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1 UVOD 

 
V preteklosti so nabavo v številnih podjetjih imeli za nujno zlo, za neproduktivno dejavnost, 
ki prinaša samo stroške, ne pa dobička. Vselej se je več pozornosti namenjalo prodajnemu 
trženje in doseganju konkurenčnih prednosti na področju prodaje ter tako usmerjenosti h 
kupcu. Vzemimo samo primer trgovskega podjetja Merkur, d. d., ki je v letu 2004 porabil 50 
milijonov tolarjev za raziskave prodajnega trga in opredelitev trženjskih strategij (Letno 
poročilo Merkur, 2004, str. 32). Medtem ko se v omenjenem podjetju raziskav nabavnih trgov 
ne lotevajo sistematično, hkrati pa edini vir pridobivanja podatkov o nabavnih trgih 
predstavljajo obiski svetovnih tehničnih sejmov. To premajhno zanimanje za nabavo in 
raziskavo nabavnih trgov torej lahko razumemo kot ključni problem, ki ga poskušam 
izpostaviti v tem diplomskem delu.  
 
Nabavna funkcija pomeni pridobivanje dobrin in storitev, potrebnih za delovanje, vzdrževanje 
in izvajanje osnovnih in pomožnih dejavnosti (Van Weele, 1998, str. 29). To diplomsko delo 
zajema širino zgoraj omenjene opredelitve, vendar samo v smislu širine dejavnosti, ki je 
potrebna za delovanje podjetja, ne pa tudi same globine nabavnega procesa in poseganje na 
področja, kot so logistika, skladiščenje itd. V tem diplomskem delu me namreč v okviru 
nabave zanimajo tudi različne oblike storitev in aktivnosti, ki prav tako sooblikujejo rezultate 
organizacije in s svojo dodano vrednostjo ustvarjajo rezultate poslovanje.  
 
Tako opredeljena nabavna funkcija v širšem smislu ima še poseben pomen v velikih trgovskih 
podjetjih, saj tam predstavljajo nabavni stroški v povprečju kar 70 % prodajne cene, se pravi 
več kot v proizvodnih podjetjih (Potočnik, 2002, str. 20).  
 
V časih hitrega prenosa informacij in globalizacije je podjetje soočeno z novimi nabavnimi 
izzivi, saj se spreminjajo tradicionalni odnosi do dobaviteljev, vse bolj pa so dostopne storitve 
svetovanja managementu s strani visoko specializiranih multinacionalnih svetovalnih podjetij. 
Prav tako se posebna pozornost posveča nabavi z Daljnega vzhoda, se pravi iz hitro rastočih 
gospodarstev, kot so Kitajska, Indija, Singapur in druge.  
 
Namen diplomskega dela je analizirati sodobne postopke nabave trgovskega blaga in storitev 
v trgovskem podjetju Merkur, d. d. in izpostaviti možna področja prihrankov, ki so dosegljiva 
s sodobnimi prijemi trženja v obratni smeri oziroma reverzibilnega trženja (Leenders, Fearon, 
England, 1989, str. 27), in pa predvsem koncepti, ki jih uporabljajo svetovalci na področju 
optimizacije nabave.  
 
Delo je sestavljeno iz dveh vsebinskih delov.  
 
Prvi del ni zgolj prikaz teoretičnega dela nabavne funkcije, vendar so po poglavjih prikazane 
tudi specifike nabavnega poslovanja v trgovskem podjetju Merkur, d. d. (v nadaljevanju 
Merkur).  
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Osrednji drugi del zajema prikaz novih postopkov in organizacije nabave, aplikacijo na 
trgovsko podjetje in pa možnosti, ki jih ponujajo zunanji svetovalci na področjih optimizacije 
nabave. Največji poudarek je na samem postopku nabave, in sicer na podlagi razpisov. 
Skladno z zgornjo opredelitvijo nabave se bom v tem delu osredotočil ne samo na trgovsko 
blago, pač pa tudi na nekatere storitve. V sklopu tega poglavja je prikazana tudi nova zamisel 
organizacije v nabavi trgovskega podjetja in pa tudi podpoglavje, ki opozori na pomembnost 
nabave na globalnih trgih.  
 
V sklepu diplomskega dela povzemam zaključke in spoznanja, do katerih sem prišel pri 
obravnavanju tematike optimizacije nabave v trgovskem podjetju.  
 
Aktualnost optimizacije nabavne funkcije v podjetju je lahko nedvomno preverljiva tudi v 
praksi. Podatki o doseženih nabavnih prihrankih svetovalnih podjetij, in pa tudi lastna 
opažanja pri delu na področju optimizacije nabave namreč nakazujejo na povprečne prihranke 
v nabavi nekje med 10 in 20 % celotnih stroškov nabave v odvisnosti od področja delovanja 
podjetja ter pozornosti, ki jo poslovodstvo namenja nabavni funkciji.  
 

2 TRGOVSKO PODJETJE MERKUR, D. D. 

2.1 Zgodovina in razvoj  

 
Letos mineva 108 let, odkar je znani slovenski podjetnik Peter Majdič v Spodnji Hudinji pri 
Celju ustanovil veletrgovino z železnino Merkur. Po njegovi smrti, leta 1930, se je družba 
preimenovala v Peter Majdič-Merkur, kovinska, industrijska in trgovska družba z omejeno 
zavezo (d. z. o. z), ki so jo vodile njegove hčerke (Dolžan, 1996, str. 5). Vse do leta 1932 je 
bil Merkur na Gorenjskem edini grosist, konkurenco pa sta mu predstavljala predvsem 
podjetje D. Rakusch iz Celja in veletrgovina Schneider&Verovšek (Dolžan, 1996, str. 10).  
 
Poslovanje je potekalo tako, da so vajenci z vozički kupcem blago dostavljali bodisi na dom 
bodisi do voza. Merkur je svoj asortiment blaga, več kot tisoč izdelkov za prodajo na debelo, 
predstavljal v ilustriranih cenikih, izdanih v letih 1903, 1909 in 1913. Pri Merkurju so takrat 
nudili vse potrebno orodje in nekaj strojev za lesne obrti, kmetijstvo in njegove panoge, 
gradbeništvo in pa tudi marsikaj za gospodinjstvo in dom.  
 
Po drugi svetovni vojni je bila nacionalizirana in združena z drugimi trgovinami v državno 
podjetje, kasneje pa se je v devetdesetih letih preoblikovala v delniško družbo. Vse od 
nacionalizacije do leta 1977 je družbo Merkur vodil Jakob Dolenc.  
 
