stroške (prevoz, zavarovanje in druge stroške) 
dobavitelj in od kod dalje kupec; prav tako pa je opredeljen tudi prehod tveganja od 
dobavitelja na odjemalca. 

 
Van Weele (1998, str. 84–86) navaja poleg zgoraj omenjenih bistvenih sestavin pogodbe še 
plačilne pogoje in pogodbeno kazen ter garancijske pogoje. 
 
Znane so tudi okvirne pogodbe, na podlagi katerih se dobavitelj zaveže, da bo med letom, 
na podlagi odpoklicev, dobavil določene količine materiala. V teh primerih se cena, 
plačilni pogoji, storitve natančno določijo že vnaprej, medtem ko se natančne specifikacije 
in količine posameznega odpoklica določijo v času trajanja okvirne pogodbe. Navadno 
imajo te pogodbe rok veljavnosti eno leto. Med letom pa s posameznimi odpoklici 
določimo sestavine vsakokratnega naročila. Za okvirne pogodbe se velikokrat uporablja 
izraz nabavna pogodba, za posamezne odpoklice pa naročilnica oziroma kar odpoklic in 
morajo biti v skladu z okvirno pogodbo ter vsebujejo bistvene elemente pogodbe. 

 
4.5.6 Naročanje, spremljanje naročila in dostava materiala 
 
Ko dogovorimo bistvene sestavine pogodbe in ko je le-ta podpisana, lahko blago naročimo. 
Včasih hkrati s sklenitvijo pogodbe blago tudi naročimo, vendar pa sklenjena pogodba 
praviloma ni tudi naročilnica za dobavo materiala. Najpogosteje je s pogodbo določena 
celotna količina, delne količine pa odjemalec naroča s posebno naročilnico (odpoklicem), 
ki naj bo po vsebini usklajena s pogodbo, saj z njo zahteva, da mu dobavitelj dostavi 
določeno vrsto in količino materiala skladno s sklenjeno prodajno pogodbo (Potočnik, 
2002, str. 178). Zato mora tudi naročilnica vsebovati bistvene sestavine prodajne pogodbe.  
 
Da ne pride do logističnih in administrativnih zapletov, se priporoča, da dobavitelj pisno 
potrdi vsebino vsakega naročila (potrditev naročila) in preveri, ali je v skladu s prodajno 
pogodbo.  
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Glavna naloga spremljanja naročila je zagotavljanje izpolnitve in kontrola izpolnitve 
dobavnega roka. Gre za rutinsko spremljanje naročila, kontrolo nad prispetjem potrditve 
naročila in primerjavo dobave z naročilom. Občasno se kontrolira, kako je s proizvodnjo 
naročene količine pri dobavitelju, ali ima probleme, ki utegnejo povzročiti zamudo dobave. 
Velikokrat že sam dobavitelj, v primeru možnih zamud dobav, obvesti kupca in se mu 
opraviči za nastalo zamudo. S pravočasnim ukrepanjem lahko zagotovimo nemoteno 
delovanje proizvodnje in se izognemo dodatnim stroškom zaradi spremembe proizvodnje. 
Podjetja v primeru neizpolnitve dobave v dogovorjenem roku uveljavljajo pogodbene 
kazni ali pa dajo dodaten rok za izpolnitev obveznosti in šele kasneje uporabijo kazenske 
klavzule. 
 
Dobavljeno blago je treba pregledati, da se prepričamo o njegovi ustreznosti in po 
prevzemu blaga v skladišče mora nabavni referent preveriti skladnost dobave z izdanim 
naročilom. V primeru zamud, napak ali razlik v količini, kakovosti materiala mora nabavni 
referent ukrepati. 
 

4.5.7 Prevzem in kontrola pošiljke 
 
Naloga prevzema materiala, ki poteka v skladišču dobavitelja ali v skladišču odjemalca, je 
kontrola dobavnice (dokument, ki ga izda dobavitelj in služi kot potrdilo, da je bilo 
naročeno blago dostavljeno), količine in kakovosti materiala. Gre torej za postopek, s 
katerim ugotavljajo istovetnost med določili prodajne pogodbe oziroma naročilom, 
naročenim in dejansko dobavljenim. 
 
Podjetja imajo lahko prevzem in kontrolo pošiljke organizirano v isti organizacijski enoti, 
ki deluje kot samostojen oddelek za prevzem in kontrolo materiala, ali pa imajo ločeno 
kontrolo kakovosti v enoti vhodne kontrole. Pri majhnih količinah materiala prevzem 
pogosto izvedejo interni naročniki. Če s kontrolo ugotovimo neskladja med naročenim in 
dobavljenim materialom, se v skladišču oz. v prevzemni službi sestavi komisijski zapisnik 
in se pošlje nabavnemu oddelku, ki sestavi reklamacijski zapisnik in reklamira material.  
 
Ko je blago prevzeto, se izpiše poseben dokument – prevzemnica (prejemnica), lahko pa se 
prevzem označi oz. potrdi tudi na izvodu naročila. Izda se lahko tudi potrdilo o ustreznosti 
prejetega materiala glede kakovosti, ki je označena že na sami prevzemnici, ali pa je 
komisijski zapisnik o ustrezni kakovosti priložen prevzemnici. 
 

4.5.8 Izpolnitev pogodbenih obveznosti 
 
Ko je material dobavljen in prevzet, mora kupec plačati račun v dogovorjenem plačilnem 
roku, zato mora nabavni oddelek pred plačilom preveriti dobaviteljev račun. Obsega torej 
kontrolo prejetih računov za dobavljeni material in izvedbo plačila. Kontrola računov se 
nanaša na kontrolo računske in predmetne točnosti. Račun primerjamo s pogodbenimi 
določili oziroma naročilnico in predstavlja terjatev dobavitelja do kupca oziroma 
obveznost podjetja, ki jo je treba poravnati v pogodbenem plačilnem roku. 
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Postopek obračuna nabave oziroma plačila obsega pripravljalna dela in sam obračun 
(Potočnik, 2002, str. 182–183). Pripravljalna dela zajemajo: 
• zbiranje dokumentov za obračun računa (pogodba, dobavnica, prevzemnica, 

skladiščnica itd); 
• primerjavo dokumentov in ugotavljanje razlik med naročenim, prevzetim in 

zaračunanim materialom. Usklajenost dokumentov potrdi nabavni oddelek (ali pa enota 
likvidature) na računu. Likvidacijo računa je treba opraviti čim prej, saj se določena 
podjetja strinjajo z morebitnimi finančnimi popusti. 

 
Drugi korak je obračun fakture, ki vsebuje formalni preračun vseh njenih sestavin, in nato 
izda navadno finančna služba nalog za plačilo. Zaradi visokih stroškov s preverjanjem 
posameznih postavk računov so se v praksi razvili različni postopki za poenostavitev 
kontrole računov, kot so npr. preverjanje računov dobaviteljev, pri katerih so reklamacije 
pogostejše, preverjanje računov samo nad določeno vrednostjo, ne preverjamo 
računalniško izstavljenih računov, ker predpostavljamo, da je izračun točen. 
 

4.5.9 Dejavniki, ki vplivajo na nabavni proces 
 
Van Weele (1998, str. 59, 60) navaja sedem dejavnikov, ki vplivajo na nabavni proces 
oziroma bolj kot na sam nabavni proces na osebe, ki naj bi prevzele odgovornost za nabavo 
določenega materiala. Dejavniki, predstavljeni v tem poglavju, vplivajo tudi na 
organiziranost nabavne funkcije, saj je oblikovanje nabavnega procesa in organiziranosti 
nabavne funkcije vzajemno povezano. Na nabavni proces vplivajo torej naslednje 
spremenljivke. 
• Lastnosti materiala – V praksi lahko vzrok za številne razlike v nabavnem procesu 

pripišemo določenim lastnostim materiala. Pri materialih, ki so strateškega pomena za 
podjetje (materiali, ki predstavljajo vrednostno največji delež med nabavljenimi 
materiali, in materiali, ki imajo vrednostno majhen delež, vendar so nujni za kakovost 
končnega proizvoda), sta pravilna izbira dobavitelja in vzdrževanje dolgoročnih in 
dobrih odnosov nujna. Lahko rečemo, da razlike izhajajo iz finančne pomembnosti 
(vpliv nabave na lastno ceno končnega izdelka) in tehnične zahtevnosti. 

• Strateški pomen nabave – Čim pomembnejša je nabava za podjetje, tem večja je 
udeležba vodstva pri odločanju o nabavi. Strateški pomen ni odvisen le od količine 
denarja in višine vlaganja, ampak tudi od pomembnosti materiala pri ravnanju z ozkimi 
grli. 

• Količina denarja za nabavo – Višji so denarni zneski, večja je vloga vodstva pri 
odločanju o nabavi. 

• Značilnosti nabavnega trga – Pri mono- ali oligopolnih trgih bodo pogajanja z 
dobavitelji veliko bolj zapletena in težavna kot na trgih, za katere je značilna svobodna 
konkurenca. Vodstvo je v prvem primeru bolj vpleteno v proces nabave. 

• Stopnja tveganja pri nabavi – Večje je tveganje pri nabavi, več oddelkov je pri tem 
udeleženih. Novi izdelki imajo na primer večje tveganje. 

• Koliko nabavni material vpliva na običajno delovanje podjetja? – Odločanje je bolj 
zapleteno, če je treba zaradi materialov, ki jih bomo nabavili, prilagoditi notranjo 



 

 42 
  

organiziranost ali začeti z izobraževanjem zaposlenih in je treba vključiti v nabavni 
proces tudi druge oddelke. 

• Vloga nabavnega oddelka v podjetju – Notranja zgradba podjetja vpliva na način 
sprejemanja nabavnih odločitev. V velikih podjetjih so nabavniki strokovnjaki za svoje 
področje in imajo večji vpliv pri nabavnih odločitvah kot v malih podjetjih. 

 
Van Weele (1998, str. 60–61) po Fisherju povzema, da odločanje o nabavi pravzaprav 
določata dva vidika, in sicer zahtevnost materiala in komercialna negotovost. Če ta dva 
vidika združimo, lahko napovemo, kateri oddelki bodo udeleženi pri odločanju (lahko 
prevladuje nabavni oddelek, tehnični oddelek, lahko prevladujeta finančni oddelek in 
vodstvo podjetja ali pa gre za medfunkcijsko odločanje). 
 

4.6 Organizacijski proces v nabavi 
 
Pogoj za analizo nabavne funkcije je poznavanje poteka nabavnega procesa v celoti, torej 
tudi planiranja, uveljavljanja in kontroliranja, ki je nujno za učinkovito poslovanje 
nabavnega oddelka.  
 
Proces planiranja v nabavi 
Planiranje je del zavestnega delovnega procesa in pomeni zamišljanje rezultatov dela ter 
samega delovnega procesa (Rozman, 1993, str. 20). Planiranje je organizacijski proces 
določanja planskih ciljev, razvijanje planskih alternativ, njihovo ocenjevanje in izbira ter 
končno izoblikovanje v napisane plane. Vsak proces dela vsebuje sestavino planiranja. 
Pomen planiranja narašča z rastjo kompleksnosti okolja in poslovanja organizacije (Pučko 
v Možina et al., 2002, str. 263). 
 
Planiranje je torej določitev korakov dela v prihodnosti in želenega stanja. Ločimo 
planiranje poslovanja podjetja in planiranje organizacije. Planiranje poslovanja obsega 
planiranje obsega, strukture in dinamike nabave materiala. Planiranje organizacije obsega 
planiranje organizacijske strukture in organizacijskega procesa. Planira se na podlagi 
sprejetih ciljev podjetja. Planiranje omogoča, da smo pripravljeni na možne nevarnosti in 
na sprejetje potencialnih priložnosti. 
 
Planiranje nabave torej pomeni opredeljevanje količinskega obsega nabave po vrstah 
izdelkov ter časovno dinamiko nabave za plansko obdobje. Pomembno je, da delovni 
proces ne bo ogrožen. Plan nabave razčlenjujemo po vrstah proizvodov, za katere so 
materiali namenjeni, po oddelkih, ki bodo ta material uporabljali, mora pa biti povezan in 
usklajen tudi s plani na drugih področjih podjetja. Nabavni plan mora biti del celotnega 
plana podjetja. 
 
Scheuing (1989, str. 133) predlaga, kaj mora nabavni plan vključevati. Pri tem združuje 
planiranje poslovanja in le delno tudi planiranje organizacije. Planiranje poslovanja 
vključuje: 
• analizo situacije; 
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• nato je potrebno ugotoviti prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki jih zatem 
primerjamo s poslanstvom in cilji na ravni celotnega podjetja; 

• določitev ciljev in strategije nabavnega oddelka; 
• oblikovanje nabavnih taktik (MRP, planiranje nabavnih virov, planiranje zaposlenih); 
• oblikovanje predračuna nabavnega oddelka (predračun materialov, opreme itd.). 
 
Da bi bilo planiranje nabave učinkovito, si mora podjetje pripraviti naslednje (Potočnik, 
2000, str. 39–41): 
• nomenklaturo materiala – popis materiala po enotni klasifikaciji, s šiframi ali simboli; 
• cenik planskih nabavnih cen, ki je potreben za obračun stroškov nabave in primerjavo 

med načrtovanimi in dejanskimi nabavnimi cenami; 
• standardizacijo in tipizacijo materiala; standardi določajo najpomembnejše lastnosti 

materiala, sestavnih delov in končnih izdelkov; standardizacija zagotavlja zmanjšanje 
sortimenta materiala in s tem omogoča bolj ekonomično nabavo; tipizacija pomeni 
izenačitev posameznih sestavnih delov glede velikosti, oblike, barve, kakovosti 
oziroma drugih značilnosti; 

• normative porabe materiala, s katerimi določimo količino materiala, ki je potrebna za 
izdelavo enote izdelka; 

• normative zaloge materiala, ki služijo v pomoč pri določanju minimalne in maksimalne 
zaloge; normativ zalog posamezne vrste materiala je praviloma takšna količina 
materiala, ki je rezultat najugodnješe kombinacije med stroški nakupa, stroški 
skladiščenja in stroški zalog. 

 
Proces uveljavljanja v nabavi 
Zamisel v koraku planiranja organizacije je treba zatem uresničiti v koraku izvajanja ali 
ostvarjanja organizacije. Fazo ostvarjanja Lipovec (1997, str. 273) poimenuje proces 
uveljavljanja. Izvaja se s kadrovanjem, vodenjem, motiviranjem in komuniciranjem. 
Lipovec v korak uveljavljanja vključuje funkcijo vodenja in funkcijo kadrovanja. Vodenje 
v širšem smislu vključuje tudi funkcijo komuniciranja in motiviranja. Kar se planira, je 
treba zatem uveljaviti skupaj z ljudmi, zato mora vodja uspešno voditi, kadrovati, 
komunicirati z zaposlenimi ter jih znati  motivirati. Uveljavljanju sledi neposredno 
izvajanje nalog s strani zaposlenih. Isti postopek velja v nabavi. 
 
Proces kontroliranja v nabavi 
Gre za ugotavljanje, kaj od planiranega je bilo uresničeno, in izvajanje korektivnih 
ukrepov. Kontrola je pomembna, če želimo, da organizacijski proces deluje in preprečuje, 
da rezultati ne bi preveč odstopali od plana. Nabavno poslovanje mora podjetje sproti 
kontrolirati, da bi preprečilo napake, škodo in pomanjkljivosti, ki nastajajo pri poslovanju. 
 
Mihelčič (1995, str. 185) po Rozmanu povzema, da je ekonomski namen analize 
poslovanja podjetja povečati donosnost, organizacijski namen pa je izboljšati odločitve o 
poslovanju. S tem v povezavi ločimo kontrolo poslovanja in kontrolo organizacije. Primer 
organizacijske kontrole je kontrola delovanja posameznika v podjetju, kontrola delovanja 
vodij, kontrola ustreznosti organizacijske strukture v nabavi. Dodati je treba še kontrolo 
samega organizacijskega procesa – ali je sistem planiranja in kontrole  sploh ustrezen. 
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Primer kontrole poslovanja pa je kontrola dosega želenih ciljev poslovanja in se nanaša na 
določitev nabavnih količin, strukture nabave po dobaviteljih, zniževanje stroškov itd.  
 
Na področju nabavnega poslovanja je sistematičen način kontrole poslovanja in 
organizacijske kontrole predstavil van Weele (1998, str. 286–293), ki je ločil razsežnosti 
kontrole na cenovno-stroškovno, kakovostno, logistično in organizacijsko razsežnost. 

 
 
5 ORGANIZACIJA NABAVNEGA ODDELKA 
 
Za izvajanje vseh faz nabavnega poslovanja mora biti nabavna funkcija ustrezno 
organizirana. V praksi poznamo različne oblike organizacijske strukture nabavnega 
oddelka, vendar vse temeljijo na odločitvi o centralizaciji ali decentralizaciji nabavljanja 
ter združevanja skupnih materialnih potreb, tako da bi podjetje doseglo ekonomijo velikega 
obsega. Nove razvojne smeri organiziranja nabavnega oddelka upoštevajo predvsem 
povezovanje nabave z vodenjem logistike, zgodnje vključevanje nabave v razvijanje novih 
izdelkov in čedalje višjo stopnjo zavedanja pomena kakovosti materiala in dobaviteljev, 
vse to pa pozvroča značilne spremembe organizacije nabavnega oddelka – iz tradicionalne 
toge v sodobno prilagodljivo organizacijo (Potočnik, 2002, str. 41). 
 
Znotraj poglavja bo prikazano, kaj literatura predlaga z vidika ustrezne organizacijske 
strukture znotraj nabavne funkcije in z vidika njene umestitve v celotno podjetje. 
Opredelitev ustrezne organizacijske strukture obsega določitev vloge nabavnega oddelka v 
celotnem podjetju in notranje organiziranosti nabavnega oddelka. Pri nabavni funkciji je 
postopek določitve nalog in nosilcev enak kot pri katerikoli drugi poslovni funkciji. 
Upoštevati pa moramo posebnosti, ki jih nabavna funkcija zahteva.  
 

5.1 Organiziranje nabavne funkcije in položaj nabave v organizacijski 
strukturi podjetja 

 

5.1.1 Struktura organiziranosti nabavne funkcije 
 
Oblika organiziranosti nabavne funkcije v podjetju mora biti usklajena z organiziranostjo 
podjetja kot celote. Nabavno poslovanje lahko organiziramo, glede na način vodenja 
nabavnega oddelka, centralizirano, decentralizirano ali pa kombiniramo oba načina. Pri 
majhnih in srednje velikih podjetjih je vprašanje centralizacije/decentralizacije nabavnega 
oddelka brezpredmetno. Za podjetja, ki imajo več poslovnih enot, ki so geografsko 
oddaljene, pa je vprašanje centralizacije oziroma decentralizacije smiselno. 
 
 
V podjetjih z več obrati poznamo različne možnosti za organiziranje nabave (van Weele, 
1998, str. 261–266).  
1. Centralizirana nabavna organizacija – V tem primeru podjetje na ravni celotnega 

podjetja organizira nabavno funkcijo oz. oddelek, v katerem delujejo strokovnjaki, ki 
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izvajajo nabavne naloge na strateški in taktični ravni. Predno se izbere dobavitelj, se 
centralno sprejme odločitev o specifikaciji materiala v sodelovanju z drugimi službami. 
Prav tako so pogajanja z dobavitelji in priprava pogodb izvedejo centralno. Prednost 
centralne nabavne organizacije je v združevanju, poenotenju in optimiranju materialov 
in dobaviteljev na nivoju podjetja, kar vodi v boljša pogajalska izhodišča in boljše 
nabavne pogoje. Uspešna je torej v primerih, če več enot nabavlja enake materiale pri 
istih dobaviteljih in so tudi strateškega pomena. Pomanjkljivosti pa se kažejo v 
nezaupanju enot do centralne nabavne funkcije in zaradi prepričanja, da bi sami dosegli 
boljše pogoje, skušajo delovati samostojno, to pa lahko postopoma ruši organizacijo 
podjetja in položaj nabavnega oddelka. 

2. Decentralizirana nabavna organizacija – Pri tej obliki je značilno, da je vsaka enota 
odgovorna za vse nabavne dejavnosti in za svoj rezultat. Največja pomanjkljivost te 
organizacije je v nepovezanem nastopu različnih enot do istih dobaviteljev in na koncu 
dosežejo različne nabavne pogoje in način sodelovanja z dobavitelji. Če so 
dobaviteljeve zmogljivosti nezadostne, so si enote istega podjetja lahko celo 
medsebojni konkurenti. Ta organizacijska oblika je zanimiva predvsem, kadar 
posamezna enota nabavlja materiale, ki so enkratni in se razlikujejo od materialov 
drugih enot. 
Z decentralizacijo nabavnega poslovanja poskuša podjetje odpraviti pomanjkljivosti 
centraliziranega nabavnega poslovanja. Vendar pa ima decentralizirano nabavno 
poslovanje več pomanjkljivosti kot centralizirano nabavno poslovanje. 
Decentralizirano nabavno poslovanje je bolj prilagodljivo, vendar je zaradi manjše 
pogajalske moči praviloma dražje, ker ne dosega enakih tržnih ugodnosti kot 
centralizirana nabava večjih količin. Tej pomanjkljivosti decentralizacije se lahko 
podjetje izogne s sodobno informacijsko povezavo vseh enot, ki nabavljajo na trgu, in 
se centralizirano dogovore za enake nabavne pogoje (Potočnik, 2002, str. 43). 

3. Linijsko-štabna nabavna organizacija (centralno/decentralizirana) – Značilnost te 
organizacije je, da imajo centralni nabavni oddelek na ravni podjetja, kar pomeni, da 
pripravljajo navodila za delovanje nabavnih služb po enotah in standardizirajo 
postopke, medtem ko lahko posamezne enote opravljajo taktične in izvedbene nabavne 
dejavnosti. 

4. Povezana nabavna organizacija – Ta organizacija združuje prejšnje tri organizacijske 
oblike. Njen cilj je združiti potrebe med dvema ali več enotami, katerih cilj je povečati 
zmogljivost podjetja. Povezovanje lahko temelji na več osnovah: 

• prostovoljno usklajevanje, 
• vodilna je največja poslovna enota, 
• vodilna je enota za razvoj. 