V 70. letih je bil Merkur po številu zaposlenih na 159 mestu v Slovenije, zaposloval pa je že 
kar 1128 delavcev. V tem desetletju so ustanovili predstavništva že v skoraj vseh bivših 
jugoslovanskih republikah. Trgovina na debelo je poslovala z več kot 1000 dobavitelji in 
okrog 4500 kupci (Dolžan, 1996, str. 31).  
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V zadnjih dveh desetletjih delovanja so v Merkurju pomembno razvili svojo podjetniško 
strukturo in razširil prodajno dejavnost. Že sredi osemdesetih let so bili na trgu nekdanje 
Jugoslavije eno od hitro rastočih in uspešnih trgovin na debelo. Z modernimi skladišči v 
Naklem je bil zagotovljen temelj za še hitrejši razvoj trgovanja z izdelki črne metalurgije, 
gradbenega materiala in železnine.  
 
Za hitrejši razvoj zunanjetrgovinskega poslovanja so v 90. letih ustanovili lastna podjetja v 
tujini in jih povezali v Merkur Skupino. Leta 1998 pa so začeli z intenzivnim širjenjem 
maloprodajne mreže oziroma odpiranjem novih trgovskih centrov po Sloveniji. Širitev je 
Merkur z nakupom podjetij v Sloveniji nadaljeval tudi v okviru Merkur Skupine. Z odkupom 
delnic je Merkur v last pridobil štiri slovenska podjetja. Najprej novomeško Novotehno, d. d., 
nato koprsko trgovsko podjetje Soča, d. d., v letu 1999 pa tudi ljubljanski Bofex, d. o. o, in 
celjsko Kovinotehno, d. d. (Jenko, 2002, str. 2). Prehod v leto 2002 je zaznamoval zaključek 
organizacijskih procesov povezovanja hčerinskih podjetij v enovito podjetje.  

2.2  Reorganizacija nabave  

 
Organizacijska struktura nabavne službe se razlikuje med podjetji in je odvisna predvsem od 
naslednjih dejavnikov (Potočnik, 1998, str. 12): 
 

• velikosti podjetja 

• gospodarske panoge 

• prostorske lokacije podjetja 

• načina izdelave 
 

Večji vpliv kot ima nabava na poslovanje celotnega podjetja, pomembnejši je način 
organiziranja nabavnih služb, povezanost le-teh z ostalimi funkcijami in nasploh vloga, ki jo 
nabavi pripisuje vodstvo podjetja.  
 
Po stari organizaciji veleprodajnih in nabavnih služb do leta 1999 so se v posameznih 
oddelkih ukvarjali tako z nabavo kot tudi s prodajo istovrstnih izdelkov končnim 
potrošnikom. Posli so potekali bodisi tranzitno bodisi iz centralnega skladišča. Glede na 
organizacijo podjetja trženje torej ni bilo razdeljeno strogo na nabavno in na prodajno, ampak 
so večino trženja opravili komercialisti v oddelku Veleprodaje (Papler, 2000, str. 7).  
 
Danes so vse bolj prisotni procesi integracije tako trgovskih podjetij na veliko in drobno kot 
tudi samih proizvajalcev in dobaviteljev. Tako prihaja do nakupov podjetij in posamezni 
grosisti se vključujejo v trgovske verige (Potočnik, 1998, str. 28). Poleg tega se je v letu 1999 
pričakovala združitev Kovinotehne in Merkurja, vse to pa je botrovalo spremembi same 
organiziranosti nabavnih in prodajnih služb in s tem korak naprej k sledenju smernic, ki so jih 
v tem času narekovale velike svetovne trgovinske verige.  
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Vse do leta 1999 je družba Merkur vseskozi rasla, vendar se je s tem slabšala organiziranost 
poslovnih funkcij in sama učinkovitost organizacijske strukture. Posledično je bil glavni cilj 
vodstva ločitev Veleprodajnih oddelkov na oddelke nabave in prodaje. Tako naj bi bili po 
novem modelu organizacije komercialisti zadolženi za prodajo določenim kupcem ne glede na 
to, katero blago želijo. Prodaja naj bi bila torej organizirana po ključnih skupinah odjemalcev. 
Strokovno oporo pri prodaji bi našli v nabavnih specialistih, ki bi nabavljali določen 
asortiment blaga. Tako bi izboljšali pogoje nabavljanja v nabavi, saj bi se naročalo večje 
količine, v nasprotju s prejšnjim stanjem, ko se je pojavljala medsebojna konkurenca med 
trgovino na drobno in trgovino na debelo. Ena ključnih nalog nabavne službe je bilo tudi 
zmanjšanje števila dobaviteljev. Kljub začetnim težavam zaradi strokovnosti in nepoznavanja 
blaga ter novega informacijskega sistema se je trgovsko podjetje počasi, vendar uspešno 
preoblikovalo v funkcijsko organiziranost komercialnih služb. Seveda obstajajo tako 
prednosti kot tudi slabosti samostojne nabavne službe, vendar naj bi v primeru združitev v 
okviru skupine Merkur prve prevladale nad drugimi (Papler, 2000, str. 8–10). Moje mnenje in 
opažanja so na strani sedanje funkcijske organizacije poslovanja, kar pa potrjujejo tudi trendi 
reorganizacij večjih trgovskih podjetij v Evropi. Tako je trgovska družba Merkur vse do danes 
ohranila samostojno nabavno službo, ki jo prikazujem v Prilogi 1.  
 
V prihodnosti lahko pričakujemo preoblikovanje sedanje strukture, s tem da se bodo zdajšnji 
službi logistika premikov pridružili še specializirani oddelki analize nabavnih stroškov, 
nabavne administracije, oddelek kompenzacij poslov in nenazadnje tudi oddelek oziroma 
delovna mesta svetovalcev za nabavo (Van Weele, 1998, str. 273).  
 

2.3 Sodobno podjetje Merkur, d. d.  

 
Skupino Merkur je do konca leta 2004 poleg matičnega podjetja Merkur, d. d., sestavljalo še 
devet podjetij doma in v tujini ter predstavništvi v Beogradu in Moskvi. Trgovska mreža 
Merkurja obsega 34 centrov v Sloveniji, sedem centrov na Hrvaškem, vendar načrti širitve 
trgovske mreže Merkur na področje Balkana s tem še niso končani. Prihodnji strateški načrti 
so namreč usmerjeni na tržišča Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Makedonije. Poleg 
tega Merkurjevo ponudbo dopolnjujejo centri hčerinske družbe Bofex in pa 21 franšiznih 
prodajaln po vsej Sloveniji (Letno poročilo Merkur 2004, str. 9). Načrtovane prodajne 
zmogljivosti naj bi se s sedanjih 145. 000 m2 do leta 2010 povečale na kar 300. 000 m2 
(Miković, 2005).  
 