 
Prednosti posamezne oblike organizacije je potrebno uskladiti s potrebami in zahtevami 
podjetja. Večina podjetij niha med obema skrajnostma in se prilagajajo v odvisnosti od 
informacij, izkušenj in izboljšave. Van Weele (1998, str. 266–268) in Potočnik (2002, str. 
46–47) pravita, da kadar se podjetja odločajo za centralizirano ali decentralizirano nabavo, 
običajno upoštevajo naslednje dejavnike ali merila. 
• Povezanost nabavnih potreb – Kolikor večja je povezanost nabavljenih materialov, ki 

jih podjetje potrebuje, toliko več koristi lahko dosežejo s centralnim pristopom. 
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• Geografska lokacija – Kadar so poslovne enote podjetja locirane v različnih regijah ali 
celo državah, lahko to precej ovira usklajevalna prizadevanja. Do izraza pridejo bolj 
prednosti decentralizirane oblike. 

• Struktura nabavnega trga – Včasih ima podjetje na nabavnih trgih opraviti z enim ali 
omejenim številom zelo velikih dobaviteljev. V takih primerih je prednost na 
dobaviteljevi strani, zato je za kupca ugodnejše imeti centralizirano nabavno funkcijo, 
ker ima s tem ugodnejši pogajalski položaj do močnejših poslovnih partnerjev. 

• Možnost prihrankov – Cene določenih vrst izdelkov so zelo občutljive glede količine. 
V tem primeru je boljša centralizirana oblika, saj imamo možnost prihranka, če kupimo 
večje količine takih izdelkov. To velja za standardni material in tudi za sestavne dele 
vrhunske tehnologije. 

• Potrebno strokovno znanje – Pri nabavi tehnološko bolj zahtevnih materialov je 
potrebno precej strokovnega znanja, zato je bolj sprejemljiva centralizirana oblika, ker 
omogoča večjo specializacijo zaposlenih. 

• Nihanje cen – V primeru, da so cene materiala zelo občutljive na politične in 
gospodarske razmere, je centralizirana nabava primernejša. 

• Zahteve kupcev – Včasih kupec izdelka določi, kateri material mora proizvajalec 
vgraditi in s tem zahteva določenega dobavitelja. V takšnih primerih centralna nabavna 
organizacija ne more učinkovito opravljati svojega poslanstva in upravičiti svoje vloge 
v podjetju. O samih pogojih se dogovorijo s posamezno poslovno enoto, ki je 
odgovorna za nabavo in proizvodnjo le-tega izdelka, to pa preprečuje kakršnokoli 
nabavno usklajevanje. 

 
Tako centralizirano kot decentralizirano nabavno poslovanje imata prednosti in slabosti 
(povzeto po Zenz, 1998, Scheunig, 1989, Potočnik, 2002). 
Decentralizacija 
• Lokalne enote so samostojne poslovne enote, z lastnim dobičkom. V primeru 

decentralizacije nabave ima nabavni oddelek obrata več odgovornosti za učinkovitost 
poslovanja, kar deluje kot motivator za izboljšanje učinkovitosti. 

• Dobavni roki so daljši, če je nabavna funkcija centralizirana. Posledično morajo imeti 
lokalne poslovne enote višje varnostne zaloge. 

• Odnosi z lokalno javnostjo so boljši. V primeru centralizirane nabave je namreč zelo 
verjetno, da bodo lokalni dobavitelji zapostavljeni. 

• V primerih, ko posamezne poslovne enote proizvajajo različne proizvode, je smiselno 
imeti decentralizirano nabavno funkcijo, saj so nabavni materiali specifični za 
posamezne enote. 

• Nabavna funkcija je bolj prilagodljiva. Centralno vodena nabavna funkcija se 
počasneje prilagaja sremembam nabavnih potreb v lokalnih enotah. Močnejša 
usmeritev nabavnih referentov k notranjim porabnikom. 

 
Centralizacija 
• Podjetje nastopa enotno do dobaviteljev. 
• Centralizirana nabavna funkcija pomeni manj nabavnih pošiljk, posledično manj dela 

za prevzem in vhodno kontrolo, manjše stroške transporta in manj papirnatega dela. 
Centralizacija zmanjšuje podvajanje dela. 
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• Kontrola poslovanja nabavnega oddelka je v primeru centralizacije lažja. 
• Centralizacija omogoča doseganje boljših nabavnih pogojev, npr. izkoriščanje 

količinskih popustov, saj so naročene količine večje, in daljše plačilne roke. Zato ima 
tudi večjo pogajalsko moč nasproti dobaviteljem. 

• Centralizirana oblika zmanjšuje stroške pri vodenju zalog in drugih administrativnih 
del. Finančna sredstva podjetja je moč racionalnejše razporediti. 

• Centralizirana nabavna funkcija omogoča specializacijo dela, ker imajo zaposleni 
boljše znanje o trgu in materialih, ki jih nabavljajo (substituti, sprememba kakovosti, 
gibanju cen, tehnološki napredki). Produktivnost  v nabavi se poveča zaradi večjega 
obsega poslovanja na nabavnega referenta, kar omogoča specializacijo in boljše 
poznavanje nabavnih trgov. 

• Z vidika dobavitelja je centralizirana nabavna funkcija boljša, saj prihajajo v stik samo 
z eno osebo, zato dostavljajo manj ponudb, prospektov, katalogov, vzorcev, računov 
ipd. 

 
Navedeni dejavniki so pri sprejemanju odločitve o centralizirani ali drugačni obliki nabave 
izdelkov odločilni. Neodvisno od teh posebnih nabavnih dejavnikov pa je potrebno omeniti 
še (van Weele, 1998, str. 268):  
• poslovno miselnost, ki se nanaša na politiko podjetja v zvezi s samostojnostjo njegovih 

poslovnih enot in njihovo odgovornostjo za dobiček; 
• politiko izdelkov, ki se nanaša na politiko podjetja v zvezi z razvojem izdelkov, 

standardizacijo, kakovostjo in prilagodljivostjo. Podjetje npr. sprejme strategijo, da bo 
ena enota proizvajala eno vrsto izdelka, druga drugo. V tem primeru je, relativno 
gledano, več prednosti pri decentralizaciji. 

 
Na strukturo nabavne organizacije vplivajo številne spremenljivke, zato je posamezna 
podjetja medsebojno težko primerjati. 
 

5.1.2 Položaj nabavnega oddelka v organizacijski strukturi  
 
Nabavna funkcija poteka v podjetju v nabavnem oddelku, ki je lahko v organizacijski 
strukturi podjetja samostojna ali povezana z drugimi organizacijskimi enotami. Položaj in 
struktura nabavega oddelka sta odvisna predvsem od poslovnih značilnosti in dejavnikov 
okolja. Organizacija same nabave je zelo odvisna od značilnosti podjetja in materialov, ki 
jih mora nabavljati. Uvajanje računalniške tehnologije v vodenje nabave in oskrbe je 
povzročilo pomembne spremembe nabavne strukture in nabavnih postopkov. 
 
Položaj nabave v organizaciji je zelo odvisen tudi od odnosa, ki ga ima vodstvo podjetja do 
nabavne funkcije. Kadar vodstvo meni, da je nabavna funkcija predvsem izvajalna 
dejavnost, je položaj nabavnega oddelka nizko v organizacijski hierarhiji, in obratno. Če 
vodstvo meni, da je nabava pomemben konkurenčni dejavnik, je vodja nabave neposredno 
podrejen upravi podjetja. Odnos vodstva do nabave je povezan predvsem z naslednjimi 
dejavniki, ki torej določajo položaj nabavne funkcije (van Weele, 1998, str. 256, 257): 
• delež nabave v končni lastni ceni izdelka – nabavna funkcija je za vodstvo bolj 

pomembna, če je delež nabave večji; 
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• finančni položaj podjetja – pri večjih finančnih izgubah postaja vodstvo do nabavne 
dejavnosti in z njo povezanih stroškov zahtevnejše in to se seveda kaže v povečani 
odgovornosti nabave; 

• obseg odvisnosti podjetja od dobaviteljev – vodstvo namenja nabavnemu trgu z večjo 
stopnjo koncentracije praviloma več pozornosti. 

 
Schmenner (1993, str. 337) podrobneje razčleni organizacijsko strukturo oddelka za 
materialno poslovanje na oddelek oskrbe, oddelek kontrole materiala (materials control, ki 
vključuje kontrolo zalog in planiranje proizvodnje in njeno kontrolo) in oddelek logistike 
(vključuje ravnanje logističnih poti materiala do proizvodnje, logističnih poti končnih 
izdelkov iz podjetja ter ravnanje zalog materialov in končnih proizvodov). Avtor našteje 
štiri vrste organizacijskih struktur, ki so podrobneje prikazane na sliki 4. 
 
 
 
Slika 4: Različni pristopi organiziranja materialnega in nabavnega poslovanja v podjetju 
 
   Integrirani pristop    Distribucijsko usmerjen pristop 

 
 
 Dobaviteljsko usmerjen pristop  Proizvodno usmerjen pristop 

 
Vir: Schmenner, Production / Operations Management, 1993, str. 337. 
 
 
 
Integrirani pristop (integrated approach) – Vsi oddelki materialnega poslovanja 
odgovarjajo vodji materialnega poslovanja. 
 
Distribucijsko usmerjen pristop (distribution-oriented approach) – Oddelek kontrole 
materiala in logistike odgovarjata vodji materialnega poslovanja, medtem ko je oddelek 
oskrbe (procurement) izločen iz sistema materialnega poslovanja. 
 

Vodja materialnega poslovanja Vodja materialnega poslovanja 

Kontrola 
materiala 

Logistika Oskrba 
Kontrola 
materiala 

Logistika Oskrba 
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Dobaviteljsko usmerjen pristop (supply-oriented approach) – Oddelek kontrole materiala 
in oskrbe odgovarjata vodji materialnega poslovanja, medtem ko je logistika izločena iz 
sistema materialnega poslovanja. 
 
Proizvodno usmerjen pristop (manufacturing-oriented approach) – Oddelek logistike in 
oskrbe odgovarjata vodji materialnega poslovanja, medtem ko je oddelek kontrole 
materiala izločen iz sistema materialnega poslovanja. 
 
Izbira vrste pristopa je odvisna od problemov podjetja, ki jih ima s poslovanjem z 
materiali. Če ima podjetje probleme, kako uravnotežiti stroške držanja zalog in kako 
izkoristiti količinske popuste, moramo združiti naloge oddelka oskrbe in oddelka za 
logistiko pod eno osebo. Le tako lahko pričakujemo učinkovitejšo rešitev problema. 
 

5.1.3 Načini organiziranja nabavnega oddelka  
 
Na podlagi vsebinskih meril lahko organiziramo nabavni oddelek na naslednje načine 
(Potočnik, 2002, str. 48–52). 
• Merilo predmetov – Organiziranje nabave po predmetih, ki jih nabavljajo, temelji lahko 

na razvrščanju materiala po fizikalnih ali kemičnih lastnostih in po uporabi v 
proizvodnji. Prednost organizacije nabavnega oddelka po tem merilu je predvsem v 
tem, da nabavni referenti kupujejo praviloma vedno isti material, ki ga dobro poznajo. 
Nastajajo pa tudi pomanjkljivosti, ki se pojavijo, kadar nabavni referent nabavlja več 
vrst materiala, za katere ne more zadovoljivo raziskati nabavnega trga in nima pregleda 
nad konkurenco, gibanjem cen in količino ipd. 

• Funkcijsko merilo – Organiziranje nabave po tem merilu temelji na nabavnih funkcijah. 
Nabava se lahko organizira v več oddelkih in v podjetjih, kjer je obseg nabavnega 
poslovanja velik, se organizira v naslednjih oddelkih: raziskava nabavnega trga, 
operativna nabava, kontrola nabave in evidenca nabave. Ta oblika zahteva 
specializacijo zaposlenih v nabavi za posamezna nabavna opravila. 

• Merilo dobaviteljev – Ta oblika je učinkovita le za tista podjetja, ki imajo le nekaj 
dobaviteljev in nabavljajo veliko količino enakega materiala. 

• Teritorialno merilo – Po tem kriteriju pogosto organiziramo nabavno službo v 
zunanjetrgovinskem poslovanju, kadar gre za dobavitelje z različnih uvoznih območij. 

• Merilo usklajevanja – Tu se upoštevajo prednosti in slabosti prej omenjenih oblik 
organiziranja. V praksi nabavni oddelek ni organiziran le po enem kriteriju, ampak 
prevladujejo kombinirane oblike, v katerih je eno izmed meril osnovno, ostala merila 
pa ga dopolnjujejo. 

 
Vsaka od navedenih organizacij nabavnega oddelka ima prednosti in pomanjkljivosti, ki jih 
mora podjetje analizirati in nato izbrati tisto obliko, ki omogoča učinkovito nabavno 
poslovanje. 
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5.2 Dejavniki, ki vplivajo na organiziranost nabavnega oddelka 
 
Podjetja so pod vplivom številnih dejavnikov, tako notranjih kot zunanjih. Položaj in 
organizacija nabave sta torej odvisna od poslovnih značilnosti podjetja in dejavnikov 
okolja. Avtorji s področja nabavnega poslovanja navajajo vsebinsko sorodno delitev 
dejavnikov, vendar s svojimi značilnostmi (Završnik, Scheuing, Potočnik). Osnovna 
delitev dejavnikov je sledeča: cilji podjetja, notranji in zunanji dejavniki. 
 
Cilji podjetja 
Cilji poslovanja izhajajo iz poslanstva podjetja in so opredeljeni za celotno podjetje ter 
preneseni na posamezne poslovne funkcije. Sistemski cilji so povezani z dolgoročnim 
gledanjem in sem spadajo izobraževanje zaposlenih, razvijanje informacijskih sistemov in 
podobno. Zadnja kategorija so procesni cilji, ki so neposredno povezani z organizacijo in 
njeno učinkovitostjo. Sem spadajo skrb nadrejenih za podrejene, sodelovanje in 
komuniciranje.  
 
Z vidika nabavnega poslovanja je pomembno, da vodja nabavnega oddelka določi ustrezne 
procesne in sistemske cilje, ki zagotavljajo učinkovito doseganje poslovnih ciljev ter so v 
skladu s cilji poslovanja podjetja. 
 
Zunanji dejavniki 
Za nabavni oddelek so predvsem pomembni zunanji dejavniki, katerim se mora 
organizacijska struktura nabavnega oddelka prilagajati, jih nadzorovati in ugotavljati 
njihov morebitni vpliv na podjetje. Scheuing (1989, str. 28–31) deli nabavno okolje, ki 
ponazarja zunanje dejavnike, na: 
• mikrookolje – to so subjekti, s katerimi ima nabava neposreden stik, in 
• makrookolje – to so vsi družbeni subjekti, ki imajo posreden vpliv na nabavo. 
 
Največ poudarka je potrebno dati mikrookolju (dobavitelji, kupci, konkurenti). Zelo 
pomembne so informacije o dobaviteljih in nabava mora oblikovati ustrezen sistem 
zbiranja informacij o dobaviteljih in celotnem nabavnem trgu. Prav tako ne sme prezreti 
delovanja konkurentov, ali uporabljajo nov material ali novo tehnologijo, ki omogoča nižje 
stroške nabavljanja materialov. Podobno velja za makrookolje. Nabavni oddelek ne sme 
spregledati sprejemanja novega zakona, na primer s področja zunanjetrgovinskega 
poslovanja, okoljevarstva ali tehnološkega razvoja. Možnosti, kako bo nabavni oddelek 
reagiral na vplive okolja, je nešteto. Ne obstaja le en način niti v primeru, da se enaka 
situacija ponovi.  
 
Potočnik (2002, str. 42) navaja zunanje dejavnike, ki vplivajo na organizacijske oblike 
nabave, in ti so: 
• nabavni viri (dobavitelji), 
• nabavne poti, 
• položaj na nabavnem trgu, 
• predpisi, uzance, trgovski običaji, 
• lokacija podjetja. 
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Analiza zunanjih dejavnikov vključuje vprašanje negotovosti okolja, ki se kaže v obliki 
obsega in velikosti sprememb ter zapletenosti dejavnikov okolja, ki vplivajo na podjetje.  
 
Notranji dejavniki 
Notranji dejavniki so (Potočnik, 2002, str. 42): 
• velikost podjetja, 
• zaposleni (strokovnost nabavnih referentov), 
• uporabljena tehnologija (tehnološki proces), 
• sortiment materiala in 
• razmestitev. 
 
Če gledamo velikost podjetja glede na število zaposlenih, lahko rečemo, da so velika 
podjetja bolj centralizirana, formalizirana, z večjo kontrolo in birokratskim sistemom. 
Podobno razmišljanje lahko prenesemo tudi navzdol na nabavni oddelek. Večje podjetje po 
številu zaposlenih zahteva večji nabavni oddelek, kar zahteva boljšo kontrolo in s tem 
povezano bolj hierarhično strukturo. Neposredno kontrolo vodij nadomestijo tu birokratski 
postopki. Obratno velja za majhna podjetja. 
 
Zaposleni oz. ljudje se razlikujemo glede na samostojnost, strokovnost, željo po 
sprejemanju odgovornosti, sposobnosti. Lastnosti zaposlenih vplivajo na usklajevanje, 
motiviranje in komuniciranje. Velja povezava, da mladost, podjetnost, visoka izobrazbena 
struktura, omogočajo drugačno organizacijsko strukturo, ki je bolj prilagodljiva in 
decentralizirana. Nabavna funkcija zahteva usposobljene zaposlene z relativno visoko 
izobrazbo, od katerih se zahteva samostojnost, strokovnost in sprejemanje odgovornosti za 
izbiro dobavitelja. Organizacijska struktura nabavnega oddelka naj bo zato vitka, s širokim 
razponom kontrole vodenja, decentralizirano organizacijsko strukturo in nizko stopnjo 
formalizacije. 
 
Uporabljena tehnologija. Organizacijska struktura mora biti usklajena z zahtevami 
tehnološkega procesa, kot tudi z zahtevami vložkov in učinkov. Tehnologija in njene 
novosti vse hitreje prodirajo v naše življenje in nam na nek način poskušajo olajšati naša 
vsakdanja opravila. Pri tem igra pomembno vlogo tudi izobrazbena struktura zaposlenih. 
Praviloma se z bolj zahtevno tehnologijo veča tudi potreba po višji izobrazbeni strukturi 
zaposlenih. 
 
Proizvodni program. Vrsti poslovnih učinkov najbolj ustreza le neki način organizacije 
proizvodne funkcije, kar vpliva na celotno organizacijsko strukturo. Večja stopnja 
različnosti poslovnih učinkov zahteva prožnejšo in decentralizirano organizacijsko 
strukturo. Nasprotno velja za visoko stopnjo specializacije proizvodnje. Spremembi 
proizvodnje mora slediti nabava z oskrbo ustreznih materialov. Pri večji različnosti 
materialov so spremembe nabavnega poslovanja večje. Torej je večji različnosti prilagojen 
decentraliziran nabavni oddelek z nizko hierarhijo in nizko stopnjo formalizacije ter 
kontrole. 
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Razmestitev vpliva na organizacijsko strukturo preko prostorskega osredotočenja ali 
porazdelitve organizacijskih enot. Velja tudi, da imajo podjetja v industrijskih središčih in 
večjih mestih bolj razčlenjene organizacijske strukture kot pa združbe zunaj njih. Pri 
proizvodnih enotah, ki so si fizično oddaljene, je bolj smiselna decentralizirana oblika 
nabavne funkcije, kar zahteva bolj formalizirano komunikacijsko in oblastno strukturo med 
posameznimi nabavanimi oddelki. Temu sledi postavitev bolj hierarhične organizacijske 
strukture znotraj nabavne funkcije. 
 
 

6 PREDSTAVITEV PODJETJA 
 

6.1 Splošno o podjetju 
 
Telekom Slovenije je slovenski nacionalni operater telekomunikacij in je nastal leta 1995 
po razdružitvi PTT Slovenija na dva samostojna poslovna subjekta, Pošto Slovenije, d.o.o., 
in Telekom Slovenije, p. o. (Statut podjetja Telekom Slovenije, p. o., 1995). Kot nacionalni 
operater fiksnih telekomunikacij zagotavlja storitve lokalnih, medkrajevnih in 
mednarodnih telekomunikacij, vključno z govornimi in telefaksnimi storitvami ter 
storitvami prenosa podatkov. Poleg tega zagotavlja storitve z dodano vrednostjo, kot je na 
primer javno digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN – Integrated Services over 
Digital Network), asimetrično digitalno naročniška linija (ADSL – Asymetric Digital 
Subscriber Line) in pomožne storitve, kot so javne telefonske govorilnice, teleks, poslovni 
in regionali imeniki, zakup vodov za privatna omrežja in zakup ter prodaja terminalske 
opreme.  
 
Aprila 1998 je bil pravno in formalno končan proces lastninskega preoblikovanja 
Telekoma Slovenije, ki je postal javno podjetje in bil 7. aprila 1998 vpisan v sodni register 
kot delniška družba. 
 
Telekom Slovenije je takoj ob ustanovitvi sprejel srednjeročni program razvoja do konca 
leta 2000, katerega temeljni cilji so bili: stoodstotna digitalizacija omrežja, 43-odstotna 
penetracija fiksnih telefonskih priključkov1, odprava vseh dvojčnih priključkov, ukinitev 
vrste čakajočih na prvi priključek ter uvajanje sodobnih tehnično-tehnoloških rešitev in 
storitev. Srednjeročni program razvoja je bil konec leta 2000 uspešno zaključen, saj so bili 
temeljni cilji skoraj v celoti izpolnjeni. 
 
Telekom Slovenije je kljub trenutno krepko znižani ceni delnice v primerjavi s preteklimi 
cenami podjetje z največjo tržno kapitalizacijo v Sloveniji. Republika Slovenije je 
neposredno lastnik 62,53 % delnic podjetja, posredno, to je z vključitvijo še Kapitalske in 
Odškodninske družbe, pa je njen delež skoraj tričetrtinski2. Konec februarja 2000 je 

                                                           
1 Gre za podatek o številu telefonskih priključkov na 100 prebivalcev oziroma za gostoto ali penetracijo 
fiksnih telefonskih priključkov. 
2 Lastniška struktura Telekoma Slovenije v odstotkih je sledeča: 62,53 % Republika Slovenije, 9,63 % 
pooblaščene investicijske družbe, 8,63 % individualni delničarji, 5,59 % Kapitalska družba, 6,10 % domače 
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Državni zbor Republike Slovenije sprejel Nacionalni program razvoja telekomunikacij 
(NPRTel), v katerem je predvidena liberalizacija trga in umik državnega kapitala iz 
telekomunikacij. Glede na to, da se je monopol Telekoma Slovenije na področju javne 
telefonije iztekel s koncem leta 2000, je naslednji logični korak postopno zmanjšanje 
lastniškega deleža države (NPRTel, Uradni list RS, št. 23, str. 3230). Med 
najpomembnejšimi razlogi za privatizacijo pa je dvig učinkovitosti. 
 
Liberalizacijo in pravni okvir slovenskega telekomunikacijskega sektorja je uvedla nova 
zakonodaja na tem področju. Zakon o telekomunikacijah, ki je stopil v veljavo maja 2001, 
uvaja model predpisov in liberalizacije, kot ga pozna Evropska unija. Ta zakon je prinesel 
nekaj pomembnih novosti. 
1. Uvaja bolj fleksibilno shemo podeljevanja koncesij za fiksno in mobilno telefonijo ter 

za radiodifuzijo, medtem ko za opravljanje drugih storitev zadostuje prijava pri 
pristojnem organu. 

2. Zakon nalaga operaterjem s pomembno tržno močjo, da morajo omogočiti dostop do 
svojih omrežij, še posebej z vidika medomrežnega povezovanja, zakupljenih vodov in 
razvezanega dostopa do krajevnih zank. Zakon nadalje uvaja princip stroškovne 
naravnanosti cen in nediskriminacije. 

3. Telekom Slovenije in drugi operaterji so dolžni zagotavljati univerzalne storitve na 
zahtevo katerega koli  uporabnika storitev fiksne govorne telefonije. 

4. Ustanovljena je bila Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo. 
5. Postopna reforma cenovnega sistema Telekoma Slovenije. 
    
V Sloveniji je s 1. majem 2004 začel veljati nov Zakon o elektronskih komunikacijah. 
Telekom Slovenije se je že pri pripravi zakona zavzemal za prevzem in aplikacijo direktiv 
Evropske unije iz leta 2002 v slovenskem prostoru. V letu 2003 je regulator (Agencija za 
pošto in elektronske komunikacije) Telekomu Slovenije dodelil status operateja s 
pomembno tržno močjo za opravljanje fiksnih javnih telefonskih storitev in storitev zakupa 
vodov. Telekom Slovenije je bil soočen z liberalizacijo trga in z zahtevami regulativnega 
organa, ki je s svojimi odločitvami v letu 2003 vplival na spremenjene pogoje dostopa do 
omrežja za alternativne operaterje in na zniževanje cen medomrežnega povezovanja, ki so 
bile na zahtevo regulatorja sredi leta znižane na povprečje cen v Evropski uniji. 
 
Tako kot vse druge države, ki so 1. maja 2004 vstopile v Evropsko unijo, se tudi Slovenija 
sooča z odpiranjem trga fiksnih telekomunikacij in s postopnim razvojem konkurence. 
Zato so bili povsod ustanovljeni neodvisni nacionalni regulatorji trga in je kontrolni delež 
fiksnih operaterjev v rokah države. Kljub liberalizaciji trga in ob izpolnjevanju zahtev 
regulatorja Telekom Slovenije ostaja vodilni ponudnik in nosilec razvoja 
telekomunikacijskih storitev v Sloveniji, ki z nenehnimi posodobitvami omogoča 
dinamično uvajanje novih storitev, kakršne so sicer dostopne le v najbolj razvitih državah 
Evropske unije. 
 

                                                                                                                                                                                
pravne osebe, 4,25 % Slovenska odškodninska družba, 0,59 % borzno-posredniške hiše, 0,05 % tuje pravne 
osebe, 0,35 % drugi skladi, 0,05 % vzajemni skladi in 0,46 % lastne delnice.  
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Slovenski trg mobilne telefonije, na katerem poleg Mobitela, hčerinske družbe Telekoma 
Slovenije, delujeta še dva operaterja in en ponudnik storitev, je v letu 2003 zaznamoval še 
vstop Vodafona, ki je z družbo Si.mobil sklenil pogodbo o partnerskem povezovanju. 
Telekom Slovenije mobilnim operaterjem omogoča storitve medomrežnega povezovanja in 
celovite rešitve izgradnje mobilnih omrežij z infrastrukturnimi vodi. 
 
Telekom Slovenije se danes dokončno spreminja iz tehnično-distributivnega v storitveno 
podjetje, kar dokazuje tudi uvajanje številnih novih storitev za uporabnike, ki so se 
uspešno začele uresničevale že od leta 2002 dalje.  
 

6.2 Vizija in poslanstvo Telekoma Slovenije 
 
Vizija je pogosto idealizirana slika podjetja, ki jo želimo uresničiti v prihodnosti (Rozman, 
1993, str. 129). V njej je navadno v nekaj stavkih opredeljena želena prihodnost podjetja. 
Mora biti definirana kratko in jasno, lahko razumljiva tako za notranjo kot zunanjo javost. 
Pomembno je, da ima sporočilno moč in da se z njo poistovetijo vsi zaposleni. Pripravlja jo 
vodstvo podjetja in mora prikazati uresničljive sanje, prav tako pa tudi vzpodbuditi 
zaposlene v podjetju, da se bodo trudili za njihovo uresničitev. Zato mora biti vizija 
zaposlenim jasno posredovana, praviloma v pisni obliki in tudi razložena. Podjetja, ki 
imajo definirano vizijo, imajo bistveno prednost v današnjem konkurenčnem okolju.  
Poslanstvo (mission) avtorji različno pojmujejo. Nekateri so mnenja, da vsebuje poslanstvo 
tudi nekatere jasne cilje podjetja. Drugi pa so mnenja, da je v poslanstvu opisan le namen 
podjetja in nabor njegovih storitev in trgov, na katerih bodo delovali (Hitt, Ireland, 
Hoskisson, 2001, str. 27). Učinkovito poslanstvo podjetja opredeli njegovo individualnost, 
izvirnost in odnos do vseh deležnikov podjetja – lastnikov, zaposlenih, poslovnih 
partnerjev družbe in drugih. 
 
Poglavitni namen opredelitve poslanstva je v zagotovitvi enotnosti v podjetju in s tem v 
delovanju zaposlenih v določeni smeri. S tem določa razpoloženje, kulturo poslovanja in 
omogoča identifikacijo delavcev s podjetjem (Rozman, 1993, str. 130).  
Poslanstvo je v primerjavi z vizijo konkretnejše in nam pove, kaj podjetje je in kaj želi v 
prihodnosti postati. Poslanstvo podjetja opredeljuje Bowmann (1994, str. 6) kot: 
• kulturo organizacije in njene vrednote, 
• definira področja delovanja podjetja v smislu izdelkov, trgov, uporabljene tehnologije, 
• opredeljuje odnos do udeležencev v poslovanju: lastnikov, zaposlenih, kupcev in 

drugih, 
• zavzema stališče glede rasti in financiranja, investiranja itd. 
 
Vizijo in poslanstvo opredeli najvišje vodstvo podjetja, ki v naslednjem koraku določi cilje 
poslovanja, ki pomenijo konkretizacijo poslanstva in vizije v obliki podrobneje 
opredeljenih osnovnih postavk. Nekateri to pojmujejo tudi kot strateško orientacijo 
podjetja. 
 
V Telekomu Slovenije so člani uprave in zaposleni k razvoju vizije pristopili večplastno. 
Na osnovi izvedenih analiz so pripravili ločeni viziji razvoja omrežja in razvoja 



 

 55  
  

telekomunikacijskega trga. Na koncu pa so dodali še skupno vizijo telekomunikacij in 
položaj Telekoma Slovenije znotraj le-teh.  
 
Vizija razvoja omrežja zajema prehod na hrbtenično omrežje, temelječe na tehnologiji 
DWDM (Dense Wavelenght Division Multiplex – sistemi za valovni multipleks, kje gre za 
optično prenosno tehniko), optičnih stikalih in protokolu IP. Dostopna omrežja bodo ostala 
bakrena za fiksno omrežje. Mobilno omrežje – celotno omrežje UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System – univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem)  bo grajeno 
tako, da ga bo lahko uporabljalo več ponudnikov storitev UMTS. Hrbtenično omrežje bo 
eno samo in Mobitel bo najemal pasovne širine. 
 
Vizija razvoja trga pa je v ohranitvi tržnih deležev oziroma jih na področju interneta 
povečati do 75 odstotkov. Zajema tudi ponujanje paketov storitev, ki vključujejo sedanje in 
prihodnje storitve vseh treh podjetij skupine Telekom. Predvideva se izstavitev enega 
samega skupnega računa za vsa tri podjetja in širjenje na trge bivše Jugoslavije. 
Na osnovi teh dveh vizij je uprava družbe oblikovala izjavo, ki jasno definira smeri 
nadaljnjega razvoja Telekoma Slovenije in do neke mere tudi njegov položaj leta 2010. Ta 
izjava pa je naslednja: »PRIHODNOST JE V KONVERGENCI FIKSNIH IN MOBILNIH 
TELEKOMUNIKACIJ TER INTERNETA.« 
  
Poslanstvo Telekoma Slovenije in njegovih hčerinskih podjetij je skupno in je naslednje: 
»Ostati vodilni ponudnik telekomunikacijskih in informacijskih storitev nove 
generacije v Sloveniji in postati eden od treh vodilnih ponudnikov v jugovzhodni 
Evropi«. Lahko vidimo, da izjava daje jasne usmeritve, v katerih dejavnostih in na katerih 
trgih bo Telekom Slovenije deloval. Vključitev informacijskih storitev v poslanstvo jasno 
nakazuje tudi brisanje meje med telekomunikacijami in informatiko. 
 
Poslanstvo Telekoma Slovenije je tudi omogočati in spodbujati komunikacije med ljudmi. 
Kjerkoli in kadarkoli. Z zagotavljanjem visokokakovostnih komunikacijskih storitev in 
omrežij, s celovitimi telekomunikacijskimi rešitvami, ki temeljijo na povezovanju fiksnih, 
mobilnih in spletnih komunikacij, uporabnikom zagotavljamo nove, prijazne možnosti za 
delo, za druženje, za znanje, za življenje. Kot vodilni ponudnik sodobnih, tehnološko 
naprednih in s svetom povezanih telekomunikacijskih storitev smo zavezani nenehnemu 
posodabljanju in razvoju povezav, ki s svojo zanesljivostjo, kakovostjo in učinkovitostjo 
ustvarjajo zadovoljstvo uporabnikov. Lastnikom in investitorjem pa je potrebno zagotoviti 
rast prometa in dobička ter s tem povečevati vrednost podjetja. Naši uporabniki so naša 
prva in neizpodbitna vrednota in je potrebno ustvariti njihovo zadovoljstvo. 
 
V spodbudnem delovnem okolju je potrebno stimulirati zaposlene k dosegu njihovih 
potencialov. Kot močno podjetje in vodilni telekomunikacijski operater lahko s svojimi 
storitvami, znanjem in izkušnjami še naprej odločilno prispeva k tehnološkemu razvoju in 
informatizaciji družbe. Cilj je sooblikovati telekomunikacijski prostor tako v Sloveniji kot 
v širšem okolju.  
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Na osnovi vizije in poslanstva so oblikovani glavni strateški cilji podjetja, ki so naslednji 
(Letno poročilo Telekom Slovenije, 2004, str. 20): 
• ostati vodilni ponudnik telekomunikacijskih in informacijskih storitev nove generacije 

v Sloveniji in postati eden od treh vodilnih ponudnikov v jugovzhodni Evropi,  
• rast operaterskih storitev predvsem z nenehnim izboljševanjem odnosov z operaterji ter 

razvijanjem in vpeljavo novih operaterskih produktov (na domačem medoperaterskem 
trgu bomo z različnimi aktivnostmi spodbujali rast operaterjev predvsem na segmentu 
zagotavljanja širokopasovnih storitev, medtem ko na mednarodnih trgih pa še 
intenzivneje iskati nove poslovne priložnosti in povezave s poudarkom povečanja 
tržnega deleža mednarodnega tranzitnega prometa v JV Evropi), 

• dodajanje vrednosti in vsebin na obstoječe storitve in uvajanje novih storitev za 
ustvarjanje dodatnih prihodkov ter posvetiti posebno pozornost programom lojalnosti 
uporabnikov in povečevanju njihovega zadovoljstva, 

• med Telekomom Slovenije in njegovimi hčerinskimi podjetji dosledno uveljavljati vse 
možne sinergije in skleniti strateško zavezništvo s tehnološko in tržno vodilnimi 
globalnimi ponudniki storitev,  

• oblikovanje celovitih poslovnih rešitev za poslovne uporabnike (lastno znanje na 
področju telekomunikacijskih storitev, storitev informacijske tehnologije, ter storitev 
SLA – Service Level Agreement, ki jih želimo ponuditi v obliki kompleksnih 
infrastrukturnih in aplikativnih storitev, kar predstavlja za uporabnike odločilen korak 
k zagotavljanju večje konkurenčnosti njihovega delovanja) in stalna skrb za njih, 

• dosledno zniževati in obvladovati vse stroške,  
• vzpostavitev kulture ciljnega vodenja, ki temelji na usposobljenih in motiviranih 

zaposlenih, 
• optimirati zadolženost Telekoma Slovenije na najnižjo možno raven. 
 

6.3 Organiziranost podjetja  
 
V Telekomu Slovenije se zavedamo, da je uspešnost podjetja odvisna od sposobnosti, 
znanj in motivacije ljudi, ki s svojim odnosom do podjetja in s skupnimi vrednotami 
ustvarjajo organizacijsko kulturo družbe. Ker delujemo na hitro razvijajočem in dinamično 
spreminjajočem se telekomunikacijskem področju, v podjetju skrbno načrtujejo vlaganje v 
izobraževanje, ki razširja kompetence zaposlenih in povečuje njihovo prilagodljivost. 
 
Z ustrezno organizacijo se ustvarja spodbudno in varno okolje, v katerem so zaposleni 
motivirani za doseganje zastavljenih ciljev tako z materialnimi kot nematerialnimi 
spodbudami. S komuniciranjem skrbijo za seznanjenost zaposlenih  z dogajanji v podjetju. 
 
V Telekomu Slovenije poteka prestrukturiranje poslovnih procesov in na tej osnovi tudi 
organizacije, v večji meri že od leta 2001. Nova organiziranost zaposlenih vzpostavlja 
temelje njihovega motiviranja in jasno določenih odgovornosti, ki so povezane z novo 
organizacijsko shemo, novo kolektivno pogodbo, novo sistematizacijo delovnih mest in z 
novim plačnim sistemom. Gre za spremembe, ki so bile uspešno zasnovane v letu 2003 in 
veljajo od 1. januarja 2004. 
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Telekom Slovenije je imel v letu 2000 in vse do konca leta 2003 neke vrste matrično 
organizacijsko strukturo. Del poslovnih in tudi podpornih funkcij podjetja je bilo 
organiziranih funkcijsko, del pa produktno. Pristojnosti in odgovornosti so bile dokaj 
nejasno določene. Novoustanovljeni sektorji na sedežu družbe so bili prevečkrat le v vlogi 
strokovnih služb in so imeli premalo izvršne moči. To so bile posledice stanja iz 
preteklosti, ko se je v enotno podjetje združilo devet samostojnih podjetij in še deseto – 
krovno podjetje. Vsa regionalna podjetja, ki so se združila, so imela v preteklosti zastopane 
vse poslovne funkcije. Spremenjene razmere na trgu in pri tehnologiji so seveda zahtevale 
nujne spremembe. 
 
Nova organiziranost Telekoma Slovenije od začetka leta 2004 uveljavlja trinivojsko 
transparentno organizacijsko strukturo z jasno razmejenimi pristojnostmi in 
odgovornostmi. S tem je omogočen pregled nad doseganjem poslovnih ciljev in stroški 
poslovanja posameznih organizacijskih delov. Organiziranost družbe je zasnovana tako, da 
bo podpirala uresničitev strateških poslovnih ciljev in prizadevanja za povečanje 
učinkovitosti. 
 
 
Slika 5: Organizacija Telekoma Slovenije 
 
 

 
 
Vir: Letno poročilo Telekoma Slovenije, leto 2004, str. 60. 
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V Sekretariat uprave so vključene službe, ki so ključnega pomena za družbo kot celoto, 
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Bolj podrobno bom prikazala poslovno področje Podpora, v katerem je tudi Služba za 
nabavo in logistiko, ki je tudi predmet obravnave v nalogi. Podporne dejavnosti so torej 
eno izmed treh poslovnih področij v Telekomu Slovenije in jih sestavljajo: 
• Sektor za ekonomiko in finance 
• Sektor za kadrovske, pravne in splošne zadeve 
• Enota turizem 
 
Celotna organizacijska shema podpornih dejavnosti, ki je stopila v veljavo 1. 1. 2004 pa je 
prikazana na sliki 6. 
 
 
Slika 6: Organizacijska shema Poslovnega področja Podpora 
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Vir: Interni podatki Telekoma Slovenije, leto 2003. 
 
Jasno razmejene pristojnosti in odgovornosti zagotavljajo večjo preglednost poslovanja in 
spremljanja uspešnosti posameznih segmentov. Poleg učinkov, pomembnih za samo 
delovanje podjetja, reorganizacija vzpostavlja tudi boljše možnosti za še večjo, ustreznejšo 
in učinkovitejšo odzivnost na potrebe uporabnikov. 
 
Telekom Slovenije ima v stoodstotni lasti naslednje družbe.  

• Mobitel, d. d., je največji slovenski operater mobilnih telekomunikacij, ki od leta 
1991 zagotavlja zanesljive, kakovostne in najsodobnejše storitve ter vse potrebne 
informacije za njihovo učinkovito uporabo.  

• SiOL, d. o. o., je upravitelj glavnega omrežja interneta in vodilni ponudnik 
internetnih storitev v Sloveniji, ki vsem uporabnikom omogoča univerzalen dostop 
do številnih drugih omrežij in uporabo široke palete informacijskih storitev.  

• GVO, d. o. o., je podjetje za gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskega 
kabelskega omrežja za potrebe Telekoma Slovenije in za potrebe zunanjih 
uporabnikov. 

• Teledat, d.o.o., podjetje zagotavlja raznovrstne informacije o naročnikih vseh 
operaterjev v Sloveniji ter druge informacije pri izdajanju telefonskega imenika 
Slovenije v knjižnih, elektronskih izdajah ter na spletu. 

 
Telekom Slovenije je tudi 75 odstotni lastnik družbe Avtenta.si. Podjetje je sistemski 
integrator poslovnih komunikacij, ki razvija, načrtuje rešitve, integrira in vzdržuje 
teleinformacijsko infrastrukturo za podjetja v Sloveniji. Je tudi ponudnik celovitih 
poslovnih rešitev, katerih ponudba zajema rešitev Microsoft Business Solutions - Navision 
z vrsto lastnih dodatnih rešitev za specifične potrebe.  
 

6.4 Uporabniki storitev 
 
Telekom Slovenije skupaj s svojimi hčerinskimi podjetji postavlja kupce v središče 
delovanja in jim nudi najboljše razmerje med kakovostjo storitev in cenami na trgu. Tudi v 
prihodnjih letih bo ohranjal položaj vodilnega ponudnika najsodobnejših 
telekomunikacijskih storitev. 
 
Podjetje ponuja širok spekter telekomunikacijskih storitev, ki pa jih lahko razdelimo glede 
na to, kateri skupini kupcev jih ponuja. Prav zaradi tega pozna podjetje tri velike skupine 
uporabnikov storitev oziroma kupcev3. 

• Zasebni uporabniki, katerim so na voljo sledeče storitve: klasična govorna 
telefonija z dodatnimi storitvami, ISDN, ADSL, posebne klicne številke, kabelska 
televizija, telekartica, telefonski imenik. 

                                                           
3 Več o posameznih storitvah na spletnih straneh Telekoma Slovenije 
(http://www.telekom.si/zasebni_uporabniki/;  http://www.telekom.si/poslovni_uporabniki/; 
http://www.telekom.si/operaterji/). 
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• Poslovni uporabniki, ki so jim poleg zgoraj naštetih storitev na voljo še nekatere 
druge storitve kot so centreks, podatkovne in širokopasovne komunikacije, 
sistemske rešitve, telekonferenca in korporacijska omrežja. 

• Operaterji – mednarodni operaterji, medomrežno povezovanje v domačem prometu 
in s tujimi omrežji, dostop do interneta, razvezan dostop, zakup pasovne širine in 
odkup ter najem opreme za operaterje. 

 
 

7 PROJEKT PRENOVE IN INFORMATIZACIJE 
POSLOVNIH PROCESOV V TELEKOMU SLOVENIJE 

 
V nalogi nameravam opisati projekt prenove in informatizacije poslovnih procesov za 
področje nabavnega poslovanja v podjetju Telekom Slovenije. Kot sem že v nalogi 
omenila, smo R/3 vpeljali tudi na druga področja in ne le v materialno poslovanje. Omenila 
bi tudi, da nabava materiala in storitev ne poteka le v Službi za nabavo in logistiko, temveč  
tudi v Sektorju za marketing, kjer imajo pristojnost za nabavo marketinških storitev, in v 
Službi za planiranje in finančno spremljanje investicij za nabavo investicijske opreme in 
storitev. 
 
Novi informacijski projekt smo začeli uporabljati v letu 2000, zdaj deluje v produkciji že 
več kot štiri leta, v tem času pa ga neprestano nadgrajujemo z novimi moduli in 
podmoduli, ki so v povezavi z materialnim modulom in nabavnim poslovanjem. Zadnji 
izmed večjih projektov, ki so bili vezani na materialno poslovanje, je bila prenova 
poslovnih procesov potrjevanja računov. Prav tako smo uvedli informacijski sistem R/3 
tudi za hčerinska podjetja Telekoma Slovenije, razen za Mobitel ne. Poskrbeli smo, da 
uporabljamo vsi isti informacijski sistem R/3 in smo povezani v isto bazo podatkov.  
 
Moja vloga je bila, skupaj z drugimi člani projektne skupine, vpeljava sistema R/3 
(materialno poslovanje) in prenova poslovnih procesov na področju nabavnega poslovanja. 
Projekt prenove poslovanja smo izvedli po metodologiji projektnega vodenja. Po 
pravilniku o projektnem delu v podjetju Telekom Slovenije smo bili odgovorni za 
uresničitev projekta v določenem roku, z opredeljenimi sredstvi, cilji in sodelavci, s pogoji 
projektne organiziranosti. 
 