Čisti dobiček Merkurja, d. d. je za leto 2004 znašal 2,8 milijarde tolarjev, kar je nad 
postavljenim planom in 18,5 % več kot leto poprej (Letno poročilo Merkur 2004, str. 12). 
Merkur se je s skoraj 159 milijardami tolarjev prihodkov v letu 2004 zavihtel na mesto 
tretjega največjega trgovca v Sloveniji. Prav tako je na tretjem mestu tudi na lestvici 
najuspešnejših trgovcev po čistem dobičku v letu 2004 (Merkur novice, 2005). Tržni deleži 
nekaterih programov na slovenskem tržišču že danes dosegajo 40 %, prihodnja strateška 
usmeritev pa meri na trge bivše Jugoslavije.  
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Matično podjetje Merkur je na dan 31. 12 2004 zaposlovalo 2523 ljudi, od tega je bilo 195 
zaposlenih v nabavi (Letno poročilo Merkur 2004, str. 38). Podjetje je danes znano kot 
družbeno odgovorno podjetje in pa hkrati podjetje visokega ugleda med potrošniki, kar ima 
gotovo za posledico tudi ugodno zaznavanje investicijske privlačnosti na trgu (Istenič, 2005, 
str. 12–13).  
 
Tako danes Merkur nadaljuje 108-letno tradicijo uspešnega poslovanja z naslednjim geslom 
(Letno poročilo Merkur 2004, str. 8):  
 

»Ponosni smo na dosežke preteklosti in motivirani z izzivi prihodnosti.« 
 

3  NABAVA V TRGOVSKEM PODJETJU MERKUR, D. D.  

 
Namen poglavja 3 je v prvi meri podati teoretično osnovo nabavnih pojmov, ki so uporabljeni 
kot izhodiščno predznanje za razumevanje osrednjega dela diplomske naloge, in sicer samega 
procesa optimizacije nabave. Hkrati se poglavje dotika tudi posebnosti ter poudarkov 
nabavnega procesa v trgovskem podjetju Merkur.  
 

3.1 Širše pojmovanje nabave  

 
O nabavi se v praksi in teoriji uporabljajo številni pojmi, katerih pomen se razlikuje predvsem 
glede na pojmovano razsežnost, namen in čas opredelitve nabave.  
 
Širino besede nabava lepo prikazuje Iršičeva (1998, str. 25) opredelitev in pojmovanje širine 
besede nabava v tuji in domači literaturi.  
 
Tabela 1: Pojmovanje širine besede nabava v tuji in domači literaturi 
 

Slovenska literatura Nemška literatura Angleška literatura 
nabava 
nakup 
oskrba 
 
materialni management 

Beschaffung 
Einkauf 
Vorsorgung 
(Material Wirtschaft) 
Material Management 

Purchasing 
Buying 
Supply Management 
(Procurement) 
Materials Management 

 
Vir: Iršič, 1998, str. 25. 
Nabava v ožjem pomenu je nakup materiala po dogovorjeni ceni na določenem trgu. Medtem 
ko nabava v širšem pomenu zajema poleg samega nakupa še (Potočnik, 1996, str. 6): 
 

• raziskovanje nabavnega trga 
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• načrtovanje nabave 

• oblikovanje nabavne politike 

• sklepanje nabavnih pogodb 

• količinski in kakovostni prevzem materiala 

• analiziranje in evidentiranje nabavnih poslov 
 
V trgovini je nabava tista poslovna funkcija, ki pravočasno, po primerni ceni, s potrebno 
količino in kakovostjo oskrbuje podjetje z blagom za nadaljnjo preprodajo (Potočnik, 1996, 
str. 7). Ta opredelitev za namen tega diplomskega dela ni najboljša, ker ne posega na področje 
nabave za pomožne dejavnosti, ampak se osredotoča le na nabavo primarne dejavnosti 
trgovine.  
 
Posledično se v tem diplomskem delu opiram na že omenjeno definicijo, ki nabavo pojmuje 
kot pridobivanje dobrin in storitev, potrebnih za delovanje, vzdrževanje in izvajanje osnovnih 
in pomožnih dejavnosti po najugodnejših pogojih pri zunanjih virih (Van Weele, 1998, str. 
29). Zadnji del opredelitve je pomemben, ker loči trgovska podjetja od proizvodnih podjetij. 
Iz tega torej lahko sklepamo, da nabava zajema vse dejavnosti, za katere podjetje prejme 
račun od določenega dobavitelja. Vključuje posle med podjetji, kompenzacije in najemanje 
storitev pri zunanjih virih.  
 
Pri tem lahko omenimo tudi pojem »oskrbe«, ki je širši pojem od nabavne funkcije, saj poleg 
nje obsega še skladiščenje, prevoz in vhodne kontrole. Že Porter je nabavo poimenoval oskrba 
in jo v svoji verigi vrednosti uvrščal med pomožne dejavnosti. Glavni razlog je v tem, da so 
nabavljeni vložki za poslovni proces lahko povezani ne samo z osnovno dejavnostjo podjetja, 
temveč tudi s pomožnimi dejavnostmi, npr. nabava pisarniškega materiala, goriva, strojev, 
poštnin storitev in podobno, kar pa ustreza opredelitvi, ki jo uporabljam v tem diplomskem 
delu (Porter v Van Weele, 1998, str. 25–26).  

3.2 Pomembnost nabavne funkcije v trgovskem podjetju 

 
Možno je celo, da je nabavna funkcija pomembnejša od prodajne funkcije, kar je mogoče 
utemeljevati z dejstvom, da sta obe funkciji usmerjeni na trg, položaj na enem oziroma 
drugem trgu pa neposredno narekuje večjo oziroma manjšo pomembnost ene ali druge 
poslovne funkcije (Lohrberg, 1978, str. 38).  
 
Pomembnost nabavne funkcije za samo vodstvo podjetja je po Van Weelovi (1998, str. 257) 
opredelitvi odvisna od deleža nabave v končni lastni ceni izdelka, od finančnega položaja 
podjetja, od obsega odvisnosti od dobavitelja in razmer na nabavnem trgu.  
 