Vodenje projekta smo izvajali v skladu z internim poslovnim pravilnikom, ki predpisuje 
naslednje naloge (Pravilnik o projektnem delu, 1998): 
• izdelati projektno definicijo, 
• voditi in organizirati delo projektne skupine, 
• predlagati člane projektne skupine, 
• predlagati organizacijo faz projekta, 
• izbirati metode dela v projektu, 
• pripraviti proračun projekta, 
• poročati projektnemu svetu o izvajanju in stanju projekta, 
• zagotoviti, da so vse izvedbe primerno dokumentirane. 
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7.1 Izhodišča projekta prenove 
 
Podjetje se je najprej odločilo za vpeljavo novega informacijskega sistema z namenom 
poenotiti in poenostaviti postopke poslovanja in posledično s tem za prenovo poslovnih 
procesov, kar pa seveda velja tudi za nabavno poslovanje.  
 
Priprava projektnega načrta je potekala v skladu s postopkovnim modelom vpeljave, ki ga 
je predpisal proizvajalec aplikacije. Osnova za pripravo projektnega načrta je bila 
proučitev vseh funkcionalnosti, ki jih nudi aplikacija, in primerjava s potrebno podporo 
poslovanju Telekoma Slovenije. Na podlagi tega je sledila izbira poslovnih procesov v R/3, 
ki bodo podpirali poslovanje podjetja. Procesov, ki jih je bilo potrebno proučiti v aplikaciji, 
jih primerjati s procesi v podjetju ter za izbrane pripraviti projektni načrt vpeljave, je bilo 
preko 600. Projektne skupine, po posameznih modulih, so skupaj s svetovalci proučile vse 
poslovne procese, da so lahko predlagale izbor in načrtovale vpeljavo izbranih procesov. 
 
Preden smo začeli z analizo poslovnih procesov oziroma s posnetkom stanja in pogovore z 
bodočimi uporabniki sistema, smo za celoten projekt prenove opredelili strateške vidike 
prenove in vidike informatizacije poslovanja. Na podlagi organizacijske sheme podjetja 
smo opredelili poslovne funkcije, ključne aktivnosti in podatke, izdelali diagrame 
odvisnosti za poslovne funkcije in podatke, šele nato smo delo nadaljevali v smeri iskanja 
strateškega poslovnega modela z oblikovanjem strateških poslovnih procesov in z 
zbiranjem ustreznih podatkov. 
 
Prenova poslovanja je torej temeljila na: 
• vpeljavi sodobnih informacijskih tehnologij, 
• uvajanju sprememb na področju poslovnih procesov, 
• poenostavitvi in poenotenosti nabavnih postopkov, 
• ustvarjanju informacijske kulture. 
 
Strateška izhodišča so zahtevala, da novi informacijski sistem: 
• predstavlja konkurenčno prednost podjetja, 
• omogoča takojšen vpogled v dejansko stanje zalog, 
• poveča ekonomičnost in učinkovitost poslovnih postopkov, 
• en vnos podatkov, ki so pomembni in uporabni za vse uporabnike v podjetju (ni 

dvojnega evidentiranja), 
• daje enotne podatke za nabavo, prodajo, finance, računovodstvo, davčni sistem in 

druge uporabnike. 
 
Organizacijska in informacijska izhodišča so predstavljala: 
• standardizacijo in optimizacijo procesov in postopkov, da bo znanje prenosljivo in 

obvladljivo, 
• sprostitev delovnega časa zaradi informatizacije rutinskih opravil, 
• uvajanje novih načinov distribucije,  
• uvajanje novih procesov, 
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• izdelavo podatkov in informacij za operativno, taktično in strateško odločanje. 
• poslovno prenovo procesov in vpeljavo novih poslovnih procesov, 
• dokumentiranost poslovnih pravil, 
• transparentnost podatkov in porazdeljenost procesov in podatkov, 
• povezovanje z drugimi aplikacijami v podjetju, 
• sledljivost celotnega poslovnega procesa (v smislu kdo in kdaj izvaja), 
• preglednost celotnega poslovnega procesa (v smislu stanja), 
• skrajšanje poslovnega cikla v mejah smiselnosti za vsak poslovni proces, 
• izdelavo stabilnega podatkovnega modela, 
• ohranjanje zgodovine kriterijev paketnih obdelav, ohranjanje dokumentov knjiženja in 

ohranjanje poslovne zgodovine dogodkov (izdelava naročilnice, fakture, dobropisa, 
vračila …), 

• v vsakem trenutku možnost izpisa vsakega računalniškega dokumenta, 
• izdelavo projektne dokumentacije. 
 
Cilji vpeljave R/3 so bili sledeči: 
• nadomestitev obstoječih aplikacij (najprej na področju materialnega poslovanja, 

finančnega računovodstva, osnovnih sredstev, kadrovske evidence ter obračuna plač); 
• integracija poslovnih procesov (povezati vse poslovne procese v celovit sistem za 

planiranje, nadzor in spremljanje); 
• zmanjšanje nepovezanih samostojnih sistemov in večkratnih ročnih vnosov (torej 

enkratni vnos podatkov v sistem posledično skrajša čas vnosa podatkov v naslednjih 
fazah in zmanjša napake zaradi enkratnega vnosa podatkov, boljša povezanost in 
usklajenost podatkov z drugimi poslovnimi funkcijami in elektronska izmenjava 
podatkov z zunanjimi institucijami) 

• podpora področjem, ki so bila do takrat brez oziroma brez ustrezne aplikacijske 
podpore (ukinitev ročnih kadrovskih evidenc); 

• izboljšanje kvalitete informacij (zgraditi sistem za upravljanje z informacijami, 
usmerjenimi v prihodnost, večja preglednost podatkov, možnost stalnega spremljanja 
ključnih dejavnikov uspešnosti podjetja in kazalcev učinkovitosti s poudarkom na 
kritičnih dejavnikih, boljše osnove za kalkulacije cen prodajnih storitev, možnost 
analiziranja dobičkonosnosti posameznih prodajnih storitev in drugih materialov, 
takojšen vpogled v stanje zalog v vsakem trenutku in drugo); 

• prenova poslovnih procesov in s tem zagotoviti možnost hitrega prilagajanja 
spremembam na trgu. 

 
Temeljita priprava projekta je pogoj za dobro izvedbo načrtovanih dejavnosti v okviru 
njegovega trajanja. Ker je gradnja in implementacija informacijskega sistema enkraten, 
kompleksen projekt, je njegova izdelava še toliko bolj pomembna, saj naj bi tak sistem 
zagotavljal ustrezno programsko in sistemsko rešitev za daljše časovno obdobje. Najprej je 
bilo potrebno imenovati nadzorno odločitveno skupino (v nadaljevanju NOS) projekta, ki 
je nadzirala delovanje ter razvoj projekta in v katerem sta bila tudi člana Uprave podjetja. 
Pristojna je bila za zagotovitev izvedbene in poslovne celovitosti v vseh fazah projekta ter 
imela za cilj organizacijo in reševanje poslovnih problemov. 



 

 63  
  

 
Pomembno je bilo, da je NOS projekta razumela globino zahtevanih sprememb, proces 
preoblikovanja in rezultat implementacije sistema. Potrebno jo je bilo do neke mere 
usposobiti oziroma ji predstaviti delovanje celotnega sistema. Le redko se člani nadzornih 
odborov ukvarjajo s spremembami podrobnosti dela in znanj, spremembami infrastrukture 
in integracijo celotnega sistema. Navadno za take podrobnosti najamejo druge, zunanje 
svetovalce.  
 
Kot sem že predhodno omenila smo v Telekomu Slovenije gradnjo informacijskega 
sistema in prenovo poslovnih procesov izvedli po metodologiji projektnega vodenja. 
Metodološki pristop opredeljuje ključne elemente projektnega dela. Ti so: organizacija 
projekta, načrtovanje projekta, vodenje projekta, spremljanje izvajanja projekta in 

revizija. 

 
Organizacija projekta določa vlogo in odgovornosti posameznih sodelavcev v projektu.  
 
Načrtovanje projekta je proces izdelave projektnega plana, s katerim opredeljujemo vire, 
proces izvedbe in časovno usklajenost aktivnosti, potrebnih za doseganje ciljev projekta. 
Projektni plan je dokument, ki je osnova za spremljanje izvajanja projekta in se lahko med 
potekom projekta tudi spreminja v dovoljenih mejah odstopanja.  
 

Vodenje projekta 

Vodja projekta je odgovoren za uresničitev projekta v zastavljenem roku, z opredeljenimi 
sredstvi, cilji in sodelavci. Mora biti posameznik, ki je sposoben vodenja in ima v našem 
primeru vsaj nekaj izkušenj s podobnimi vpeljavami informacijskih sistemov. Pomembno 
pa je, da ima tudi pomoč s strani strokovnih zunanjih svetovalcev. V našem primeru smo 
imeli za vsak modul svojega svetovalnega partnerja iz SAP. V fazi izvajanja projekta je 
njegova naloga predvsem organiziranje delovnih procesov projekta in usklajevanje 
pogledov in stališč članov projekta. Implementacija R/3 je zapletena, zahteva kombinacijo 
izkušenj iz poslovnega, tehničnega stališča in menedžmenta sprememb. 
 
Vodja celotnega projekta je v sodelovanju z NOS določil število timov, ki jih je zahteval 
projekt (za vsak vpeljan modul svoj tim), razdeljene po funkcijah. Število in sestava teh 
timov se je nekoliko spremenila med potekom projekta. Naš tim za materialni modul je bil 
sestavljen iz vodje in še iz štirih ali petih uporabnikov in enega člana informacijske 
tehnologije (informatika). Nismo potrebovali več kot enega informatika, ker smo 
implemenitirali informacijski paket, torej razvoj ni bil potreben. Namreč naš tim je 
primarno odločal o poslovnih procesih v nabavni funkciji.  
 
Potrebno je redno spremljanje izvajanja faz projektnega plana in moramo določiti 
kontrolne točke. Če prihaja do odstopanj od dogovorjenih projektnih planov, se morajo vsa 
odstopanja, ki presegajo dovoljena, dokumentirati in posredovati v obravnavo projektnemu 
svetu. 
Revizija je ocena trenutnega stanja projekta, s katero se ugotavljajo dejavniki tveganja in 
njihov vpliv na projekt. Vsebuje tudi priporočila za izboljšave projekta. Uvedbo revizije 
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lahko predlaga NOS projekta ali vodja projekta. Odločitev sprejme projektni svet, ki določi 
izvajalca revizije. Izvajalec revizije ne sme biti sodelavec v projektu. 
 
Tudi na področju nabavnega poslovanja smo šli najprej v popis vseh poslovnih procesov v 
sistemu in na osnovi tega se je vodja projekta odločil za vpeljavo ključnih in najbolj 
pomembnih procesov (pod prioriteto A). Za ostale smo se odločili, da jih bomo 
implementirali kasneje. Ocenili smo, da nam sistem omogoča okrog 50 procesov in smo se 
odločili, da bomo pod prioriteto A izpeljali le 28 procesov. Obdelali smo le področja 
nabave in vodenja zalog, medtem ko smo področje skladiščnega poslovanja zaradi zelo 
kratkega roka vpeljave vpeljali pozneje. Poslovne procese, za katere smo se odločili, da jih 
bomo obdelali in vpeljali, bom v nadaljevanju naloge podrobneje opisala (v točki 7.3.4, na 
str. 74–79). 
 
Projekt materialnega poslovanja smo torej razdelili na 2 podmodula, in sicer: 
1. nabavno poslovanje in 
2. vodenje zalog. 
 
Vzporedno pa je bilo potrebno voditi še tri podprojekte: 
1. ureditev šifranta materiala na zalogi, potrošnega materiala in storitev 
2. določitev strukture in organizacije skladišč za posamezne lokacije (prej so bile še 

poslovne enote) in 
3. ureditev šifranta dobaviteljev. 
 
V velikem projektu, ki ima številne time, ju nujno zagotoviti povezave med sistemi, zato 
smo pri delu uporabljali metode poslovnega komuniciranja. Najpogostejše oblike so bile: 
• informativni sestanki delovne skupine, 
• intervjuji s posameznimi uporabniki, 
• analiza poslovnega postopka, 
• ustvarjalno razmišljanje posameznika in tima, 
• iskanje alternativnih rešitev in izbira najboljše rešitve, 
• predstavitev izbrane rešitve z metodo analogij. 

 
7.2 Proces projektnega dela  
 
V nadaljevanju bom predstavila, kako je potekal proces vpeljave informacijskega sistema 
in prenove poslovnih procesov v Telekomu Slovenije in seveda tudi nabavnega poslovanja 
preko 4 faz, ki jih je opredelil Jeraj v svojem članku »Model prenove poslovnih procesov« 
(Organizacija, letnik 34, št. 7, september 2001, str. 435–441). Teoretično sem te faze 
predhodno že opisala v točki 3.3, na str. 23. 
 
Prva faza: inicializacija – kaj hočemo? 
Lahko rečemo, da gre tu za neko vrsto zasnovo, pobudo. Pobuda za izvedbo samega 
projekta je izhajala iz potrebe po spremembi načina poslovanja in spremembi poslovnih 
procesov v Telekomu Slovenije. Prav tako nismo imeli takega informacijskega sistema, ki 
bi lahko povezoval različna poslovna področja v podjetju. Odločili smo se, da bomo 
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najprej vpeljali nov informacijski sistem in šele nato smo šli v prenovo poslovnih 
procesov. Po vnaprej določenih kriterijih smo med izbranimi projekti, ki so zadoščali tem 
kriterijem, izbrali sistem R/3, katerega implementacijo je potrdila tudi NOS projekta. Že ob 
vpeljavi R/3 so se pojavljale nove ideje in nove možnosti, zato smo že na začetku projekta 
upoštevali nove postopke in procese. 
 
V tej fazi smo torej želeli: 
• izbrati enoten informacijski sistem za celotno podjetje, 
• spoznati potrebo po prenovi poslovnih procesov, 
• pridobiti podporo najvišjega vodstva, 
• oblikovati in izšolati projektne time in 
• planirati spremembe prenove poslovnih procesov. 
 
Končni uspeh projekta je bil zelo odvisen od realizacije začetih aktivnosti in odločitev, ki 
jih je sprejelo vodstvo ter tudi od pravilno oblikovanega, izšolanega projektnega tima, ki je 
izvajal celotne aktivnosti. Kritične aktivnosti pa so bile:  
• določitev vsebine problema, 
• izbor vodje projekta, ki bo v nadaljevanju moral prevzeti vso odgovornost za izvedbo 

projekta, 
• izdelava plana projekta, ki obsega razloge za inicializacijo projekta, cilje, obseg in 

proračun  projekta ter časovne mejnike, 
• oblikovanje in izobrazba projektnega tima in 
• določitev in vrednotenje svetovalcev. 
 
Vodja celotnega projekta je moral najprej razložiti NOS poslovne rezultate, ki naj bi jih 
prinesla implementacija. Že takrat smo se zavedali, katere poslovne probleme bi radi rešili 
na nivoju celotnega podjetja. Pri nabavnem poslovanju pa smo najbolj potrebovali takojšen 
sistem sprotne obdelave naročil in pregled stanja zalog v vsakem trenutku ter zmanjšanje 
stroškov, ki so bili povezani z naročanjem blaga.  
 
Druga faza: opredelitev koncepta – kako naj bo to videti? 
V tej fazi je bilo potrebno določiti vizijo prenove poslovnega procesa in kaj želimo z 
enotnim sistemom doseči. Lahko rečemo, da je šlo za nekakšno napoved stanja poslovnega 
sistema v prihodnosti, in to s stališča procesov, strukture, tehnologije, delovnih vlog 
izvajalcev in okolja. To pa lahko naredimo le na osnovi izdelanega podrobnega posnetka 
stanja v podjetju, kar smo tudi naredili za vsako področje posebaj. Pomembno je bilo, da 
smo identificirali poslovne procese in dokumente, ki podpirajo delovanje le-teh, in tudi 
opredelili vsebino informacijske podpore.  
 
Upoštevali smo tudi izkušnje in določene rešitve podobnih problemov naših konkurentov 
ter njihov način dela, predvsem tistih, ki so prav tako vpeljali R/3. Potrebno je bilo tudi 
določiti dejavnike uspeha in tveganja.  
 
Tu lahko tudi okvirno opredelimo: 
• definicijo strukture projekta, 
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• čas trajanja in roke izvedbe, 
• potrebne vire: izvajalce, potrebna finančna sredstva, predmete dela, 
• projektno organizacijo na makronivoju in 
• kritično ocenimo pričakovane rezultate in učinke projekta prenove. 
 
Tretja faza: definiranje in planiranje – kako bomo to naredili? 
V prejšnji fazi smo opredelili idejno zasnovo, koncept projekta – torej kakšno naj bo tisto, 
kar želimo. Vse ugotovitve v konceptu so okvirne, saj je bilo zbiranje podatkov in 
informacij časovno zelo omejeno. 
 
V tej fazi smo dejansko natančno določili način, metodo izvedbe in kako bo potekala 
celotna vpeljava informacijskega sistema in proces prenove poslovnih procesov, to, kar je 
cilj projekta. Potrebno je bilo še enkrat preveriti in podrobneje razčleniti predhodno 
postavljene cilje. To je bilo potrebno zato, ker na osnovi natančne definicije projektne 
naloge lahko angažiramo izvajalce (notranje in zunanje) in merimo njihove rezultate in se 
tako bližamo k postavljenemu cilju. 
 
Vodja projekta je pripravil projektno definicijo, ki je zelo pomemben dokument, s katerim 
smo določili in opredelili vse potrebne aktivnosti za začetek izvajanja projekta. Definiranje 
projekta je obsegalo: 
• vsebino projekta, 
• predpostavke, 
• cilje projekta, 
• obseg in omejitve projekta, 
• utemeljitve poslovne upravičenosti – finančne in nefinančne, 
• organizacijsko strukturo za izvedbo projekta (naročnik projekta, vodja, izvajalni timi, 

sodelujoči itd.), 
• ureditev poročanja – spremljanje in izvajanje projekta, 
• časovni pregled aktivnosti in rokov izvedbe, 
• kritično oceno pričakovanih rezultatov in učinka prenove ter 
• sistem nagrajevanja. 
 
Aktivnosti te faze so torej bile: 
• izdelava koncepta novega poslovnega procesa; 
• razdelovanje detajlov poslovnega procesa; pri tem je potrebno novi proces oblikovati v 

skladu z vizijo in postavljenimi cilji; bodoči proces mora imeti: manj dejavnosti, 
enostavnejše zaporedje z manj povratnimi vezmi, hitrejše odvijanje dejavnosti in 
procesa, manj kontrol in nadzora, manjše stroške manipulacije, manj organizacijskih 
nivojev; 

• prototipno testiranje procesa; 
• odpravljanje pomanjkljivosti prototipa; 
• prenova informacijske tehnologije; 
• izobraževanje timov, imenovanih za izvedbo prenove. 
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Četrta faza: izvajanje prenove poslovnega procesa – naredimo! 
Izvedba projekta je proces dela projektne skupine, ki naj bi potekala po planu projekta in 
vsebuje faze, aktivnosti v okviru faz in kontrolne točke. Čeprav smo na začetku projekta 
postavili izhodišča in cilje, smo jih med delom mnogokrat dopolnjevali in prilagajali, sicer 
obstaja nevarnost, da zamišljeni proces v času, ko gre v produkcijo, ni več skladen z 
novimi razmerami poslovnega okolja in celo z novimi možnostmi informacijske 
tehnologije. 
 
V tej fazi smo v celoti vpeljali informacijski sistem, prenovili poslovne procese in lahko 
rečemo, da je bila to najtežja in najpomembnejša faza projekta prenove. To je intelektualni 
proces, kjer se poslovanje podjetja preoblikuje v sistematična poslovna pravila, v snovanje 
podatkovne baze, v programsko logiko, v urejene, pregledne ter standardizirane podatke. V 
vse to moramo vključiti največ lastne ustvarjalnosti, znanja in izkušenj. Napake, storjene 
pri konceptu, povzročijo, da projekt nikoli ne zaživi v produkciji pri naročniku, temveč se 
njegov razvoj ustavi. 
 
Gre torej za nekakšno fazo abstraktnega razmišljanja, kjer se povezujejo: 
• strateška, organizacijska in informacijska izhodišča (ki smo jih že opisali zgoraj), 
• zahteve iz posnetka stanja, 
• potrebe po informacijah, 
• odstranjujejo se ugotovljene kritične točke, ovire in omejitve, ki jih predstavlja stara 

informacijska podpora. 
 
Na koncu je bilo potrebno natančno določiti, kdaj je projekt gotov. V praksi se kar precej 
projektov prenove poslovnega procesa zaključi, ne da bi bili gotovi. Ker je za vse 
podrobnosti težko definirati konec projekta, moramo s tem računati in stalno ugotavljati 
doseženo ter to tudi evidentirati. Projektni vodja je naredil zaključno poročilo, ki je bilo 
sestavljeno iz več delnih poročil (od vsake skupine), katera je podpisal vodja tima. 
Posamezne prenovljene poslovne procese pa sta podpisala skupaj vodja tima in direktor 
pristojnega sektorja. 

 
7.3 Nabavno poslovanje v Telekomu Slovenije 
 
Organizacijski predpisi določajo, da je Služba za nabavo in logistiko odgovorna za nabavni 
menedžment, stike z dobavitelji, za izbiro ustreznih dobaviteljev, oblikovanje in 
uresničevanje nabavne politike, povezano z dobavo materiala, blaga in storitev za potrebe 
končnih uporabnikov. Obstajajo pa tudi določene izjeme, in sicer se nabava investicijske 
opreme in storitev izvaja v Službi za planiranje in finančno spremljanje investicij, nabava 
marketinških storitev v Sektorju za marketing ter storitev izobraževanja v Kadrovski 
službi. Nabavni proces in nabavni postopek je za vse enak, le podpisniki internih obrazcev 
so drugi. 
 
Magistrsko delo obravnava prikaz prenove poslovnih procesov na področju nabavnega 
poslovanja v podjetju Telekom Slovenije, in sicer za predmete nabave, ki so opisani v točki 
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7.3.5 na str. 79–86, torej brez nabave investicijske opreme in storitev, marketinških ter 
splošnih storitev in storitev izobraževanja – kar je izključeno iz analize.  
 

7.3.1 Organiziranje nabavne funkcije v Telekomu Slovenije 
 
Služba za nabavo in logistiko v Telekomu Slovenije mora zagotoviti optimalen 
oskrbovalen sistem podjetja, ki mora biti usklajen z drugimi poslovnimi funkcijami. 
Osnovni cilji službe, ki bodo v nadaljevanju omenjeni, so opredeljeni in določeni na 
podlagi letnih planov podjetja in finančnih načrtov za posamezne materiale, storitve in 
gradnje. Letni plan na nivoju podjetja oziroma poslovni načrt družbe sprejme nadzorni svet 
Telekoma Slovenije. 
 
 
Pred vpeljavo sistema R/3 in reorganizacijo poslovnih procesov se je nabavna funkcija 
odvijala v Sektorju za nabavo in logistiko, ki je bil takrat razdeljen na štiri službe:  
• Služba nabave, 
• Služba za skladiščenje in logistiko, 
• Služba za upravljanje zalog, 
• Služba za vodenje postopkov naročanja. 
 
 
Slika 7: Organizacijska shema Sektorja za nabavo in logistiko pred vpeljavo R/3   
 
 

 
 
Vir: Interni podatki Sektorja za nabavo in logistiko Telekoma Slovenije, d. d., leto 1999. 
 
 
V tem primeru je bil direktor Sektorja za nabavo in logistiko neposredno odgovoren 
predsedniku uprave Telekoma Slovenije, medtem ko vodje preostalih štiri področij pa 
direktorju Sektorja. Ko smo leta 2001 prenehali biti zavezanci za javna naročila, so 
postopoma ukinili Službo za javna naročila in zaposleni so bili prerazporejeni na druga 
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delovna mesta. Ta služba nam je pomagala pri pripravi celotne razpisne dokumentacije in 
pri vodenju celotnega postopka v zvezi z javnimi razpisi. 
 
Z reorganizacijo celotnega podjetja, ki se je izvedla v začetku leta 2004, so se skoraj vsi 
sektorji v podjetju preimenovali v službe in tudi Sektor za nabavo in logistiko se je 
preimenoval v Službo za nabavo in logistiko, ki je znotraj Sektorja za ekonomiko in 
finance (bolj podrobno prikazano na sliki 6, na str. 58). Organizacija sedanje Službe za 
nabavo in logistiko je torej ostala podobna kot pred vpeljavo R/3 in ukinitvijo Službe za 
javna naročila. Z vpeljavo so se pokazale določene pomanjkljivosti, ki pa smo jih v času 
implementacije uspešno odpravili, medtem ko smo obstoječe prednosti zadržali. Predvsem 
smo spremenili in dodali dodatne postopke znotraj nabavnega poslovanja. Še vedno pa se 
opravljajo enaka dela in delovne naloge, ki so sestavljene iz smiselno podobnih in 
zaokroženih opravil. 
 
Prvo vprašanje, ki se nam postavlja, je vprašanje centralizacije in decentralizacije. 
Nabavna funkcija je centralizirana z vidika planiranja nabav, rangiranja in vrstnega reda 
nabav, izbora dobaviteljev in sklepanja pogodb z izbranimi dobavitelji za potrebe 
celotnega podjetja, prav tako pa tudi koordiniranja možnosti nabav s finančnimi 
možnostmi in strokovnimi zahtevami. Nabavno poslovanje se izvaja centralizirano v 
skladu s Pravilnikom o načinu naročanja blaga, gradenj in storitev. Cilji centralizacije so 
predvsem doseganje boljših komercialnih učinkov zaradi nabavljanja večjih količin (npr. 
dodatni popusti na večjo količino blaga, daljši plačilni pogoji). Vsi zahtevki za nabavo 
materiala in zgoraj omenjenih storitev morajo biti dostavljeni v Službo za nabavo in 
logistiko. Pri izjemah, ki so bile opisane zgoraj, pa se zahtevki za nabavo dostavljajo v 
pristojne službe. 
  
Ko govorimo o centralizaciji nabavne funkcije, ne mislimo tudi na njeno lokacijsko 
centralizacijo. Ta se mora oziroma se lahko izvaja na različnih mestih, glede na 
racionalnost organizacije delovnih procesov na posameznih področjih. Pomembno je le, da 
so nabavni referenti, končni uporabniki ter tvorci povezani z računalniškim sistemom in 
imajo nameščen informacijski sistem SAP R/3. Vendar pa se v zadnjem letu izvaja tudi 
lokacijska centralizacija, predvsem zaradi volje posameznih vodij, kar pa seveda povečuje 
stroške delovne sile. 
 
Prednosti centralizirane nabave pa so poleg učinkovitejše izvedbe nabavne politike tudi: 
• večja produktivnost v nabavi zaradi večjega obsega poslovanja na nabavnega referenta, 

kar omogoča specializacijo nabavnih referentov in boljše poznavanje trgov, 
• večja informiranost o stanju na nabavnem trgu (boljše spremljanje cen, spremembe 

kakovosti, pojav novih substitutov na trgu itd.), 
• nabava večjih količin omogoča doseganje boljših nabavnih pogojev, kot so daljši 

plačilni pogoji, količinski popusti ipd., 
• racionalnejša je poraba razpoložljivih finančnih sredstev, 
• gospodarnejše ravnanje z zalogami materiala (boljša izkoriščenost skladiščnih 

kapacitet, zato so stroški zalog manjši). 
 



 

 70 
  

Drugo vprašanje, ki se pojavlja, je, komu je vodja nabavne službe dolžan poročati in komu 
odgovorja. Gre za določitev položaja, ki ga ima nabavna funkcija v podjetju. Najprej je 
potrebno izpostaviti razliko med nabavno funkcijo in področjem nabave v podjetju. Po 
sprejeti opredelitvi nabavne funkcije se le-ta dejansko izvaja v preučevanem podjetju v 
Službi za nabavo in logistiko in vodja te službe je odgovoren članu uprave podjetja za 
Področje ekonomike in financ (glej sliko 6, na str. 54). Služba za nabavo in logistiko 
sodeluje z vsemi ostalimi službami in sektorji v podjetju in  zaposleni v tej službi so 
odgovorni za svoje opravljeno delo. Glede na teoretične predloge je predstavljena oblika 
organiziranosti podobna integriranemu pristopu po Schmennerju (1993, str. 337), glej sliko 
4, na str. 48.  
 
Nabavna funkcija torej ostaja centralizirana z vidika: planiranja nabav, raziskave 
potencialnih dobaviteljev, odločitev o uresničevanju nabav (rangiranje, vrstni red nabav, 
izbor dobaviteljev, sklepanje pogodb itd.), kreiranja naročil oziroma odpoklicev iz pogodb 
in pošiljanja dobaviteljem, kontrole izvajanja naročil in dobavnih rokov, evidence naročil 
in stanja zalog, likvidacije računov, prevzema internih naročil – zahtevkov za nabavo itd. 
Organizirana je po kriteriju predmetov nabave in omogoča specializacijo posameznih 
nabavnih referentov za nabavo določenih vrst materiala.  
 

7.3.2 Naloge in cilji nabavne službe v podjetju 
 
Temeljna odgovornost Službe za nabavo in logistiko je pravočasna oskrba tvorcev zahtev z 
zahtevanim materialom. Proces nabave se prične s potrjenim planom nabave blaga in 
storitev, ki ga pripravijo pristojne službe po področjih za naslednje leto in je potrjen s 
strani nadzornega sveta. V predlog plana so v skladu s postavljenimi prioritetami in v 
okviru finančnih možnosti uvrščene zahteve uporabnikov za uvajanje novih storitev z 
dodano vrednostjo, naložbe v omrežje in opremo za obstoječe in nove storitve, naložbe v 
informacijski sistem, gradnjo objektov in druga osnovna sredstva ter naložbe v širitev 
poslovanja na tuje trge. Naloge nabavne funkcije so pomoč pri pripravi planov, sama 
izvedba postopkov naročanja, izbira dobaviteljev, sklepanje pogodb z dobavitelji in 
izvajalci ter spremljanje oziroma izvajanje nadzora nad izvajanjem pogodb. 
 
Sestavni del nabavne strategije so še: 
• transparentna organizacijska struktura nabave; 
• celovito vodenje logistike v nabavnem poslovanju – treba je dobro načrtovati logistiko 

in spremljati učinke logistike na pravočasno nabavo – ter menedžment zalog; 
• vprašanje, kako vrednotiti in oceniti uspešnost nabavnega oddelka in nabavnika; 
• izbira dobavitelja: temeljiti mora na jasnem poslovnem pristopu in ocenjevanju 

uspešnosti dobavitelja tudi s finančnega vidika; 
• intenzivna pogajanja: kako voditi pogajanja; postopki pri pogajanjih in pravila, ki jih 

upoštevamo pri stikih z dobavitelji, trening nabavnikov – taktika uspešnega kupovanja; 
učinkovite pogajalske tehnike za nabavnike. 
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Naloge Službe za nabavo in logistiko v Telekomu Slovenije so: 
• oskrba z materiali, sredstvi za delo in storitvami z domačih ter tujih trgov, 
• izdelava kalkulacij, 
• internacionalizacija dobaviteljev, 
• urejanje razmerij s carinsko službo, 
• intenzivno sodelovanje z razvojem, tehnologi itd., 
• delni prenos pregleda kakovosti na dobavitelja, 
• planiranje potreb po repromaterialu, rezervnih delih, drobnem inventarju, osebni 

varovalni opremi, terminalski opremi, drugi opremi in storitvah skupaj z drugimi 
področji v družbi, 

• oblikovanje nabavne politike, 
• raziskava trga, preverjanje, ocenjevanje sposobnosti in klasificiranje dobaviteljev, 
• izvajanje nabavnih postopkov v skladu s Pravilnikom o načinu naročanja blaga, gradenj 

in storitev na osnovi letnih planov, priprava letnih krovnih pogodb, 
• operativna izvedba nabave repromateriala, rezervnih delov, drobnega inventarja, 

osebnih varovalnih sredstev, storitev, pisarniškega in drugega potrošnega materiala, 
standardne in nadstandardne terminalske opreme ter osnovnih sredstev, kot so biro 
oprema, transportna sredstva, pohištvo, orodja, inštrumenti ter strojna in programska 
računalniška oprema, 

• ugotavljanje tržnih možnosti za oskrbo z materiali, opremo in storitvami, 
• racionalizacija nabav v smislu zmanjševanja stroškov nabave, 
• oblikovanje politike transporta, špedicije, skladiščenja in zavarovanja blaga, 
• predlaganje novih oblik nastopa na domačih in tujih trgih, 
• urejanje razmerij s carinsko službo, 
• prevzemi, skladiščenje, distribucija in izdaja skladiščno vrednotenega materiala in 

produktov za nadaljnjo prodajo ter pravočasna distribucija materiala do končnih 
uporabnikov, 

• racionalno upravljanje zalog,  
• izdelava kalkulacij in kvartalna priprava osnov za prodajni cenik,  
• izdelava analiz in poročil o stanju in gibanju zalog materiala in trgovskega blaga,  
• upravljanje z bazo šifrantov materiala in dobaviteljev v R/3, 
• spremljanje in ažuriranje pogodb s poslovnimi partnerji ter priprava poročil in analiz, 
• intenzivno sodelovanje z drugimi področji znotraj podjetja. 
 
V povprečnih podjetjih je nabavna služba odgovorna za porabo več kot polovice vseh 
sredstev, pridobljenih s prodajo in iz drugih virov. Večina teh sredstev se porabi za nabavo 
materialov in storitev ter za druge sestavljene stroške in izdatke (stroške plač, davkov, taks, 
dividend itd.). Vsak tolar, prihranjen v nabavi, pomeni tudi tolar dobička. Dodatni tolar 
prihodka od prodaje pa še ni nov tolar dobička, saj so tudi prodajni in drugi stroški večji. 
Zato lahko z varčevanjem pri nabavi ustvarimo dodaten dobiček brez povečanja stroškov. 
Povečanje stroškov gre na račun povečanja prodaje (več zaposlenih), višjih stroškov 
komuniciranja, nadurnega in izmenskega dela itd. 
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Možni viri prihrankov v nabavi so: 
• zmanjšanje cen pri trenutnih dobaviteljih 
• iskanje dobaviteljev z nižjimi cenami 
• iskanje ugodnejših transportnih poti 
• uporaba cenejših substitutov 
• sprememba oblike izdelka, ki zmanjša stroške, ne pa tudi kakovosti 
• naročanje ekonomične dobave na osnovi popustov 
• zmanjšanje administrativnih stroškov 
• zmanjšanje števila posrednikov v nabavi itd. 
 
Iz tega izhajajo tudi cilji nabave, ki so v podjetju Telekom Slovenije sledeči. 
1. Preskrba vseh porabnikov v podjetju z ustreznimi količinami in kakovostjo potrebnega 

materiala ob predvidenih časovnih terminih (upoštevati standarde kakovosti). 
2. Kupovati konkurenčno in pametno. 

• Kupovati konkurenčno pomeni vzdrževanje moči ponudbe in 
povpraševanja, ki regulira cene in razpoložljivost materiala. 

• Kupovati pametno pomeni stalno iskanje boljšega materiala, ki prinaša 
najboljšo kombinacijo cene, kakovosti in storitev. 

Kombinacija konkurenčnega in pametnega nabavljanja pripomore k maksimiranju 
dobička v podjetju. 

3. Dosegati najboljšo kombinacijo cene, kakovosti in dobave. To so trije dejavniki, ki 
vplivajo na naročilo: najprej kakovost, nato cena in dobava. 

4. Minimiziranje izgub se nanaša na zaloge, ki so lahko rezultat stroškov za presežke na 
eni strani in stroškov zaradi nezadostnih zalog na drugi strani. 

5. Negovanje dobrih odnosov z dobavitelji, sodelovanje in razvijanje oblik takojšnje 
dobave, reševanje problemov, pogajanja glede cen in razvoja novih izdelkov. 

6. Razvijanje zanesljivih alternativnih nadomestnih virov nabave. To je pogosto eden 
najtežje dosegljivih ciljev, posebno takrat, kadar v drugih oddelkih mislijo, da nabava 
plačuje previsoko ceno kateremu od teh virov. 

7. Izraba prednosti standardizacije in specifikacije posameznih delov. 
8. Spremljanje razvoja trženja in ohranjanje tekmovalnega položaja v podjetju. 
9. Ustvarjanje in vzdrževanje dobrih delovnih in medosebnih odnosov z drugimi službami 

v podjetju. 
10. Izobraževanje, razvijanje in motiviranje strokovno kompetentnega nabavnega osebja. 
 
Cilji nabavne funkcije morajo biti usklajeni s cilji vseh funkcij v podjetju in s cilji podjetja 
kot celote. Samo tako lahko nabava deluje optimalno in čim bolj koristi podjetju.  
 
Naloge nabavnega referenta so poleg same izvedbe naročila tudi: 
• pregled sistemskih ali ročnih zahtev za nabavo (paziti mora na pristojnost podpisovanja 

zahtevkov za nabavo – ali je podpisnik pooblaščen, ali so finančna sredstva že 
zagotovljena oziroma so še na razpolago ob nastopu obveznosti, preveriti mora tudi, ali 
je zahtevani material mogoče že na zalogi, ali je možno bolje zadovoljiti na kakšen 
drug način potrebe tvorcev zahtev), 

• skrb za standardizacijo in tipizacijo blaga oziroma materiala, 
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• iskanje in ocenjevanje potencialnih dobaviteljev ter analiziranje trga, 
• izbira dobavitelja ter priprava pogodbe oziroma naročila, 
• spremljanje naročila – skrbi za izpolnitev naročila, kontrolo dobavnih rokov in 

verifikacijo računa. 

 
7.3.3  Proces planiranja, kontroliranja in uveljavljanja na področju 

nabave v podjetju 
 
Tudi v našem podjetju ločimo planiranje poslovanja in planiranje organizacije. Planiranje 
poslovanja v Telekomu Slovenije se prične z napovedjo prodaje po posameznih vrstah 
storitev. S tem je povezana tako nadaljnja izgradnja omrežja kot modernizacija in 
vzdrževanje obstoječega omrežja. Na osnovi posameznih zahtevkov za nabavo se naredi 
plan nabave po posameznih vrstah materiala za posamezna poslovna področja in po 
lokacijah. Proces nabave se v Telekomu Slovenije torej prične z izdelavo predloga plana 
nabav, v katerega se, v skladu s postavljenimi prioritetami in v okviru planiranih finančnih 
sredstev za nakup posamezne vrste materiala, uvrstijo zahteve uporabnikov za nove 
nabave. Napoved oziroma potrjen plan se vnese v R/3. 
 
V Službi za nabavo in logistiko smo si kot najpomembnejše cilje poslovanja določili 
znižanje nabavnih cen, zmanjšanje zalog materiala in trgovskega blaga ter zmanjševanje 
števila manjših dobaviteljev. Planiranje poslovanja pri nas obsega tudi planiranje obsega, 
strukture in dinamike nabave materiala, medtem ko planiranje organizacije obsega 
planiranje organizacijskega procesa in organizacijske strukture (kontrole poslovanja, 
planiranje dela zaposlenih, njihove odgovornosti, razmerje med njimi, načini 
komuniciranja in motiviranja). Neustrezno planiranje organizacije nakazuje na 
neposredovanje prave vizije in razvoja nabavne službe, njenega načina delovanja in 
pomena. 
 
Znotraj plana nabave bi moral vodja nabave opredeliti cilje, projekte in naloge, ki se bodo 
izvajale v planskem letu. Plan nabave pa vključuje tudi planiranje poslovanja. V preteklosti 
se cilji nabave niso pisno določili, kar pa se je začelo izvajati z letom 2004 na nivoju 
celotnega podjetja in po posameznih službah. Tudi v Službi za nabavo in logistiko se cilji 
pisno določijo za celotno področje nabavnega poslovanja in tudi za posameznega 
zaposlenega. Vsi zaposleni poznajo skupne cilje podjetja in zaposleni v Službi za nabavo 
in logistiko še cilje in usmeritve te službe, kot so npr. zniževanje stroškov poslovanja, 
zmanjševanje zalog materiala in števila dobaviteljev. 
 
V Službi za nabavo in logistiko obstaja kontrola zaposlenih, ki neposredno vpliva na 
poslovne prvine. Vendar pa naletimo na problem pomanjkanja objektivnih meril za 
vzpostavitev učinkovite kontrole dela zaposlenih. Kontrola pri nas je zelo enosmerna, in 
sicer kontrola zaposlenih s strani nadrejenega. Ni kontrole nadrejenega s strani zaposlenih. 
Lahko rečemo, da se le kažejo pojavne oblike drugosmerne kontrole in to v različnih 
oblikah nezadovoljstva zaposlenih. 
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Proces uveljavljanja v Službi za nabavo in logistiko se izvaja s kadrovanjem in vodenjem, 
ki vsebuje komuniciranje in motiviranje. Kadrovanje v Službi za nabavo in logistiko je v 
njeni pristojnosti in pristojnosti službe za kadrovske zadeve, vendar pa mora kadrovske 
odločitve odobriti tudi pristojni član uprave za naše področje.  
 
Komuniciranje je relativno dobro razvito, vendar ne dovolj. V Službi za nabavo in 
logistiko je praksa, da vse pomembne dokumente, ki se tičejo zaposlenih in njihovega dela, 
posredujejo v kroženje. Pojavlja pa se problem v nesistematičnosti oblike komuniciranja in 
ni pisno določeno,  kako naj potekajo komunikacije med zaposlenimi v Službi za nabavo in 
logistiko. Ni oblikovanih na primer rednih sestankov za izmenjavanje mnenj, le-to se 
izvaja po potrebi oziroma pri reševanju problemov. Šele v letu 2005 smo začeli s skupnimi 
sestanki enkrat na tri mesece, pa še to ne redno. Res pa je tudi, da celotna služba za nabavo 
in logistiko ni na isti lokaciji, temveč so nabavni referenti dislocirani po celi Sloveniji. 
Predvsem pa ni pretoka informacij od zgoraj navzdol. 
 
Motivacijski dejavniki so bolj poudarjeni in uporabljeni, odkar imamo novo organizacijo 
dela in je del plače zaposlenega odvisen od njegove uspešnosti. Način motiviranja je tudi 
napredovanje in nagrajevanje, s čimer je mišljeno napredovanje po položaju znotraj 
podjetja in po plačilnem razredu. Predlog za napredovanje in nagrajevanje posreduje vodja 
Službe za nabavo in logistiko, katerega mora odobriti tudi kadrovski vodja in pristojni član 
uprave za to poslovno področje. Dodatno naj omenim še motiviranje z verbalnimi 
pohvalami, raznimi ugodnostmi, kot so zdravnik, delavski izleti, varnost zaposlitve. S tega 
vidika ima podjetje vzpostavljen dober sistem motiviranja, ki pa je zopet premalo 
usmerjeno k doseganju objektivnih ciljev poslovanja, pomembno pa je za splošno 
zadovoljstvo zaposlenih v podjetju. 
 

7.3.4 Prenova nabavnih procesov, ki jih podpira R/3 
 
V nadaljevanju bodo opisani glavni procesi nabavnega poslovanja (tu so vključeni procesi 
materialnega in skladiščnega poslovanja), ki smo jih z vpeljevanjem R/3 izbrali, obdelali, 
prenovili in prilagodili našemu podjetju in poslovanju. Razdeljeni so na 3 glavne sklope: 

• nabava, 
• glavni podatki skladiščnega poslovanja in vodenje zalog, 
• verifikacija računov. 

 
Zajemajo vse zgoraj opisane stopnje v nabavnem procesu od prepoznavanja potrebe 
znotraj podjetja do njihove zadovoljitve, skladiščno poslovanje ter verifikacijo računa. 
 
7.3.4.1 Nabava 
 
1. Obdelava glavnih podatkov materiala (za material na zalogi, potrošni material, 

osnovna sredstva, material v preskladiščenju, storitve, ki so podprte s projektnim 
vodenjem, npr. investicijske storitve) – Tu je potrebno že s kreiranjem šifre materiala 
določiti konto glavne knjige in razred vrednotenja, enoto mere, naziv in status 
materiala (A, B ali C). Izdelava novega šifranta in njegovo vzdrževanje je zelo 
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pomembno delo, saj je osnova za kvalitetno in natančno delo v materialnem poslovanju 
in v tehničnih službah. Šifre materialov se kreirajo samo enkrat in sicer centralno, na 
nivoju celega podjetja.  