Ker k doseganju temeljnih ciljev organizacije pogosto prispevata bodisi prodajna bodisi 
proizvodnja funkcija (od prve je odvisen poslovni rezultat), pa se je treba zavedati, da je 
nabava predpogoj vsake proizvodnje oziroma prodaje v primeru trgovskega podjetja (Iršič, 
1998, str. 22).  
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Prisotnost sodobne konkurenčne sfere na prodajnih trgih, zasičenosti samega trga, dominantna 
vloga kupca ter pritisk na cene in marže povzročajo, da trgovsko podjetje ne more biti 
uspešno v prodaji brez prave podpore sodobnega nabavnega procesa. V prodaji je namreč 
poviševanje cen lahko samo kratkoročnega značaja, pa še to na račun inovacij in diferenciacij 
v očeh kupca, ker temu na dolgi rok racionalni potrošniki ne bodo sledili. Ena od redkih poti 
za povečanje razlike v ceni trgovskih podjetij je racionalnejša nabava samega trgovskega 
blaga kot tudi optimizacija samih procesov nabave. Le tako si trgovsko podjetje lahko z 
razliko v ceni pridobi možnosti za rast in uspeh na odprtih svetovnih trgih.  
 
Glede na strukturo stroškov tako v trgovskem kot v proizvodnem podjetju nabavni stroški 
vsepovsod zasedajo prepričljivo prvo mesto. Kar je samo še en razlog več, zakaj bi moralo 
poslovodstvo v prihodnje namenjati več pozornosti prav nabavni funkciji.  
 

3.3 Temeljne razlike nabave v primerjavi s proizvodnimi podjetji 

 
Razlike med nabavo v trgovskem in proizvodnem podjetju izhajajo predvsem iz naslednjih 
značilnosti trgovskih podjetij (Van Weele, 1998, str. 349): 
 

• razmišljanje o najnižjih možnih stroških in težišče politike v izboljšanje 
prihodkov in marže poslovanja 

• širok asortiment artiklov in temu primeren informacijski sistem  

• nabava poteka v glavnem po dobaviteljevih specifikacijah in iz tega izhaja tudi 
lažje in manj problematično menjavanje zunanjih virov oskrbe 

• hitrejše povratne informacije kupcev o ustreznosti in dobičkonosnosti 
nabavljenega trgovskega blaga in s tem lažje in hitrejše prilagajanje potrebam 
trga  

 

3.4 Naloge in funkcije nabavnih služb 

 
Sam menim, da se naloge nabavnega kadra razlikujejo od podjetja do podjetja, vendar so v 
splošnem odvisne predvsem od: 
 

• kompleksnosti nabavnih artiklov oziroma storitev 

• odgovornosti položaja posameznika v nabavni službi 

• konkurenčne moči na nabavnem trgu 

• nabavnih količin oziroma vrednosti nabave 

• notranje organiziranosti, specializacije in delitve dela v podjetju 

• same cenovne elastičnosti kupcev, ki se odraža v spremenjeni ceni nabavljenih 
storitev ali izdelkov 
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• pomembnosti nabavne funkcije za sam obstoj ali rast podjetja 

• itd.  
 
Kotnik (1990, str. 1) naloge nabave deli na pripravljalne in izvrševalne naloge. Pripravljalne 
dejavnosti nabave so predvsem pridobivanje informacij o nabavnem trgu, virih nabave, 
oblikovanje nabavne politike, izdelava izvedbenih načrtov nabave, načrtovanje zalog in 
podobno. Praviloma poznejša faza izvrševanja pa obsega naloge, kot so naročanje, prevzem, 
skladiščenje, ažuriranje baze artiklov, obračun in evidentiranje nabavnih poslov in podobno. 
Pomembna naloga nabave je tudi, da ugotovi, s katerimi 20 % dobaviteljev ustvari 80 % 
prometa, jih selekcionira in pri izbranih doseže ugodne nabavne pogoje1 (Hrastelj, 1995, str. 
346).  
 
Van Weele deli nabavno funkcijo na strateško, taktično in izvedbeno raven odgovornosti, 
pooblastil in nalog nabavne funkcije. Na izvedbeni ravni nabave so pomembni naročanje in 
izvedbeno komuniciranje z dobavitelji, usklajevanje izvedbenega delovanja z dobavitelji, 
spremljanje in vrednotenje dobaviteljev glede na dogovore in pogodbe, oblikovane in sprejete 
na strateški predvsem pa taktični ravni ter dnevno reševanje težav, ki se pojavljajo na relaciji 
od dobavitelja do kupca (Van Weele, 2002, str. 236–237). Na taktični ravni je nabavna 
funkcija vključena tudi v procese odločanja o izdelkih in procese izbiranja dobaviteljev. 
Posledica taktične ravni je oblikovanje letnih in dolgoročnih pogodb z dobavitelji, priprava 
nabavnih specifikacij in podobno. Najvišji nivo je strateška raven, ki pa zajema aktivnosti in 
odločitve, ki vplivajo na dolgoročni položaj in poslovanje podjetja. Tu je pomembno 
oblikovanje smernic za delovanje nabavnih služb, pooblastil in odgovornosti nabavnega 
kadra, oblikovanje sistema kontrole, informacijskega sistema in podobno.  
 
Osnovne naloge posameznika v nabavi trgovskega podjetja Merkur se tako ločijo glede na 
delovno mesto v hierarhiji nabavnega oddelka oziroma glede na zgoraj opredeljene ravni 
nabavne funkcije.  
 
Vsaka produktna skupina je sestavljena iz komercialistov in nabavnih specialistov. Izvedbene 
naloge le-teh so pošiljanje naročil dobavitelju, vzdrževanje optimalne zaloge, doseganje 
najugodnejših nabavnih pogojev, urejanje baze podatkov itd. Hkrati v nabavi nudijo 
strokovno pomoč oddelku Veleprodaje in Maloprodaje. Posamezne produktne skupine vodijo 
produktni vodje, ki so odgovorni za posamezne blagovne skupine (glej Priloga 2). Med 
taktične naloge produktnih vodij pa spadajo naloge, ki so opredeljene v Prilogi 3: Pristojnosti 
in odgovornosti produktnih vodij. V naslednji Prilogi 4: Naloge nabavnih komercialistov v 
nabavi Merkur sledi prikaz nabavnih nalog komercialistov v nabavi.  
 
Izvršni direktor nabave je v največji meri odgovoren za naslednje strateške nabavne naloge: 
 

• strateško planiranje zalog po produktu 

                                                 
1 Paretovo pravilo. 
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• oblikovanje vsakoletne nabavne politike 

• organiziranje v nabavi 

• kadrovanje, motiviranje v nabavi itd.  
 
Komercialni direktor sodeluje pri zgornjih primarnih nalogah izvršnega direktorja nabave, 
hkrati pa je vez med prodajo in nabavo in je praviloma informiran o vseh pomembnejših 
premikih v prodaji in nabavi. Programski direktorji pa so odgovorni za zgoraj naštete naloge 
izvršnega direktorja nabave, vendar samo v okviru svojega programskega oddelka. Hkrati 
interni akti nabave v podjetju Merkur opredeljujejo še izbor, ocenjevanje dobaviteljev, 
pooblastila o sklepanju nabavnih pogodb do najvišjih zneskov, poslovnik kakovosti in 
podobno.  
  
Skupni cilj oseb v nabavi mora biti, da zagotavljajo in razvijajo dobavitelje, ki bodo podjetju 
omogočali ustvarjati kar najvišjo vrednost zdaj in v prihodnosti. Za dosego tega cilja je treba 
vstopati v takšna pogodbena razmerja, ki bodo vodila k zniževanju nabavnih stroškov 
(Heinritz, Giunipero, Kolchin, 1991, str. 172–173).  
 

3.5 Povezanost nabave z ostalimi poslovnimi funkcijami  

 
Cilji nabavne funkcije morajo biti usklajeni s cilji vseh funkcij v podjetju ter cilji podjetja kot 
celote. Samo tako lahko nabava posluje optimalno in je tako najbolj koristna v podjetju 
(Završnik, 1996, str. 54).  
 
Ko govorimo o trgovskem podjetju, je na prvem mestu usklajenost nabavne funkcije s 
prodajno funkcijo, tudi zato ker sta to začetna in končna funkcija v podjetju. Ta povezanost je 
predvsem vidna na področjih (Mavretič, 2000, str. 7): 
 

• določanja ravni kakovosti izdelka 

• segmentacije prodajnega in s tem nabavnega trga 

• določanja nabavne cene in količine 

• dobavnih rokov trgovskega blaga 

• določanja letnega prodajnega načrta 
 
Prav tako mora biti nabavni plan integriran in koordiniran z ostalimi poslovnimi dejavnostmi 
v podjetju. Tu gre za koordinacijo treh dejavnikov, in sicer (Scheuing, 1989, str. 133): 
 

• količine materiala, ki jo oceni oddelek Trženje za zadovoljitev potreb kupcev 

• časa, ki je potreben, da je material na razpolago prodajnim oddelkom 

• denarja, ki je potreben za realizacijo načrta  
 
Podjetniški planski sistem je prikazan v Prilogi 5.  
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Poleg tega naj bi bila v vsakem podjetju nabavna funkcija bolj ali manj usklajena še s 
finančno, kadrovsko, informacijsko, investicijsko in nasploh vsako aktivnostjo, ki je tako ali 
drugače v povezavi z nabavljenimi artikli ali človeškimi viri oddelka nabave.  
 
Če se osredotočimo na sodelovanje nabavne in prodajne službe v Merkurju, ostalo namreč 
presega namen tega dela, lahko rečemo naslednje. Ker so posamezni prodajni referenti 
določeni za strežbo različnih končnih porabnikov, nimajo in ne morejo imeti tako ozko 
specializiranega znanja, kot ga imajo nabavni referenti za določeno blago. Tu je najlepše 
vidno sodelovanje med prodajo in nabavo, in sicer glede samega tehničnega poznavanja 
blaga. V celoti pa najlepše prikazuje sodelovanje med omenjenima oddelkoma Matrika 
odgovornosti in sodelovanja med prodajo in nabavo v Merkurju, ki jo ponazarjam v Prilogi 6.  
 

3.6  Nabavna politika  

 
Nabavna politika je del splošne poslovne politike podjetja. Nanaša se na določanje nabavnih 
ciljev, izbiro metod, poti in sredstev, ki so potrebni za doseganje nabavnih ciljev in nadzor 
uresničevanja teh ciljev (Potočnik, 2002, str. 125). Pri oblikovanju nabavne politike vselej 
kaže upoštevati pomembnost nabave za nadaljnji razvoj podjetja.  
 
V splošnem na oblikovanje poslovne politike vplivajo številni dejavniki (Potočnik, 1998, str. 
43):  
 

• zunanji dejavniki: naravni pogoji, predpisi, trg itd.  

• notranji dejavniki: sestava sredstev, delovni pogoji, struktura prodaje itd.  
 

Literatura opredeljuje naslednje zaporedje poteka oblikovanja nabavne politike (Potočnik, 
1998, str. 71):  
 

• analiza tehnično-tehnoloških značilnosti podjetja (potrebe po materialu, 
skladiščni prostor)   

• določitev položaja podjetja v gospodarskem prostoru (tržni položaj, velikost v 
panogi) 

• ugotovitev sedanje ter ocena prihodnje ravni nabavnega poslovanja 

• opredelitev temeljih ciljev nabave 

• določitev oblik, poti in sredstev za dosego nabavnih ciljev 
 
Zagotovo pa je, da uspešno oblikovanje nabavne politike zahteva dobro poznavanje tržnih 
razmer, nabavnih pogojev na trgih, poznavanje materialov, trgovskega blaga, in pa seveda 
potreb končnih kupcev. V večjih podjetjih so za oblikovanje nabavne politike odgovorni 
vodstveni nabavni kadri, vendar je v vsakem primeru potrebno sodelovanje nabavnih 
komercialistov, ki imajo vsakdanji stik z nabavnim trgom, se pravi z dobavitelji.  
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Nabavna politika je v Merkurju dokument, ki usmerja delovanje nabave k doseganju 
zastavljenih ciljev. Vključuje cilje in poti za doseganje ciljev. Podrobneje določa cilje 
naslednjih področij nabave (Nabavna politika 2. 06. 005, 2005, str. 1): 
 

• proces izbora in obvladovanje dobaviteljev 

• proces obvladovanja zalog 

• proces naročanja blaga 

• proces obvladovanja asortimenta 

• nabavne pogodbe in pogodbeni elementi 
 

Interni akti Merkurja odgovornost za nabavno politiko polagajo na izvršnega direktorja 
nabave, medtem ko produktni vodja sodeluje pri pripravi vsakoletne nabavne politike 
podjetja.  
 
Kar se tiče prihodnje strateške usmerjenosti v nabavi, podjetje Merkur vidi svoje priložnosti v 
razvoju novih programov in iskanju najugodnejših virov kakovostnih izdelkov priznanih 
domačih in tujih proizvajalcev. Tako so v letu 2004 nabavo določenih blagovnih skupin z 
Daljnega vzhoda povečali za 320 %, prav tako pa so znižali število aktivnih artiklov za 20.000 
in število dobaviteljev za 200 (Letno poročilo Merkur 2004, str. 29). Eden izmed ciljev za leto 
2005 tako med drugim ostaja razvoj in implementacija standardov za vedenje v nabavi, ki se 
bodo začeli uporabljati v praksi že septembra letos (Rozman, 2005, str. 5).  
 