2. Obdelava glavnih podatkov dobavitelja – V preteklosti smo imeli zelo slab šifrant 
dobaviteljev. Isti dobavitelj se je pod različnimi šiframi pojavljal večkrat, zato je bilo 
tudi analize o prometu posameznih dobaviteljev skoraj nemogoče narediti. Pripravili 
smo nov šifrant dobaviteljev za celo podjetje. V bazo podatkov je potrebno vnesti 
popoln naslov dobavitelja, njegovo davčno in matično številko ter transakcijski račun. 
Za tuje dobavitelje pa je potrebno vnesti njihov račun, banko, pri kateri imajo odprt 
račun, in kodo SWIFT, če obstaja. Pomembno je, da dobimo takojšen pregled prometa 
po dobavitelju, ki je seveda podlaga za kasnejše dogovarjanje o komercialnih pogojih 
nakupa. Tudi šire dobaviteljev se kreirajo samo enkrat, centralno in na nivoju celega 
podjetja. 

3. Obdelava pogodb – Kupujemo lahko na osnovi pogodb ali naročilnic, odvisno od 
zneska naročila. Če sklenemo pogodbo, jo moramo tudi vnesti v sistem in na osnovi 
pogodbe narediti odpoklic iz pogodbe (naročilo). Znesek oziroma količino v pogodbi 
lahko počrpamo enkrat v celoti ali z večkratnimi delnimi odpoklici. Pomembno je, da 
nam sistem nudi vnos tako vrednostne pogodbe (samo okvirni znesek), količinske 
pogodbe (znesek na količino), pogodbe o poslovnem sodelovanju (ki pa so navadno 
brez zneska) kot tudi komisijske pogodbe. Služi  nam kot register vseh sklenjenih 
pogodb v Telekomu Slovenije, pogoj pa je, da so bile tudi vnesene v sistem. Težnja je 
bila in še vedno je sklenitev čim več krovnih letnih pogodb na nivoju podjetja, potem 
pa se pogodbe sukcesivno črpajo s posamičnimi naročili. 

4. Obdelava info zapisov – Ti se avtomatično kreirajo v ozadju šifre materiala in 
dobavitelja. Na osnovi predhodnih nabav nam omogočajo vpogled v to, kaj, kje, po 
kakšni ceni in pod kakšnimi pogoji lahko določen material kupimo. 

5. Obdelava dobaviteljevih pogojev pomeni, da lahko kadarkoli iz pogodb ali naročil 
vidimo, po kakšni ceni smo blago nabavili od posameznega dobavitelja ter ali nam je 
ponudil dodatni količinski popust, super rabat in kakšni so bili drugi odvisni stroški. 

6. Obdelava rezervacij – Na začetku vpeljave R/3 smo uporabili sistemske oziroma ročne 
rezervacije le za telekomunikacijski material na zalogi, za potrebe rednega in  
investicijskega vzdrževanja ter investicij. Kasneje smo na sistem rezervacij dali tudi 
drobni inventar ter osebno varovalno in zaščitno opremo. Na začetku so sistemske 
rezervacije delali v skladišču na osnovi potrjenih pisnih zahtevkov, kasneje pa so jih 
začeli delati tvorci potreb sami. Če je sistemska rezervacija potrjena in lansirana ter če 
je material na zalogi, ga lahko tvorec takoj dvigne iz skladišča. V primeru, da materiala 
ni na zalogi, pa lansirane rezervacije sprožijo avtomatski pregled zalog (MRP) in se pri 
odgovornem nabavnem referentu za ta material sproži zahteva za nabavo. 

7. Obdelava zahtev za nabavo – V tem primeru gre za sistemske, obstajajo pa tudi ročne 
zahteve za nabavo. Kot smo že zgoraj povedali, se na podlagi potrjenih in lansiranih 
sistemskih rezervacij in tudi zahtev za transport, če materiala ni na zalogi, avtomatsko 
kreira zahteva za nabavo. Nabavni referent, ki je odgovoren za nakup tega materiala, 
lahko vsako jutro vidi nove neobdelane rezervacije in zahteve za nabavo. Če je v 
ozadju že sklenjena krovna pogodba, naredi le odpoklic iz pogodbe in naroči material. 



 

 76 
  

V primeru, da nima krovne pogodbe, mora pridobiti pisni zahtevek za nabavo (v 
nadaljevanju ZZN), podpisan od pristojnega člana uprave.   

8. Dodeljevanje vira k zahtevi za nabavo, in sicer za zgoraj opredeljene sistemske zahteve 
za nabavo. Z dodeljevanjem vira je mišljen potencialni dobavitelj za nabavo tovrstnega 
blaga. Sistem bo namreč avtomatično poiskal vse dobavitelje, ki so že dobavili ta 
material, in jih ponudil v izbiro. V ozadju pa bomo tudi videli, ali je s tem dobaviteljem 
za ta material sklenjena kakšna krovna pogodba. V primeru, da je, samo dodelimo 
želeni vir k zahtevku za nabavo in avtomatično iz ZZN-ja kreiramo naročilo (odpoklic 
iz pogodbe). Pogodbena vrednost in količina pa se tudi avtomatično zmanjšujeta. 

9. Obdelava zahtev za ponudbo pomeni, da jih samo prenesemo v obliko povpraševanja, 
ki ga lahko pošljemo dobavitelju. Bistvo je, da lahko različne zahtevke za nabavo po 
določenih materialih združimo, pripravimo povpraševanje in izberemo potencialne 
dobavitelje ter iztiskamo in pošljemo dobaviteljem. Možno je tudi sistemsko pošiljanje 
povpraševanja dobaviteljem ali preko SAP ali preko elektronske pošte. 

10. Obdelava ponudb – Na osnovi povraševanj nam dobavitelji pošljejo ponudbe. Le-te 
obdelamo tako, da vnesemo vse zahtevane parametre v sistem in naredimo primerjalno 
analizo.  

11. Kreiranje nabavnega naloga (odpoklic) glede na pogodbo – Ko je pogodba podpisana 
in vnesena v sistem, jo lahko nato z odpoklici (naročili) črpamo. Pogodbo lahko 
črpamo glede na količino ali pa na vrednost pogodbe. Ko je izčrpana, je nastavljena 
avtomatična sistemska blokada in ne moremo narediti nobenega odpoklica več. Sistem 
nam omogoča pregled črpanja pogodbe (kdo, koliko in kdaj) in saldo odprtih pogodb 
(koliko je že počrpano in koliko je še odprto). 

12. Kreiranje nabavnega naloga (naročilnica), ki se kreira ali na podlagi sistemske ali pa 
ročne zahteve za nabavo. Veliko težo se daje podpisanemu ali potrjenemu zahtevku za 
nabavo, na podlagi katerega se potem samo kreira naročilnica. Naročilnica vsebuje vse 
pomembne podatke o dobavitelju, šifro materiala in količino ter vrednost na kos, datum 
in naslov dobave ter plačilne pogoje. Dobavitelj mora obvezno vpisati na dobavnico 
številko naročilnice, tako da bo skladiščnik lahko takoj povezal in prevzel material v 
skladu z naročilom. Isto velja tudi pri zgoraj omenjenemu odpoklicu iz pogodbe. 

13. Obdelava obvestil o dobavi na podlagi telefonskega ali pisnega obvestila dobavitelja. V 
naročilo oziroma odpoklic je potrebno obvezno vnesti datum dobave, ki je na vpogled 
tudi skladiščniku. 

14. Urgiranje pri dobavitelju glede dobave v primeru prekoračitve dobavnega roka. 
Program nam omogoča avtomatski izpis urgence dobavitelju, vendar je potrebno to 
zahtevo sistemsko tudi nastaviti. 

 
7.3.4.2 Glavni podatki skladiščnega poslovanja in vodenje zalog  
 
1. Določitev strukture skladišč – Vsa skladišča so se leta 1999 v podjetju na osnovi 

Navodil o nabavnem in skladiščnem ter knjigovodskem poslovanju delila na nivoju 
poslovnih enot, ki so imela glavno skladišče in priročna skladišča na nivoju delovnih 
enot. V materialnem poslovanju smo želeli evidentirati zaloge, poslovne dogodke in 
premike blaga na vseh nivojih: centralno skladišče, glavno skladišče, priročno 
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skladišče in človek. Danes imamo dve glavni skladišči (SDC – skladiščno-
distribucijski center) in priročna distribucijska mesta (PDM) ter vse do človeka. 

2. Obdelava prejema blaga glede na nabavni nalog (prevzem blaga) – Na osnovi 
kreiranega naročila je blago praviloma prispelo v glavna skladišča poslovnih enot (pred 
že omenjeno reorganizacijo podjetja). Sedaj imamo prevzem blaga samo na dveh 
skladiščno-distribucijskih mestih za vzhod in zahod. Blago prispe z dobavnico, na 
kateri mora biti obvezno zapisana številka naročila in na tej osnovi lahko skladiščnik 
naredi prevzem v sistem. Z vnosom številke naročila tudi vidi, kdo je prejemnik blaga, 
preveri dobavljeno količino s količino na naročilu in torej opravi količinski in 
kakovostni prevzem. Po prevzemu obvesti skladiščnik tvorca potrebe o prispetju blaga. 
Če se naroča večja količina materiala na zalogo, pa skladiščnik poskrbi za pravilno 
skladiščenje materiala. Če se dejansko dobavljena količina materiala razlikuje od 
količine, navedene na dobavnici, se obvesti nabavni referent in po potrebi sestavi tudi 
reklamacijski zapisnik. S prevzemom blaga v sistemu se naročilo zapre in ovrednoti ter 
poveča zaloga. V primeru, da gre blago naprej na druge lokacije, je potrebno v 
skladišču kreirati transportni nalog. 

3. Obdelava prejemov drugega blaga, ki se poleg zgoraj omenjenega blaga tudi prevzema 
v skladišče – To so posebnosti, kot so osnovna sredstva, investicijska oprema I. in II. 
nivoja, ki se evidentira kot investicije v teku ali na zalogi in niso predmet evidenc 
skladiščnega poslovanja. To je tudi demontiran in še uporaben material in oprema, 
demontiran in neuporaben material in oprema (ki se lahko odproda ali uniči), vračilo 
materiala od investicijskih gradenj, blago za nadaljnjo prodajo, trgovsko blago (ločena 
evidenca za poslovanje s trgovskim blagom). Postopoma bodo tudi teletrgovine prešle 
na nov informacijski sistem SAP. 

4. Premik blaga v enem koraku  
5. Premik blaga v dveh korakih  
6. Knjiženje zalog v premiku 
 
Pravkar navedene procese št. 4, 5 in 6 bom opisala skupaj, ker se vsi trije nanašajo na 
premike blaga. V materialnem poslovanju ločimo sledeče premike blaga na zalogi, in sicer 
po novi reorganizaciji: 
• iz centralnega skladišča (le v Ljubljani za osebno varovalno opremo, trgovsko blago in 

rezervne dele) v skladiščno-distribucijska centra (v Ljubljani in Mariboru), 
• iz skladiščno-distribucijskega centra na skladiščne lokacije priročnih skladišč v okviru 

skladiščno-distribucijskega centra in na prevzemna distribucijska mesta  po 
posameznih lokacijah, 

• na začasne skladiščne lokacije za investicije in investicijsko vzdrževanje ter 
• transfer materiala v obratni smeri. 
 
Premik blaga v enem koraku (torej izdaja na neko stroškovno mesto ali delovni nalog) 
poteka, kadar material iz skladišča prevzema naročnik v skladišču izdaje. V primeru, da 
premik blaga iz zaloge poteka na drugo lokacijo, predlagamo, da premik poteka v dveh 
korakih in lahko vidimo, da je blago trenutno v transportu. Torej izdajo ga iz prvega 
skladišča, poveča se zaloga v transportu in ko pride na drugo lokacijo, se tam naredi 



 

 78 
  

prevzem in zaključi transportni nalog. V vsakem primeru pa je potrebno najprej kreirati in 
lansirati transportni nalog. 
 
7. Določitev območja inventure   
8. Inventura – Na osnovi navodil o računovodstvu se opravlja redni letni popis 

(inventura) zaloge skladiščnega materiala, drobnega inventarja, orodja in osnovnih 
sredstev na vseh skladiščnih lokacijah, enkrat letno, na dan 31. 10. Pomembno je, da se 
material, ki ni predmet popisa (demontiran material, investicijska oprema in material 
ter drugo) označi in po možnosti premakne na za to posebej pripravljen in označen 
prostor. V sistemu SAP se pred inventuro natisnejo popisni listi in potem se sistem za 
knjiženje zalog zapre. V tem času ni možno opravljati nobenega sistemskega prevzema 
in izdaje blaga. Ko se zaloga fizično popiše, se podatki vnesejo v sistem ter se ugotovi 
višek ali manko. Potrebno je podati mnenje, zakaj je do tega stanja prišlo, izdelati 
elaborat in predlog za odpis določenega materiala, preknjižbe in podobno. Zaradi 
racionalizacije in manjših stroškov popisa se je pri inventuri predlagal prehod na 
evidentiranje materiala s črtno kodo, kar smo v letu 2004 tudi uvedli. 

9. Vračilo prevzetega blaga dobavitelju – Praviloma se ves telekomunikacijski material in 
drugi skladiščni material prevzema v glavnem skladišču (SDC Ljubljana in SDC 
Maribor). Če se ugotovi, da količina, vrsta ali kvaliteta prevzetega blaga delno ali v 
celoti ne ustreza našemu naročilu in zahtevam, se blago vrne dobavitelju na osnovi 
reklamacijskega zapisnika in izdajnice. Ves postopek poteka v glavnih skladiščih 
skupaj z nabavnim referentom. Sistem R/3 nam nudi evidenco reklamacij po 
dobaviteljih in vrstah materiala ter omogoča vračilo dobavitelju s spremnim 
dokumentom, ki je kreiran v sistemu. 

10. Izdaja blaga – Izdaja telekomunikacijskega ter drugega materiala in blaga poteka iz 
priročnih skladišč in v manjši meri tudi iz glavnih. Ločimo več vrst izdaj, in sicer za 
redno vzdrževanje, za investicijsko vzdrževanje, za izgradnjo in vključitev novih 
naročnikov, za izgradnjo investicijskih kabelskih omrežij, za lastno porabo v podjetju 
in za prodajo. Osnovni dokument za izdajo blaga je izdajnica, ki pa se lahko veže na 
delovni nalog, rezervacijo in obračunski list. Vsi ti dokumenti so sistemski in so 
kreirani v R/3. S tem nam je omogočeno tudi evidentiranje izdaj po vrstah izdaj, po 
nalogih in po stroškovnih mestih.   

 
7.3.4.3 Verifikacija računov 
 
Sedaj bom opisala proces potrjevanja računov, ki je bil vpeljan ob implementaciji 
informacijskega sistema. Na začetku smo račune še prejemali in likvidirali ročno, kasneje 
pa smo proces „Potrjevanje prejetih računov“ dodelali in spremenili, kar je bolj podrobno 
opisano v nadaljevanju na str. 84, 85. Na začetku, ob implementaciji R/3, je torej 
verifikacija računov potekala sledeče: 
1. Preliminarno knjiženje računov – Vsi računi so se zavedli v knjigo faktur v Službi 

finančne operative. Na začetku vpeljave SAP so računi prihajali še na poslovne enote, 
od koder je bilo naročilo tudi narejeno in poslano. Kasneje smo to združili in sedaj vsi 
računi prihajajo na eno mesto in se potem razdelijo naprej. Računi so opremljeni s 
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tekočo številko iz knjige faktur in z evidenčno šifro sektorja, ki je naročilo izstavil in 
mora račun potrditi. 

2. Verifikacija računa z referenco – Račun z referenco je tisti račun, ki se sklicuje na 
številko našega naročila. V ozadju je torej kreirano naročilo in mora biti opravljen tudi 
prevzem. Račun je prišel iz finančno operativne službe v sektor, kjer je bilo naročilo 
izdano in je moral referent preveriti vsebinsko pravilnost računa, ali je prevzem 
opravljen ter ga šele nato podpisal, odobril in posredoval naprej. Naslednji ga je 
podpisal še njegov nadrejeni in posredoval račun v finančni sektor v podpis in 
izplačilo. Šele nato se je poknjižil v sektorju za računovodske zadeve. Kot lahko 
razberemo, je račun fizično potoval od ene osebe do druge in ne sistemsko, kar je 
podaljšalo čas in stroške knjiženja računa.  
Naš cilj je bil že takrat, da se računi za blago na zalogi, ki so enaki naročilu (tako 
količinsko kot vrednostno) in je prevzem opravljen, avtomatično poknjižijo in gredo v 
izplačilo. Račune, ki pa kakorkoli odstopajo od naročila in v ozadju ni opravljenega 
prevzema, sistem blokira oziroma se parkirajo na to naročilo in jih morajo nabavni 
referenti pregledati in potrditi. 

3. Verifikacija računa brez reference – Računi brez reference so tisti računi, ki nimajo v 
ozadju naročila in gredo direktno v knjiženje. Za določene storitve smo se dogovorili, 
da se bodo knjižile kot računi brez reference (npr. računi za elektriko, vodo, določene 
najemnine in še drugo). Teh računov je vedno manj. Se pa zgodi, da pride prav tako 
račun brez reference in je potrebno kreirati naročilo za nazaj, vendar naj bi bila to le 
izjema. V takem primeru se račun vseeno parkira v sistem kot brez reference, se potem, 
ko je naročilo kreirano, to popravi in vnese številka naročila.  

4. Kasnejši poračun pogojev plačevanja – Sistem nam omogoča, če imamo lestvico 
popustov glede na količino, da preverjamo dobavitelja, ali nam je pravilno poračunal 
popuste. 

 

7.3.5 Novi nabavni proces z vpeljavo informacijskega sistema 
 
Koncept reorganizacije poslovnih procesov je temeljil na že obstoječem nabavnem 
procesu, ki se je do takrat že izvajal, vendar brez kakršnegakoli informacijskega sistema. 
Obstoječim postopkom in procesom smo dodali še nove in z vpeljavo informacijskega 
sistema poenostavili celotni nabavni postopek – od kreiranja zahteve za nabavo, preko 
naročanja, prevzemanja do izdajanja blaga ter verifikacije računa. Potrebno je bilo najprej 
opredeliti, katere nabavne procese, ki jih podpira R/3 bomo vpeljali in smo jih mogli tudi 
prilagoditi našemu poslovanju (izbrane procese nabavnega in skladiščnega poslovanja sem 
v prejšnji točki 7.3.4 že podrobneje opisala). Celotni nabavni proces bi lahko strnili nekako 
v 3 zaokrožene sklope. 

• Priprava naročanja 
Zajema vse postopke, ki jih je potrebno izvesti pred samo izpeljavo naročanja in so 
dobesedno priprava za izvedbo naročila (gre za interna naročila – zahtevki za 
nabavo, standardizacijo in tipizacijo materiala, raziskavo trga in izbor 
najugodnejšega dobavitelja ter sklenitev pogodbe z izbranim dobaviteljem). 
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• Komercialna izpeljava naročila  
Na osnovi potrjenega plana nabave, sistemskih ali ročnih zahtevkov za nabavo ter v 
skladu s Pravilnikom o načinu naročanju blaga, gradenj in storitev se izvaja 
nabavno poslovanje. Pravilnik o načinu naročanja blaga, gradenj in storitev določa 
postopek naročanja in nabavljanja vsega blaga, gradenj in storitev, ki jih sama 
družba Telekom Slovenije potrebuje pri svojem poslovanju. 

• Logistična izpeljava naročila 
Tu je potrebno zagotoviti celotno logistično pot od prevzema materiala do izdaje v 
uporabo in skrbeti za optimizacijo zalog. V našem podjetju je zelo pomemben cilj 
zmanjšati zaloge materiala in trgovskega blaga. 

 
Služba za nabavo in logistiko vodi postopke naročanja (predmet nabave) za: 
• pasivno omrežno opremo: skladiščni vrednoten material (kabli in drugi 

telekomunikacijski material), 
• terminalsko opremo, kot je standardna in nadstandardna oprema, PCM-i, uporabniški 

materiali in druge naprave, kot so modemi in omrežni zaključki, 
• trgovsko blago za nadaljnjo prodajo (modemi, telefonski aparati, razcepniki …) – 

skladiščni vrednoten material, 
• drobni inventar, rezervni deli – skladiščni vrednoten material, 
• pisarniški in drugi potrošni material, 
• vsa preostala oprema, ki je namenjena v podporo poslovanju družbe, kot so osnovna 

sredstva (inštrumenti, orodja, strojna in programska oprema, računalniška oprema, 
pohištvo, transportna sredstva, biro oprema), 

• promocijski material, poslovna in novoletna darila, 
• raziskovalne, svetovalne in druge storitve. 
 
Nabavni proces, ki bo opisan v nadaljevanju, smo prilagodili možnostim, ki nam jih nudi 
R/3, z namenom vpeljave standardnega postopka, ki poskuša odpraviti oziroma vsaj 
zmanjšati na minimum možnosti napak. Gre predvsem za opredelitev in poenotenje 
operativnega izvajanja nabave, ki obsega številne vsakodnevne dejavnosti od iskanja 
ponudb do ocenjevanja in izbire dobavitelja, kreiranja naročil, prevzemanja in izdajanja 
blaga, evidentiranja in arhiviranja dokumentacije posla. Lahko rečemo, da ohranja 
dosedanje korake nabavnega procesa, ker so potrebni za učinkovit nabavni proces, in 
dodaja določene korake (sistemski zahtevki za nabavo in rezervacije, register pogodb, 
MRP) predvsem z vidika kontrole celotnega procesa in poenostavitve določenih operacij.  
 
V nadaljevanju bom opisala novi, celotni proces nabavnega poslovanja, po posameznih 
fazah, kot si sledijo v nabavnem procesu. 
 
Priprava naročanja: 
• potrjen plan nabave, ki je del celotnega plana podjetja oziroma potrjen zahtevek za 

nabavo (zadolžen: tvorec potrebe) 
• raziskava trga, ocenjevanje in izbira dobavitelja ter sklenitev krovne pogodbe z 

izbranim dobaviteljem (zadolžen: nabavni referent) 
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Komercialna izpeljava naročila: 
• vnos pogodbe v sistem in odpoklic iz pogodbe ali le naročilo dobavitelju (zadolžen: 

nabavni referent) 
• prejem računa (zadolženi: sprejemna pisarna, služba za računovodstvo) 
• verifikacija računa (zadolženi: nabavni referent in odgovorne osebe za potrejevanje 

računa) 
• knjiženje računa (zadolžena: služba za računovodstvo) 
Logistična izpeljava naročila: 
• pregled spremnih dokumentov, količinski in kakovostni prevzem (zadolžen: 

skladiščnik) 
• skladiščenje blaga (zadolžen: skladiščnik) 
 
Pomembno je, da skoraj celoten proces nabavnega poslovanja poteka preko sistema R/3, le 
ocenjevanja dobaviteljev zaenkrat še nismo obdelali v sistemu. Obstaja tudi ta možnost, ki 
pa jo je potrebno prilagoditi in vpeljati, kar je nujno potrebno za dobro nabavno 
poslovanje.    
 
7.3.5.1 Priprava naročanja 
 
Osnova za izvajanje celotnega postopka nabave je plan nabave, ki mora biti seveda 
usklajen s celotnim planom podjetja. Letni plan na nivoju podjetja oziroma poslovni načrt 
družbe, potrjen s strani nadzornega sveta, je razdeljen na več posameznih sklopov oziroma 
predmetov obravnave in eden izmed njih je tudi plan nabave. Brez tega ni mogoče planirati 
nekaterih aktivnosti, se dogovarjati za sklepanje letnih krovnih pogodb z dobavitelji, 
določati terminske plane dobave itd. 
 
Osnova za nabavo blaga in storitev je torej potrjen letni poslovni načrt ali potrjena zahteva 
za nabavo od tvorca potreb, ki jo potrdi pristojni član uprave. Tvorci potreb, ki so 
porabniki blaga in storitev znotraj podjetja, posredujejo predvidene okvirne letne količine 
blaga in storitev področnim sektorjem/službam v pregled do začetka meseca septembra za 
prihodnje leto. Le-ti pripravijo okvirne letne potrebe po regionalnih enotah po področjih in 
službah ter jih posredujejo Službi za planiranje in finančno spremljanje investicij in so 
odgovorni za pravilnost podatkov. Smernice in izhodišča za pripravo poslovnega načrta se 
koordinirajo na nivoju celotnega podjetja. Poslovni načrt potrjuje, kot sem že zgoraj 
omenila, nadzorni svet in mora biti obvezno usklajen s finančnim načrtom podjetja, in se 
lahko prekorači res le v izjemnih primerih. 
 
Ko je poslovni načrt družbe sprejet, se delni plani posredujejo pristojnim poslovnim 
področjem, plan za izvedbo nabave materiala in delno storitev pa v Službo za nabavo in 
logistiko. Vse pogodbe in naročila morajo biti usklajena s planskimi postavkami iz plana 
podjetja, kar mora predhodno preveriti nabavni referent. Kadar pa so izredne dobave oz. ko 
so vsa sredstva iz plana porabljena, tvorci potreb posredujejo zahtevke za nabavo materiala 
ali storitev področnemu vodji v pregled in odobritev. Področni vodja seveda preveri 
upravičenost in primernost prejetih zahtevkov. Član uprave, odgovoren za področje, na 
katerega se zahteva za nabavo nanaša, potrdi upravičenost nakupa. 
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Z uvedbo sistema R/3 imamo lahko takojšen vpogled v celoten plan podjetja po 
posameznih sklopih (npr. investicije, prodaja, nabava ...) ter v črpanje posameznih planskih 
postavk. Ti pregledi so  omejeni z avtorizacijami za posamezna področja. Namreč ko je 
plan sprejet, se odobreni zneski vnesejo v sistem R/3 in ti se nato s posameznimi nabavami 
(pogodbami ali naročilnicami) in dobavami zmanjšujejo, seveda v povezavi z 
računovodsko in finačno službo ter knjiženjem faktur. V vsakem trenutku lahko vidimo, 
koliko sredstev imamo še na razpolago ter kakšne so odprte obveznosti. 
 

Zelo pomembno vlogo ima raziskava nabavnega trga, ki se nanaša na stalno usklajevanje 
tehničnega razvoja in se kaže na nabavnem trgu s potrebami podjetja. Središče naše 
pozornosti pri nabavni strategiji je, kako nabavno strategijo povezati s splošno strategijo 
podjetja. Pri tem upoštevamo razvojne smeri v trženju in druge strategije v podjetju: 
prodajno (trženje), razvojno, proizvodno, finančno in računovodsko. Raziskava trga mora 
dati odgovore na vprašanja kje, kdaj, pod kakšnimi pogoji in kako kupiti. 
 
Dobavitelji podjetja so lahko notranji (insourcing) ali zunanji (outsourcing), v odvisnosti 
od geografske lege pa so lahko lokalni ali globalni. Pri nas imajo lokalni dobavitelji včasih 
manjšo prednost zaradi lažjega medsebojnega sodelovanja in tehnične podpore, načeloma 
krajših dobavnih rokov in daljših plačilnih rokov in tudi lažjega komuniciranja. Osrednja 
tema so tudi odnosi z dobavitelji, zato mora nabava ves čas spremljati poglavitne 
spremembe, ki nastajajo v razmerjih med našim podjetjem in našimi dobavitelji. 
 
Pri izboru dobavitelja moramo zagotoviti, da izberemo najbolj ustreznega, tako z vidika 
prave kakovosti in količine materiala, dobave ob pravem času in po primerni ceni. Vendar  
 
pa pri vrednotenju in ocenjevanju dobaviteljev ne upoštevamo le ceno, zanesljivost dobav, 
temveč tudi: 
• kakovost materialov, ki jih dobavitelj dobavlja, 
• tehnološke zmožnosti dobavitelja, 
• velikost in proizvodno kapaciteto dobavitelja, 
• dostavo, odzivnost, fleksibilnost in prilagodljivost, 
• servis in vzdrževanje, 
• izobraževanje in usposabljanje dobavitelja in naših uporabnikov. 
 
Predhodno moramo postaviti posamezne kriterije z določitvijo ponderjev, načinom 
preračunavanja ter zagotoviti primerljivost rezultatov med različnimi dobavitelji. 
 
Ko smo vpeljevali R/3 je bil Telekom Slovenije še zavezanec Zakona o javnih naročilih in 
upoštevanje tega zakona je bilo za nas obvezno. Javno naročilo pojmujemo kot oskrbo 
javnega podjetja z blagom ali storitvami, ki jih je mogoče izvesti s pomočjo številnih 
tehničnih, komericialnih in pravnih dejanj, ki jih opravi naročnik javnega naročila, da bi 
izbral dobavitelja po vnaprej znanih zahtevah in pogojih. Javno naročilo so torej dejanja, ki 
jih mora opraviti naročnik blaga, storitev ali gradenj ter pri tem upoštevati temeljna načela 
javnega naročanja (Potočnik, 2002, str. 326). Predno smo pričeli s samim postopkom 
nabavljanja, je bilo potrebno določiti način izvedbe naročila. Lahko smo imeli naročilo 
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male vrednosti do 5 mil. SIT brez DDV, in sicer s postopkom zbiranja ponudb ali pa s 
postopkom s pogajanji. Za nakup nad 5 mil. SIT brez DDV pa smo morali pripraviti javni 
razpis, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS in glede na naravo predmeta smo tudi tu 
imeli več vrst postopkov oddaje naročila. Obstajale so seveda še posebnosti, ko smo lahko 
blago in storitve naročali tudi brez javnih naročil, sklicujoč se na določene člene Zakona o 
javnih naročilih. 
 
Na podlagi javnega razpisa (prej) ali pa z zbiranjem in analiziranjem ponudb ter 
postopkom s pogajanji smo izbrali ustreznega dobavitelja in z njim sklenili krovno 
pogodbo. Pri tem je potrebno upoštevati več parametrov, in sicer od porabe materiala v 
preteklem letu (določiti okvirne letne količine), ustreznosti cen do plačilnih in dobavnih 
pogojev, kakovosti in podobno. Pri javnih razpisih je bilo potrebno te parametre podati ter 
določiti merila, kako bomo ponudnike ocenjevali. Podobno je pri zbiranju ponudb, ko 
primerjamo pridobljene ponudbe na osnovi zahtevanih kriterijev in tako lahko ocenimo 
dobavitelje.  
 
Z 21. 5. 2001 smo prenehali biti zavezanci Zakona o javnih naročilih, tako da sedaj kot 
način izvedbe naročila uporabljamo postopek zbiranja ponudb in postopek s pogajanji, za 
določene večje projekte in investicije pa še vedno uporabljamo javne razpise. 
 
Zelo pomembno je tudi zagotoviti učinkovito komuniciranje in prenos informacij med 
dobaviteljem in posameznimi uporabniki znotraj podjetja, ki so vključeni v nabavni proces, 
in končnimi uporabniki. Kljub vse večjemu prodoru informacijske tehnologije, 
elektronskih medijev še vedno ostajajo pomembni osebni stiki med partnerji. 
 
7.3.5.2 Komercialna izpeljava naročila 
 
Ko smo dobavitelja izbrali, z njim sklenemo pogodbo ali pa mu izdamo le naročilnico. Ko 
je pogodba podpisana od pristojnega člana uprave, jo nabavni referent vnese v sistem R/3, 
lahko kot vrednostno ali količinsko, in se tako evidentira v registru sklenjenih pogodb. Iz 
pogodbe se nato naredi «odpoklic iz pogodbe», kjer se črpa delna ali celotna pogodbena 
količina oziroma znesek. Ko je pogodba počrpana, sistem avtomatično ne dovoli več 
črpanja iz nje in obstaja torej avtomatska kontrola. Naročilo oz. odpoklic iz pogodbe 
dobavitelju, ki ga izvede nabavni referent, je posledica izpolnjevanja plana oz. zahtevka za 
nabavo.  
 
V sistemu R/3 obstaja torej register vseh sklenjenih pogodb, vendar le tistih, ki so bile 
vnesene v sistem. Register pogodb ima vse obvezne sestavine pogodbe (od šifre kupca in 
dobavitelja, predmeta in vrednosti pogodbe, plačilnih in dobavih pogojev, datuma 
sklenitve in prenehanja pogodbe) in druge podatke, ki so pomembni za nabavno službo, 
finančno in računovodsko službo ter druge uporabnike v Telekomu. Register pogodb 
omogoča vnos količinskih, vrednostnih pogodb in tudi pogodb o poslovno-tehničnem 
sodelovanju ali pa le krovnih dogovorov. 
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Kadar pa nimamo sklenjene pogodbe, blago naročamo na osnovi naročilnice, ki mora imeti 
prav tako vse bistvene elemente naročila. Naročilnica in odpoklic iz pogodbe imata enako 
obliko, le naziv je drugačen. Pomembna je referenčna številka naročila, na katero se potem 
dobavitelj sklicuje ob izstavitvi računa. 
 
Za proces naročanja v Službi za nabavo in logistiko je odgovoren vodja službe, le-ta pa 
odgovarja pristojnemu članu uprave. Na operativni ravni izvajajo procese naročanja 
nabavni referenti, ki so odgovorni za nabavo določenega segmenta materiala in storitev. 
Odgovorni so za pravilno izpeljavo nabavnih postopkov v skladu s Pravilnikom o 
naročanju blaga, gradenj in storitev ter zadolženi za raziskavo nabavnega trga, izbiro in 
ocenjevanje dobaviteljev. Delo torej ostaja razdeljeno med nabavne referente po predmetih 
nabave.  
 
Imamo pribl. 60–70 % sistemskih zahtev za nabavo skladiščnega materiala. Sistem R/3 
glede na stanje zalog sam kreira zahteve za nabavo – določena je neka varnostna zaloga, ki 
je enaka povprečni mesečni porabi, in ko pade zaloga na to raven, se avtomatično kreira 
zahteva za nabavo. Za vse druge materiale pa se kreirajo zahteve glede na rezervacije 
materialov. Odpoklici za material morajo biti časovno razporejeni tako, da se material 
porabi v roku 14 dni od prevzema v skladišče. 
 
Za vnos osnovnih informacij o potrebah oz. željah so odgovorni posamezni uporabniki v 
okviru posameznih enot Telekoma Slovenije. Zahteve za nabavo oziroma napovedi potreb 
po materialu so lahko ročne oziroma pisne in sistemske. Če najprej pogledamo sistemske 
zahteve za nabavo, lahko rečemo, da porabniki materiala izražajo napovedi svojih potreb 
na dva načina, in sicer na osnovi: 
• sistemske rezervacije in  
• sistemske zahteve za transport, 
ki jih tvorci potreb in seveda uporabniki kreirajo v informacijskem sistemu. 
 
Vsi uporabniki, ki so na dveh glavnih mikrolokacijah skladiščno-distribucijskega centra 
(Maribor in Ljubljana), izražajo svoje potrebe na osnovi kreiranja sistemskih rezervacij (v 
sistemu R/3). Bistvenega pomena je, da je rezervacija pravočasna, in sicer 14 dni pred 
rokom potrebe za investicije in investicijsko vzdrževanje ter 5 dni za tekoče vzdrževanje in 
tekoče zadeve. Rezervacija mora biti pravilno kreirana in natančna z vidika šifer materiala 
in količine, naveden mora biti tip premika materiala (za kakšno vrsto izdaje materiala gre – 
na stroškovno mesto, na nalog npr. za vzdrževanje itd.). Na osnovi sistemske rezervacije se 
pripravi material, če je seveda na zalogi. V primeru, da materiala ni na zalogi, sistemska 
rezervacija sproži preko MRP nabavnemu referentu, odgovornemu za nabavo določene 
vrste materiala, zahtevo za nabavo. Ta mora seveda dnevno kontrolirati v sistemu zahteve 
za nabavo in potem na osnovi tega kreira naročilo ali odpoklic iz pogodbe, če le-ta v 
ozadju obstaja. Vse, kar mu je potrebno narediti, je le dodeliti vir nabave (torej pogodbo) 
in natisniti odpoklic iz pogodbe. 
 
Vsi drugi uporabniki in tvorci potreb, ki so vezani na dislocirane skladišče lokacije izven 
Ljubljane in Maribora, izrazijo svojo potrebo po materialu na osnovi sistemske zahteve za 
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transport materiala. Vsebina te zahteve je skoraj ista kot pri sistemski rezervaciji, le da je 
tu potrebno vpisati tudi šifro skladišne lokacije, na katero želimo, da se material 
preskladišči. Skladiščnik v skladiščno-distribucijskem centru (Ljubljana in Maribor) izvrši 
kontrolo zahteve za transport materiala v smislu pravilnosti šifre, količine in prevzemno-
skladiščne lokacije in pravilne potrdi ter tako omogoči, da se zahteva za transport lansira v 
transportni nalog in na osnovi tega se pripravi material za odpremo oziroma za izdajo. In 
zopet podobno kot zgoraj, če je material na zalogi, se odpremi, v primeru, da ga ni, se 
sproži sistemska zahteva za nabavo pristojnemu nabavnemu referentu. 
 
Kot sem že predhodno omenila, proces «potrjevanje prejetih računov» ob implementaciji 
R/3 nismo dali pod prioriteto A, kar pomeni, da ga na začetku nismo vpeljali v celoti. 
Račune smo potrjevali ročno in tok računa je bil še vedno fizičen od ene osebe do druge in 
ne sistemski. V letu 2004 pa smo vzpostavili v okviru R/3 sistem za upravljanje z 
vsebinami, in sicer sistemsko potrjevanje računov. 
 
S prenovo procesa «potrjevanje prejetih računov» je bilo potrebno tudi prenoviti poslovni 
proces «sprejem vhodne pošte». Potrebno je bilo definirati zajem, arhiviranje in 
distribucijo vhodne pošte – računov (popis vhodne dokumentacije in klasifikacija vhodnih 
dokumentov), ki so se v sprejemni pisarni skenirali in so sistemsko šli v Službo za 
računovodstvo in kontroling. Tam so na osnovi številke našega naročila, ki je napisana na 
fakturi, račun parkirali na to naročilo. Račun je sistemsko glede na številko naročila prišel 
k pristojnemu nabavnemu referentu v pregled. Ta je seveda moral že predhodno, pri 
kreiranju naročila napisati, kdo je prvi potrjevalec (nulti potrjevalec je nabavni referent, ki 
je kreiral naročilo). Ta zopet preveri, ali se vrednost in količina ujemata na računu in 
naročilu ter ali je narejen prevzem blaga. V takem primeru lahko račun sistemsko potrdi ali 
pa zavrne z obrazložitvijo.  
 
Najpomembnejše pa je to, da v primeru, če je faktura vrednostno in količinsko enaka 
računu in prevzemu, sploh ne pride do nabavnega referenta in gre direktno v potrditev 
finančnemu vodju in v izplačilo (to velja le za materiale, ki se nabavljajo na zalogo). V 
vsakem trenutku pa lahko vidimo skenirano fakturo in kaj se z njo dogaja (kje in pri kom je 
v sistemskem potrjevanju). S tem smo zmanjšali število faktur, ki jih je potrebno preverjati 
in porabo papirja ter časa se je bistveno zmanjšala. Namreč faktura je sedaj lahko v enem 
dnevu potrjena in pripravljena za izplačilo, kar je prej lahko trajalo tudi 3 do 5 dni in je 
prihajalo do zamud v izplačilih. 
 
7.3.5.3 Logistična izpeljava naročila 
 
Skladiščnik mora ob prevzemu blaga v skladišče najprej pregledati dobavnico, na kateri 
mora biti obvezno napisana naša številka naročila oziroma odpoklica iz pogodbe. Na 
osnovi dobavnice opravi količinski prevzem blaga in vnese prevzem tudi v sistem ter 
izpiše prevzemnico. Opravi se tudi vizualni kakovostni prevzem, in sicer tako, da se 
preverijo morebitne vidne napake. Skladiščnik torej fizično prevzame blago, naredi 
prevzem v sistem in obvesti končnega uporabnika, da je blago prispelo. 
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Za kable in drugi telekomunikacijski material se kakovostni prevzem opravi v laboratoriju 
pri proizvajalcu. Vendar pa je dobavitelj pri dobavi kablov na kabelskih kolutih dolžan, da 
zagotovi enakost količinskih podatkov na dobavnici, napisni tablici na kabelskem bobnu in 
na samem kablu. Zaradi zagotavljanja kontrole kakovosti je skladiščnik dolžan, da izvrši 
prevzem le tistih kablov, ki so navedeni na spisku prevzetih kablov s strani prevzemne 
komisije Telekoma Slovenije. Nabavna služba je dolžna, da pravočasno zagotovi spiske 
kablov, ki so bili predmet prevzema. 
 
Če se dejanska količina materiala ne ujema s podatki na dobavnici, je potrebno kontaktirati 
nabavnega referenta, da ta preveri in uskladi dobavo z dobaviteljem v smislu, da poveča 
količino na naročilu (iz dovoljenih razlogov) oziroma da se preveč dobavljene količine 
materiala vrnejo dobavitelju. V primeru, da je dobavljena količina materiala manjša, kot je 
navedeno v naročilu, mora dobavitelj na dobavnici navesti, ali je dobava po naročilu 
zaključena ali ne. 
 
Osnovni dokument pri evidentiranju prevzema v informacijski sistem SAP R/3 je torej 
prevzemnica materiala, ki se avtomatično kreira ob prevzemu v sistem. 
 
Po opravljenem prevzemu skladiščnik uskladišči blago. Če je potrebno, mora poskrbeti 
tudi za nadaljnjo distribucijo blaga do priročnih skladišč in skladišč teletrgovin in v 
sistemu preskladišči blago z ene mikrolokacije na drugo skladiščno lokacijo. Informacijski 
sistem ima za vsako vrsto premika blaga svoj tip premika, tako da je takoj razvidno, ali gre 
za preskladiščenje, zalogo v transportu, izdajo ipd. 
 
Ob prevzemu blaga s strani končnega uporabnika se naredi v sistemu preskladiščenje na 
končno skladiščno lokacijo uporabnika. V primeru izdaje drobnega inventarja se iz 
skladiščne lokacije uporabnika izvrši izdaja na osebno zadolžitev. Informacijski sistem 
podpira tudi vse preglede osebnih zadolžitev drobnega inventarja po posameznikih. 
Izdajnica se oblikuje avtomatično, ko se blago izda končnemu uporabniku, najpogosteje na 
podlagi rezervacije in zahtevkov za transport. Za osnovna sredstva, potrošni material in 
storitve pa se ne dela izdaj, ker se knjižijo direktno na stroškovna mesta oziroma naloge. 
 
Prav tako je potrebno skrbeti, da se posreduje vso okvarjeno opremo v popravilo na 
ustrezno skladiščno lokacijo ali servis in da se posreduje pri vračilih blaga iz priročnih 
skladišč v glavni skladiščno-distribucijski center. Tudi na strani izdaj in vračil blaga nam 
nudi R/3 posebne vrste premika. 
 
«Preskladiščenje, notranji transport in nadzor nad zalogami» – materialno poslovanje med 
skladiščnimi lokacijami poteka na podlagi transportnih nalogov, ki so kreirani v sistemu 
R/3, z namenom preskladiščenja. Šele izdaja iz priročnega skladišča pomeni končno 
porabo materiala. Logistika in kontrola zalog sta odgovorni za celotno logistično pot 
materiala med skladišči in zagotovitev ustreznih evidenc ter nadzor nad višino, starostjo in 
obračanjem zalog. V kontroli zalog s pomočjo pristojnega nabavnega referenta za določen 
material določajo tudi višino minimalnih in varnostnih zalog; na tej osnovi potem deluje 
MRP. 
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8 PRAKTIČNI IZSLEDKI UVAJANJA SISTEMA R/3 IN 
PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV TER NOVOSTI 
NA PODROČJU NABAVNEGA POSLOVANJA 

 

8.1 Prednosti in slabosti novega informacijskega sistema, prenove 
poslovnih procesov in organizacije nabavne službe 

 
Implementacijo informacijskega sistema in prenovo poslovnih procesov smo izvedli v 
predvidenem roku. Sam rok pa je bil izredno kratek. Postavljene cilje na podlagi izhodišč 
smo realizirali. 
 
Kaj smo dobili? 
• Urejene, pregledne in standardizirane postopke in procese podjetja, kar je osnova za 

uspešno poslovanje podjetja navzven in navznoter ter informacijsko povezovanje z 
okoljem. Izhodišče za uvajanje povezovanja poslovnih modelov in izhodišče uvajanja 
informacijskega sistema je urejen poslovni model znotraj podjetja, ki se lahko nadaljuje 
v smeri odpiranja meja, v smeri povezovanja procesov med podjetji.  