3.7 Raziskava nabavnega trga in iskanje alternativnih virov nabave 

 
Raziskava nabavnega trga se nanaša na trg dobaviteljev in vsebuje analize o 
makroekonomskem razvoju v državah dobaviteljev, analize ponudbe in povpraševanja po 
pomembnih surovinah ter ugotovitve o finančnih zmogljivostih in slabostih posameznih 
dobaviteljev. Dejavniki, ki zahtevajo sistematično raziskavo nabavnega trga, so (Van Weele, 
1998, str. 146): 

• nenehni tehnološki razvoj 

• dinamika nabavnih trgov 

• spremembe v razvoju določenih prej nerazvitih delov sveta 

• monetarna gibanja in s tem povezana tveganja  
 
Pri pripravi raziskave nabavnega trga moramo imeti vseskozi v mislih, ali bodo koristi 
raziskave opravičile stroške same raziskave. V praksi ločimo različno poglobljene raziskave, 
vse od več stopenjskih analitičnih in statističnih raziskav pa do enostavnih raziskav 
sekundarnih virov o nabavnem trgu.  
 
Na tem mestu me zanima, kako se v Merkurju lotevajo raziskav nabavnega trga in iskanja 
novih alternativnih nabavnih virov ter kdo je odgovoren za to področje. Zanima me namreč, 
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kako v trgovskem podjetju izvedo za nove potencialne dobavitelje, torej kateri so njihovi viri 
in načini informiranja o razmerah na nabavnih trgih.  
 
V podjetju je v preteklosti prevladovala miselnost, da je Merkur veliko trgovsko podjetje, 
seveda glede na velikost Slovenije, in da imajo vsi domači ponudniki materiala interes 
poslovati s trgovskim podjetjem. In tako je pobuda za sklepanje poslov na strani ponudnikov 
in ne na strani samega trgovskega podjetja. Treba pa se je zavedati, da igralci na globalnem 
trgu ne poznajo največjega trgovca s tehničnim blagom pri nas, in da je stvar same nabave 
Merkurja, da razišče nabavni trg in ustvari priložnosti za cenejše in kvalitetnejše dobave 
trgovskega blaga v prihodnosti. Literatura v tem primeru, ko gre za iniciativo trženja na strani 
kupca uporablja pojem »reverzibilno trženje« ali »trženje v obratni smeri« (Leenders, Fearon, 
England, 1989, str. 27).  
 
V Merkurju je najbolj pogosto zbiranje podatkov o nabavnih trgih in dobaviteljih prek 
specializiranih sejmov doma, v Evropi in nasploh po svetu. Zaposleni v nabavi se namreč 
večkrat letno udeležujejo sejmov, kjer pridobijo informacije o novih dobaviteljih ter izdelkih. 
Sejmov se udeležujejo tako vodstveni nabavni kadri kot tudi sami nabavni komercialisti. 
Hkrati je to edini način, kako v Merkurju izvedo o novostih na trgu, saj drugih sekundarnih 
načinov pridobivanja nabavnih informacij ne uporabljajo. Menim, da je v Merkurju 
poznavanje domačega nabavnega trga in proizvajalcev relativno dobro, medtem ko mislim, da 
je treba veliko več narediti v smeri poznavanja globalnega nabavnega trga.  
 
V teoriji pa proces izbora novih nabavnih virov lepo opredeljuje Scheuingov diagram (1989, 
str. 216), ki ga prikazujem v Prilogi 7: Proces izbora novih dobaviteljev. Diagram 
sistematično prikazuje izbor novih dobaviteljev, vse od faze iskanja večplastnih informacij o 
potencialnih dobaviteljih prek oblikovanja meril in kazalcev za izbor dobavitelja do potrditve 
dobavitelja na listo odobrenih dobaviteljev oziroma uvrstitev na listo neodobrenih 
dobaviteljev. V vsakem primeru pa je potrebna navedba objektivnih razlogov za naše 
odločitve. Jasno je tudi, da razlikujemo nabavni proces naročanja pri odobrenem dobavitelju 
in na drugi strani pri neodobrenih dobaviteljih, s katerimi bodisi še ni bilo medsebojnega 
poslovanja bodisi so bile v preteklosti že težave pri dobavah in je zato dobavitelj na listi 
neodobrenih dobaviteljev.  
 
Področje izbora in obvladovanje dobaviteljev v Merkurju določa interni dokument 
Ocenjevanje, izbor in obvladovanje dobaviteljev, katerega namen je po eni strani izboljšanje 
nabavnih pogojev poslovanja za Merkur, dvig nivoja sodelovanja z dobavitelji, po drugi strani 
pa zmanjšanje števila dobaviteljev in skoncentriranost nabave pri ključnih dobaviteljih. 
(Ocenjevanje, izbor in obvladovanje dobaviteljev 2.06.007, 2005, str. 1). V Merkurju 
produktni vodja izbere in predlaga dobavitelja za uvrstitev na Listo odobrenih dobaviteljev, in 
sicer na podlagi odločitvenega modela za ocenjevanje in izbor dobaviteljev. Nato je potrebna 
odobritev tako programskega direktorja kot tudi izvršnega direktorja nabave, preden se lahko 
potrdijo izbor dobavitelja. Preden pa se dobavitelj uvrsti na Listo odobrenih dobaviteljev, 
mora preteči določeno testno obdobje, v katerem nabava poteka po postopku za nabavo od 
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neodobrenega dobavitelja. Lista odobrenih dobaviteljev se hrani na intranet straneh podjetja 
in je dostopna vsem zaposlenim (Ocenjevanje, izbor in obvladovanje dobaviteljev 2. 06. 007, 
2005, str. 6). V Merkurju se za leto 2005 načrtuje sodelovanje s približno 1850 domačimi in 
tujimi dobavitelji, od tega naj bi bilo približno 1180 odobrenih dobaviteljev (Nabavna politika 
2. 06. 005, 2005, str. 3). V primeru nabave od ostalih, se pravi neodobrenih dobaviteljev, 
morajo biti izpolnjeni posebni pogoji, ki jih določajo interni dokumenti nabavne politike v 
podjetju Merkur.  
 