• Opis poslovnih postopkov in procesov ter dokumentirane uporabniške programske 
rešitve. 

• Možnost nadgradnje obstoječega informacijskega sistema in vključevanje novih 
uporabniških potreb za širitev obsega poslovanja. 

• Ustrezen nivo varnosti in zanesljivosti delovanja obstoječe opreme. 
 
Za zaključek bom predstavila prednosti in slabosti vpeljave sistema R/3 in prenove 
nabavnih procesov.  
 
Prednosti 
• Dviguje ugled podjetja Telekom Slovenije. 
• Nabava se še naprej izvaja centralizirano. Kontrola nabavnega poslovanja je v tem 

primeru boljša in lažja ter zmanjšuje podvajanje dela. 
• Delo je med nabavne referente še vedno razdeljeno po predmetu nabave. Referenti 

lahko pridobijo boljše znanje o trgih in materialih, ki jih nabavljajo (spremembe cen, 
tehnološki napredek, substituti, spremembe kakovosti itd.). So bolj specializirani, 
zaradi tega je večja tudi produktivnost dela in poveča se učinkovitost nabave. 

• Nabavni referenti tako bolje spoznajo dobavitelja, kar jim olajša sprejemanje odločitev 
glede nabavnih virov. 

• Zamenljivost nabavnih referentov je večja, saj opravljajo podobna dela in naloge, le da 
so nabavljeni materiali drugi. S tem zmanjšamo tveganje podjetja v primeru odpustitve 
z dela ali bolniškega dopusta posameznega zaposlenega. Seveda obstajajo specifike na 
določenih področjih, ki pa se jih lahko priučijo. 

• Poenostavitev in hitrejša izvedba procesa naročanja, prevzema blaga in likvidacije 
računa. 

• Vodje imajo boljši pregled nad učinkovitostjo izvajanja nabavne funkcije. 
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• Poročila v R/3 omogočajo spremljanje stroškov po stroškovnih mestih. 
• Ustanovitev službe za logistiko in službe za kontrolo ter vodenje zalog (po novi 

reorganizaciji spadata sedaj v Službo za nabavo in logistiko) je omogočilo 
učinkovitejše skladiščno poslovanje, preprečuje in obvešča o ustvarjanju prevelikih 
zalog, skrbi za preskladiščenje materiala z ene lokacije na drugo. 

• R/3 nam omogoča takojšenj vpogled v stanje zalog v Telekomu Slovenije na vseh 
lokacijah. Imamo 2 glavni skladišči (skladiščno-distribucijska centra), in sicer na 
lokacijah Ljubljana in Maribor, ter 6 priročnih skladišč, ki se napajajo iz glavnih 
centrov. Prav tako pa imamo potem tudi glavna in priročna skladišča razdeljena še na 
mikrolokacije. Sistem omogoča takojšen vpogled v stanje zalog na nivoju celotnega 
podjetja vse do priročnih skladišč, saj se izdaja materiala evidentira kot poraba. 

• Omogoča izdelavo različnih vrst analiz v zelo kratkem času. 
• Omogoča povezovanje poslovnih procesov znotraj podjetja. 
• Združuje znanja posameznikov v skupinska znanja in zaposleni se morajo neprestano 

izobraževati. 
 
Slabosti 
• Ukinjanje posamičnih poklicev. 
• Izvedba procesa postane odvisna od delovanja tehnologije in znanje o izvedbi procesa 

je preneseno v informacijsko tehnologijo. 
• Narava dela nabavnih referentov je manj pestra in bolj rutinska, kar zmanjšuje  

zadovoljstvo zaposlenih. 
• Še vedno nimamo službe ali pa vsaj skupine za standardizacijo in klasifikacijo ter 

tipizacijo materialov. Ustanovitev take službe oziroma skupine bi olajšala delo 
nabavnim referentom. Pripomogla bi k zmanjševanju nabavljenih artiklov, hkrati pa bi 
tudi omogočala zmanjševanje števila dobaviteljev. 

• Obstaja problem motiviranja zaposlenih, na marsikaterem delovnem mestu ni več treba 
«misliti», ker je kontrolo prevzela informacijska tehnologija. 

 
Večina izmed navedenih sprememb je posledica implementacije novega informacijskega 
sistema, ki je poenostavil določene postopke naročanja materiala in storitev, kontrolo 
zalog, načrtovanje potreb po materialih in različne analize nabavnega poslovanja. Nova 
organizacija je ohranila prednosti prejšnje organizacije in omogočila vzpostavitev 
nabavnega procesa, ki se stalno izboljšuje in prilagaja novim zahtevam. Tako vodje kot 
zaposleni naj bi dobivali potrebne informacije za nadaljnje ukrepanje. Žal pa sta 
komunikacija in prenos informacij znotraj službe ter med službami še vedno bolj slaba.  
Lahko vidimo, da obstaja več prednosti kot slabosti, zato če gledamo z vidika doseganja 
boljše učinkovitosti in uspešnejšega poslovanja podjetja, predlagane in upoštevane 
spremembe učinkujejo. Novi informacijski sistem je prinesel veliko izboljšav, večjo 
preglednost in doslednost v sam proces nabavnega poslovanja. 
 
Z implementacijo sistema R/3 in s prehodom na njegovo uporabo smo bili prisiljeni k 
prilagajanju obstoječih poslovnih procesov in v oblikovanje novih inovativnih poslovnih 
modelov, ki zagotavljajo hitro odzivanje na spremembe na tržišču in hkrati izpolnjujejo 
zahteve kupcev. Kupci zahtevajo produkte in storitve kjerkoli, kadarkoli, ceneje in hitreje. 
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8.2 Novosti na področju nabavnega poslovanja 
 

8.2.1 Uvedba e-poslovanja v nabavno poslovanje 
 
Temeljni premik v nabavni strategiji je že na pohodu: napredna podjetja se že premikajo od 
notranjih, na zmanjševanje stroškov osredotočenih strategij, k zunanjim, na povečevanje 
prihodkov usmerjenim strategijam. Uspeh teh podjetij je odvisen od tega, kako dobro jim 
je uspelo urediti notranje procese in stike s partnerji, povezanimi z zadovoljevanjem potreb 
končnih uporabnikov, ali jim je uspelo zamenjati neučinkovite procese brez dodane 
vrednosti z bolj prilagodljivmi, pripravljenimi za sodelovanje s partnerji. Samo takšni 
procesi lahko izrabijo stalno spreminjajoče se želje in potrebe strank. Z razvojem in 
uvedbo sodelovanja je mogoče čim bolj izrabiti konkurenčne prednosti posameznega 
partnerja. Te povezave omogočata tehnologija in internet, težave pri uvajanju so zlasti v 
načinu tradicionalnega razmišljanja podjetij. 
 
Lahko rečemo, da e-poslovanje pomeni dinamično spremljanje globalnih rezsežnosti. 
Načrtovanje e-poslovanja pomeni preusmeritev obstoječega ali novega poslovanja podjetja 
v okolico, torej pomeni odpiranje podjetij navzven. Prav tako pomeni spremembo starega, 
dejanskega načina poslovanja in prenovo obstoječih poslovnih modelov ter daje možnost 
ustvarjanja novih še neznanih procesov. Tudi v nabavnem poslovanju in prav tako v našem 
podjetju je e-poslovanje zelo pomembno in vedno bolj pridobiva na pomenu.   
 
Z vsemi poslovnimi partnerji ne moremo sodelovati enako, temveč moramo izbrati različne 
strategije za različne razporeditve in odnose v nabavnem kanalu. Močnejši partner lahko 
zahteva več informacij in prilagajanja, podrejanja. Odločitev šibkejšega partnerja v takih 
okoliščinah za sodelovanje pod zahtevanimi pogoji mora biti v skladu z njegovimi interesi. 
 
E-poslovanje s kupci in dobavitelji v Telekomu Slovenije ni razvito na zadovoljivi ravni. 
Uporabniki sicer uporabljajo e-pošto, a neposrednih povezav med celovito informacijsko 
rešitev podjetja in kupcem ali dobaviteljem ni. Presenetljivo, tudi pri partnerjih, predvsem 
pri dobaviteljih, ni večjega zanimanja ali celo pritiskov na to, da bi želeli e-poslovanje. 
Ponudbe niso vključene v celovito informacijsko rešitev, ampak jih komercialisti 
oblikujejo v urejevalniku besedil word in nam jih pošiljajo prek e-pošte. Podatke iz stikov 
s strankami hranimo v neustrezni obliki, v obliki dopisov, raznih  zabeležk, sporočilih e-
pošte, s strankami opravljamo telefonske razgovore, ki niso zapisani. Prav v 
nestrukturiranih podatkih se lahko skriva ogromno pomembnih informacij, ki jih podjetje 
lahko uporabi v prihodnosti. 
 
Uporabniki v nabavi, ki e-pošto veliko uporabljamo, saj je skoraj povsem zamenjala 
komunikacijski medij telefaks, si želimo dopolnitev sistema, da bo omogočal elektronsko 
izmenjavo vseh dokumentov, saj še vedno uporabljamo klasične medije, ker je 
preoblikovanje dokumentov v ustrezno obliko za pošiljanje prek e-pošte preveč zapleteno. 
Dokumenti (npr. računi za material) na vhodni strani prihajajo v podjetje preko klasične 
pošte. 
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Večja usmeritev v e-poslovanje lahko podjetju prinese velik časovni in denarni prihranek, 
zato predlagamo njeno intenzivno uvajanje, ki naj bo razdeljeno na več faz. V prvi fazi je 
treba dopolniti celovito informacijsko rešitev in sistem e-pošte tako, da bo omogočal 
pretvorbo dokumenta (npr. naročilo dobavitelju) v nevtralni format (npr. pdf), in omogočiti 
neposredno elektronsko pošiljanje omenjenih dokumentov. V drugi fazi je treba začeti z 
uvajanjem rešitev, ki bodo omogočale izmenjavo dokumentov prek sodobnih oblik in 
standardov.  
 

8.2.2 Spremljanje poslovanja podjetja 
 
Učinkovit nadzor nad stroški ima velik pomen pri doseganju dobrega poslovanja podjetja, 
zato je dobro, da vodstvo podjetja za spremljanje in zniževanje stroškov zadolži 
menedžment na nižjih ravneh in zagotovi učinkovito informacijsko podporo. R/3 kot 
transakcijski sistem je sicer omogočal spremljanje stroškov v podjetju, a poročila, ki so jih  
uporabljali, niso bila zadostna. V različnih oddelkih podjetja so podatke pridobivali iz 
različnih virov, poročila pa dokončno oblikovali v excelu. Analize, ki jih delajo 
neposredno nad transakcijskimi podatki, delujejo počasi, zato smo predlagali uvedbo 
podatkovnih skladišč SAP BW (Business Warehouse), ki temeljijo na tehnologiji OLAP in 
imajo pred transakcijskim sistemom R/3 še nekatere druge prednosti. Uvedena poročila za 
prodajo so nadomestila ročno oblikovanje poročil v excelu. Poročilo sistem SAP BW 
pripravi v obliki excela ali interneta, in sicer takoj po tem, ko so knjiženi vsi potrebni 
podatki v transakcijskem sistemu. Dostop do poročil je omogočen z ustrezno prijavo ali s 
pošiljanjem prek e-pošte. SAP BW postaja osrednje orodje za poročanje in avtomatizira 
pripravo poročil, kar prispeva k preglednejšemu, predvsem pa hitrejšemu poročanju v 
podjetju.  
 
OLAP  (Online Analytical Processing) sodi med orodja za podporo odločanju. Običajna 
orodja za poizvedbe in poročila prikazujejo vsebino zbirke podatkov, OLAP pa skuša 
odgovoriti na vprašanje, zakaj so določene stvari takšne, kot so. Uporabniki analizirajo 
domnevne povezave in preverjajo vsebino informacij na podlagi številnih poizvedb nad 
podatki, pristopajo do velike količine podatkov in jih glede na dane kriterije analizirajo. 
Orodja OLAP uporabnikom omogočajo samostojno oblikovanje in pregledovanje poročil 
prek posebnih orodij kar v preglednicah  (npr. MS Excell), tako da niso potrebna neka 
prednastavljena poročila, ki jih sicer pripravljajo informatiki, ampak omogočajo 
neposredne poizvedbe nad podatki. 
 

8.2.3 Upravljanje odnosov s partnerji 
 
Poleg zgrajenega in informatiziranega odnosa s strankami mora podjetje na podoben način 
graditi odnose tudi s preostalimi partnerji, ki sodelujejo v vsakdanjem procesu dela. 
Podatki v informacijskem sistemu morajo biti zavedeni, klasificirani in vzdrževani. To 
informacijsko podporo imenujemo upravljanje odnosov s partnerji (ang. Partner 
Relationship Management – PRM). Globalizacija in vpliv elektronskih medijev je 
pomembnost odnosov do vseh partnerje bistveno povečala. Rešitve PRM z uporabo spleta 
povezujejo dobavitelje z njihovimi partnerji. 
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Funkcionalnosti omogočajo spremljanje partnerjevih profilov, komunikacije z njimi, 
upravljanje s priložnostmi, načrtovanje partnerjev, centralizirano napovedovanje, 
skupinsko načrtovanje, podatke o tem kam in kaj partnerji prodajajo itd.. Tudi v Telekomu 
Slovenije delamo v tej smeri, da bi imeli dobro informacijsko bazo ne samo o naših kupcih 
temveč tudi o naših dobaviteljih. 
 

8.2.4 Vpliv kupcev na nabavni proces 
 
Vpliva kupcev na nabavni proces ne smemo zanemariti. V preteklosti so kupci vrednotili 
izdelke ali storitve glede na razmerje kakovosti in cene. Sedaj in v prihodnje pa bodo kupci 
svoje vrednotenje razširili na koncept, ki bo poleg kakovosti in cene vključeval tudi 
primerne možnosti nakupa, podporo po nakupu, odvisnosti od izdelka, edinstvenost. 
Nekateri avtorji vrednost, ki jo pričakuje kupec, imenujejo ekonomske, tehnične, storitvene 
in družbene koristi, izražene v denarni obliki, ki jih kupec prejme v zameno za njegovo 
plačilo (van Welle, 2002, str. 7). S povečevanjem zahtev kupcev po najboljši kakovosti se 
povečujejo tudi zahteve po unikatnih izdelkih, prilagojenih posameznemu kupcu. 
 
Rezultat takšnega vplivanja kupcev se odraža na neprestanem iskanju možnosti za 
zniževanje stroškov in povečevanju učinkovitosti na strani proizvajalcev, po celotni 
oskrbovalni verigi (van Welle, 2002, str. 7). Da so podjetja sposobna soočiti se s temi 
prihajajočimi zahtevami, morajo tesno sodelovati s svojimi dobavitelji na vseh področjih, 
ki so vključena v oskrbovalne verige (razvoj, proizvodnja, logistika in servis). Podjetja na 
takšnem način lahko dosežejo učinkovit pristop, orientiran na kupce, ki prinaša večjo 
konkurenčno prednost in uspešnost podjetju kot pristop, orientiran na izdelke. 
 
Kupci od našega podjetja pričakujejo, da jim bomo ponudili izdelke, ki so prilagojeni 
njihovim željam in zadovoljujejo njihove individualne potrebe (poleg osnovnega izdelka še 
dodatne storitve in celostne rešitve, ki so prilagojene posamezniku). Vrednost izdelkov se 
ne meri le z denarno vrednostjo, vse večji pomen pridobiva celotna storitev, ki jo podjetje 
nudi kupcu (individualna prilagojenost izdelkov, hitrost odziva na posebne želje kupca, 
prilagojeni načini dobave in drugo). Takšen pristop nas vodi po poti, ko kupec in dobavitelj 
sodelujeta in razvijata izdelek skupaj s podjetjem, zato je usmerjenost na kupca potrebno 
vključiti v vse poslovne funkcije v podjetju, tudi v nabavno funkcijo. 
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9 SKLEP 
 
Lahko vidimo, da je informacijska tehnologija postala gonilna sila sodobnih ekonomij na 
poti v informacijsko družbo. Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije omogočajo 
nove oblike poslovanja, globalizacijo, elektronsko poslovanje in povezovanje podjetij. 
Spreminja se strategija podjetij in spreminja se poslovni model podjetja, spreminjajo se 
delovne navade in spreminja se način dela. Preteklo znanje je neuporabno za prihodnost, 
uporabne so le izkušnje. 
 
Vodstvo podjetja mora zavreči uveljavljena, neuporabna poslovna pravila in procese, 
opustiti neprimerna organizacijska in izvedbena načela. Za dogodkom namreč, ki se je že 
zgodil, ljudje vedno potrebujejo nekaj časa, da se ustrezno odzovejo. Z novostmi v 
informacijsko-komunikacijski tehnologiji so nastale tako globoke spremembe, da se 
njihovega pomena in posledic začenjamo zavedati šele danes in vsak dan hitreje. 
 
Vsa strategija podjetja in vsa prenova poslovanja je usmerjena v uresničevanje kupčevih 
želja. Kljub vsem možnostim, ki jih tehnologija daje, ne moremo zanemariti dejstva, da 
bodočih kupčevih želja ne pozna nihče, ne organizacije in podjetja, ne kupci sami. Torej 
bodo ustvarjale izdelke in ponujale storitve ter močno vplivale na odločitve kupcev, ki 
bodo v postavljanju svojih želja svobodni le pri izbiranju vedno večje ponudbe.  
 
Nastali so novi nabavni trgi in kupci znamo čedalje bolje izrabiti svoje možnosti. Čaka nas 
še več takšnih sprememb, ki temeljijo na predpisih Evropske unije in so namenjeni 
pospeševanju svobodne trgovine med evropskimi državami. 
 
Čedalje ostrejša in obsežnejša zakonodaja o varovanju okolja je v mnogih državah povsem 
nov izziv za nabavno stroko. Težave v zvezi odpadki, ostanki in odvečnim materialom 
morajo kupci nedvomno reševati v sodelovanju z dobavitelji. 
 
Vse te spremembe precej vplivajo na delo in dolžnost odgovornih za nabavo, materiale in 
logistiko. Razvoj nabavnega in dobavnega managementa mora dohajati spreminjajoči se 
svet okoli nas. Odgovorni za nabavo moramo čedalje bolj utemeljevati dodano vrednost v 
lastnih podjetjih in dokazovati, da smo se sposobni spopasti z izzivi. 
 
Vsak se mora čutiti odgovornega za kakovost in v zvezi s tem tudi ustrezno ravnati. Enako 
velja za nabavo in logistiko. Kontrolo materialnega toka lahko izboljšamo le s 
sodelovanjem vseh udeleženih oddelkov. Dobavitelji morajo v svojih obljubah – nam 
kupcem – spoštovati izdelavne roke proizvodnih oddelkov, inženirji in oblikovalci 
izdelkov zagotoviti dobre in jasno mišljene načrte ter projekte, ki se ukvarjajo z materiali, 
in poskrbeti za učinkovito vodenje zalog ter načrtovanje potreb po materialih, pri čemer 
morajo potrebe pravočasno in natančno opredeliti. Nabavni oddelek pa mora skrbno 
izbirati dobavitelje. 
 
Kreativnost, inovativnost, razvojne sposobnosti, tehnološka usposobljenost, optimalna 
cena, ustrezni poddobavitelji, logistika, informacijska usposobljenost so le nekateri 
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dejavniki sodobne nabave. Če morebitni dobavitelj te pogoje izpolnjuje, pristopi kupec – 
nabavnik k razvoju tega dobavitelja, tako da postane dobavitelj popolnoma zanesljiv člen v 
nabavni verigi. 
 
V nabavni verigi veljajo partnerski odnosi, ki omogočajo prenos znanja in pospešujejo 
inovativnost ter napredek med udeleženci. Temeljni pogoj tega pa so usklajenost, 
usposobljenost in enakovrednost med členi. Partnerski odnos zahteva transparentnost. Zato 
so tisti dobavitelji, ki so pridobili status odobrenih dobaviteljev, nagrajeni z dolgoročnimi 
posli, konstantnim stikom z razvojem na globalnem trgu ter neprestanim napredkom, ki ga 
morajo vzdrževati, če hočejo ostati aktiven člen v verigi. 
 
V številnih podjetjih smo priča strateškemu preusmerjanju. Menedžerji v prizadevanjih za 
trajno konkurenčno prednost razlikujejo med osnovnimi in pomožnimi dejavnostmi. 
Pomožne dejavnosti se čedalje pogosteje prenašajo na podlagi pogodb na dobavitelje. 
Posledica takšnega razvoja je vse večji učinek nabavnih odločitev na finančne rezultate 
podjetij na različnih gospodarskih  področjih. 
 
Ko uvajamo izboljšave v sami nabavni funkciji, moramo paziti, da cena ne postane ključna 
postavka pogajanj z dobaviteljem, saj je to zelo mamljivo. Postavlja se vprašanje, kako 
znižati ceno, vendar ne v škodo kakovosti materialov ali storitev. Dobavitelji navadno 
obljubijo popust za naročilo večjih količin. Vendar moramo premisliti, ali ponujeni popust 
odtehta dodatne stroške skladiščenja, notranjega transporta in tveganja, povezanega z 
zastaranjem. Včasih dobavitelj privoli v znižanje cene v zameno za slabšo kakovost 
izdelka. Treba pa se je vprašati, ali je takšno popuščanje v škodo kakovosti sprejemljivo in 
kako zanesljivi so dobavni roki. 
 
Gospodarna in učinkovita nabavna funkcija lahko veliko pripomore k uspešnosti podjetja. 
Vendar to še ni vse. Zaradi izvajanja programov izboljšav v menedžmentu razvoja 
izdelkov, proizvodnje in logistike se je v številnih podjetjih pokazala potreba po 
izboljšanju odnosov z dobavitelji, tako da za razvoj izdelkov potrebujemo manj časa, da 
preidemo na dobavo ravno ob pravem času in brez napak pri novih ter sedanjih materialih 
in storitvah. Nabavni oddelek je posrednik, ki prevzema tovrstne dogovore z dobavitelji in 
nadzoruje njihovo izpopolnjevanje. Aktivna, tržno usmerjena nabavna politika zelo veliko 
pripomore k večji inovativnosti in boljši kakovosti. Izredno pomembno je, da so vsa 
vprašanja v podjetju obravnavana s stališča kupca. 
 
Za učinkovito organizacijo nabave mora biti vodstvo pozorno na vse dejavnike izvajanja 
nabavnega menedžmenta in jim mora tudi priznati ustrezen pomen. 
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