4 APLIKATIVNI DEL: POTEK IN ORGANIZACIJA NABAVNEGA PROCESA 
S CILJEM PRIHRANKOV V NABAVI 

 
To poglavje predstavlja temeljni del diplomske naloge. V prvem delu so podrobnejše 
predstavljena svetovalna podjetja na področju optimizacije nabave ter njihovi pristopi. 
Naslednji del se osredotoča na podrobnejše obravnavanje posameznih faz v procesu 
optimizacije nabave po principu slovenskega svetovalnega podjetja. Sledi obravnavanje 
nabave posameznih storitev, ki so ključne za nemoteno delovanje trgovskega podjetja, hkrati 
pa se pri njihovi nabavi lahko uporabi prikazan nabavni proces. Zadnja podpoglavja pa sta 
namenjena delovnemu mestu svetovalca za nabavo in globalnim nabavnim virom.  

4.1  Aktualnost zunanjega poslovnega svetovanja za nabavo 

 
Uporaba zunanjih podizvajalcev je dandanes zaradi vse večje specializacije dela postala 
vsakdanjik večjih poslovnih subjektov na trgu. Zadnje čase se še posebno razvijajo svetovanja 
na področju managementa za različne vitalne funkcije v podjetju. Predvsem v tujini, zadnje 
leta pa že tudi pri nas, velike svetovalne multinacionalke ponujajo tudi svetovanje na področju 
optimizacije proizvodnje, opravljanje trženjskih raziskav in storitev, pa tudi svetovanj na 
področju nabavnega poslovanja oziroma t. i. optimizacije nabave.  
 
V nadaljevanju predstavljam najbolj vplivna podjetja na področjih optimizacije nabave in pa 
njihove okvirne pristope, značilnosti ter postopke optimizacije nabavnega poslovanja v 
proizvodnih in trgovskih podjetjih.  

4.1.1 Svetovalno podjetje A. T. Kearney 

 
Danes globalno svetovalno podjetje s 75-letno tradicijo na področju svetovanja ponuja vse od 
prvih oblik svetovanja proizvajalcem na področju posameznih proizvodnih operacij pa do 
današnjega strateškega svetovanja managementu, ki ga zahteva vse bolj zahtevno poslovno 
okolje. Zaposluje kar 3000 delavcev, od tega nekje 2000 svetovalcev, ki so locirani v 60 
mestih in 35 državah po svetu.  
 
A. T. Kearney zaposluje strokovnjake za svetovalne naloge v praktično vseh pomembnih 
industrijskih panogah, vse od letalstva in obrambe, avtomobilske industrije, komunikacij in 
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medijev, trgovine, finančnega sektorja, farmacevtskih podjetij pa do sektorja transporta (A. T. 
Kearney, 2005). Nudi svetovanja na naslednjih področjih:  
 

• strategije prevzemov in združitev 

• strategije rasti 

• strategije povezane z informacijsko tehnologijo 

• strategije oskrbe podjetja z zunanjimi viri  

• strategije upravljanja oskrbovalnih verig  
 

Njihov način dela poudarja opredelitev posameznih strategij doseganja konkurenčnih 
prednosti, predvsem pa učenje zaposlenih, kako izpeljati in uvesti določeno strategijo, potem 
ko svetovalci niso več fizično prisotni na določenem podjetju. Torej je v primeru svetovanja v 
nabavi, poudarek na prenosu znanja od svetovalcev na nabavni kader. 
 
Mogoče naj v povezavi z našo temo omenim samo A. T. Kearneyjev indeks razvoja trgovine 
za leto 2004, ki med drugim prikazuje tudi lestvico najbolj zaželenih trgov, in sicer v smislu 
investicij v domača trgovska podjetja s strani velikih svetovnih trgovinskih mrež. Lestvica 
uvršča Slovenijo na četrto mesto, takoj za Rusijo, Indijo in Kitajsko (A. T. Kearney, 2005).  

4.1.2 Svetovalno podjetje Kerkhoff Consulting GmbH 

 
V Düsseldorfu locirano svetovalno podjetje je od leta 1989 zraslo v vodilno evropsko 
svetovalno podjetje na področju optimizacije oskrbe podjetij v različnih gospodarskih 
panogah. Leta 2002 je podjetje zaposlovalo vsega skupaj 30 svetovalcev, danes pa 
ustanovitelj Gerd Kerkhoff zaposluje 180 ljudi in ponuja svetovanja na področju 
medkulturnega nabavnega poslovanja. Sredi lanskega leta so odprli tudi pisarno v Šanghaju 
na Kitajskem, v prihodnosti pa nameravajo poslovati tudi v Džakarti. So edina svetovalno 
podjetje v Nemčiji, ki je specializirano prav za projekte optimizacije nabave. Njihove 
potencialne stranke za projekte optimizacije nabave so podjetja, kjer nabavni volumen2 za vse 
nabavljene izdelke skupaj presega 3 milijone evrov. Njihova uspešnost je neposredno 
merljiva, in sicer v prihrankih glede na skupni nabavni volumen (Kerkhoff, 2005).  
 
Nove stranke so na začetku pridobivali najprej z manjšimi projekti optimizacije v podjetju, ki 
so se pozneje izkazala kot uspešna naložba za stranke, tako da so se v večini primerov pozneje 
dogovorili za večje pogodbene dejavnosti svetovanja. Preden se lotijo projekta, naredijo dokaj 
natančne izračune, koliko je mogoče prihraniti v določenem podjetju. Tukaj so jim v pomoč 
podobna podjetja na trgu, pri katerih so že opravljali svetovanje nabave in kjer so natančno 
znani doseženi rezultati optimizacije. Tako da stranka praktično ve, kakšne bodo njene koristi 
izražene v denarju, in pa tudi kdaj se lahko pokažejo prvi rezultati prihrankov v podjetju 
(Kerkhoff, 2003).  
 
                                                 
2 Nabavni volumen  = letna količina izdelka * cena za izdelek. V nadaljevanju uporabljam izraz nabavni 
volumen.  
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Pred samim začetkom svetovalci družbe izvedejo potencialno analizo, ki traja približno teden 
dni, in zahteva fiksno plačilo med 20. 000 in 50. 000 evri. Omenjena analiza pokaže 
potencialne prihranke, ki mimogrede nikoli niso v celoti dosegljivi, in če se stranka odloči za 
projekt, se z odjemalcem svetovalnih storitev podpiše pogodba in izstavi račun za tretjino 
predvidenega zneska prihranka. Plačilo le tega zneska pa temelji prav tako na tretjinah. Ko 
namreč začnejo s projektom, zaračunajo stranki tretjino pogodbeno dogovorjenega zneska, 
med samim projektom naslednjo tretjino, po koncu projekta pa še preostalo tretjino provizije 
za svetovalne storitve. Vsem zneskom je treba prišteti še stroške svetovalcev za telefon, 
prevoze, sestanke in podobno (vom Berge, 2005).  
 
Gre za investicijo v zunanje svetovanje, katerega rezultati niso takoj vidni, so pa zagotovo 
vidni in merljivi čez določen čas, ko se realizirajo nove pogodbene obveznosti z dobavitelji 
same stranke (Kerkhoff, 2003, str. 8).  
 
Za večje nabavne postavke v podjetju predlagajo izvedbo javnih razpisov vsaj enkrat na 2 leti. 
Posebno pozornost poleg zasebnega sektorja namenjajo javnemu sektorju, kjer je nabavna 
funkcija še slabše organizirana, predvsem gre za pomanjkanje interesa nabavnega kadra za 
boljše rezultate, nekvalificiran nabavni kader, slaba pogajanja in podobno (Kerkhoff, 2002).  
 
Slika 1 prikazuje opisani potek procesa optimizacije pri Kerkhofff Consulting. 
 
Slika 1: Proces optimizacije nabave po principu Kerkhoff Consulting GmbH 
 

 
Vir: www.kerkhoff-consulting.de, 2005. 
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4.1.3 Svetovalno podjetje Taxgroup, podjetniške finance d. o. o.  

 
Je prvo svetovalno podjetje v slovenski lasti, ki se med drugim ukvarja tudi s poslovnim 
svetovanjem na področju optimizacije nabave. Kljub temu primarni vir dohodka za podjetje 
Taxgroup še vedno predstavlja davčno svetovanje. Podjetje ponuja štiri področja svetovanj, in 
sicer: davčno, pravno, finančno in poslovno svetovanje. Med slednje področje spada tudi 
področje optimizacije nabave, ukvarjajo se namreč s pregledi nabavne funkcije v podjetjih in 
pa tudi z nabavo specifičnih materialov.  
 
Eden izmed vodij poslovnega svetovanja za nabavo prihaja prav iz prej omenjenega 
nemškega svetovalnega podjetja Kerkhoff Consulting, tako da je princip optimizacije 
praktično identičen, torej na podlagi razpisov. Največja razlika med omenjenima 
svetovalnima podjetjema je zaračunavanje provizij strankam. Pri Taxgroup vse provizije 
izključno temeljijo na podlagi prihrankov in ni fiksnih zneskov provizij, medtem ko gre pri 
Kerkhoff Consulting tudi za fiksno zaračunavanja provizij, večje variabilno določene odstotne 
provizije in tako tudi za precej bolj dobičkonosno svetovanje nemškega podjetja v primerjavi 
s slovenskim (vom Berge, 2005).  
 
Po lastnih izkušnjah na delovnem mestu svetovalca za nabavo v nadaljevanju predstavljam 
način poslovanja svetovalnega podjetja Taxgroup. Vodstvo oddelka optimizacije nabave 
stranke pridobiva z organiziranjem strokovnih seminarjev o optimizaciji nabave, z izračunom 
potencialnih prihrankov v konkretnem podjetju, pa tudi z referencami prejšnjih uspešnih 
projektov. Če se podjetje odloči za najem svetovanja za nabavo, se podpiše pogodba o 
izvajanju svetovalnih storitev med upravo družbe in vodstvom poslovnega svetovanja 
Taxgroup. S pogodbo je določen znesek provizije svetovalne družbe, ki se giblje med 10 in 25 
% doseženih prihrankov, in je največkrat odvisen od razmer in možnosti za doseganje 
prihrankov, ki jih določijo svetovalci na samem začetku projekta. Tako se v pogodbi 
formalizira prej omenjeni odstotek prihrankov, ki gre svetovalni družbi. V praksi se za manjše 
nabavne volumne artikla plačujejo svetovalcem večji odstotki in za večje nabavne volumne 
manjši odstotki. Lahko se določi enak znesek ne glede na vrednost obravnavanih artiklov. 
Poleg tega se naročnik zavezuje poravnati stroške, ki nastajajo med samim procesom. To so 
stroški prevoza oziroma kilometrina, telefonskih storitev, sestankov in podobno. Stroški se 
poravnajo med samim procesom, za same prihranke pa se izstavi račun takoj, ko prihranke 
prizna uprava naročnika svetovalnih storitev. Te prihranki so ponavadi vidni iz podpisanih 
nabavnih pogodb, ponudb ali sestankov med podizvajalcem storitev in dobaviteljem.  
 
Samo delo v zgodnejših fazah poteka na sedežu naročnika svetovalnih storitev. Tako je 
namreč omogočeno boljše sodelovanje svetovalcev z upravo in nabavnimi ter proizvodnimi 
službami v podjetju. Angažiranje same uprave naročnika je potrebno predvsem do podpisa 
pogodbe o izvajanju, medtem ko je v naslednjih fazah potrebna vsakodnevna podpora 
svetovalnemu timu, ki jo nudi nabavna služba v podjetju. Veliko odgovornost za nemoteno 
delo svetovalcev prevzema nabavna služba, ki skupaj s svetovalci redno obvešča vodstvo 
podjetja o najnovejših dosežkih, problemih in napredkih procesa optimizacije. Ko ni več 
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potrebna stalna prisotnost svetovalcev na podjetju, se ekipa svetovalcev umakne na sedež 
svojega podjetja, od koder spremljajo sam potek zaključka procesa. Potrebni so občasni obiski 
in sestanki v podjetju, zaradi podpisa pogodb, predstavitve rezultatov vodstvu, rezultatov 
testiranj novih izdelkov in podobno. Ob koncu projekta vodja projekta prevzame zaključno 
fazo podpisovanja nabavnih pogodb in pozneje nadzor nabave poteka po novih nabavnih 
pogojih. Ostali svetovalci se selijo na naslednji projekt, se pravi bodisi na obdelavo podatkov 
na matično podjetje bodisi na sedež nove stranke, kjer že čakajo novi artikli, storitve in novi 
izzivi za svetovalno ekipo. Slikovni prikaz optimizacije nabave v podjetju Taxgroup 
podrobneje določa Slika 2 spodaj. 
 
Slika 2: Proces optimizacije nabave Taxgroup 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vir: Taxgroup seminar, 2005, str. 58.  
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dobavitelji, največkrat s povečanjem ali združevanjem naročil in s podpisom letnih pogodb o 
odjemu (Kerkhoff, 2003).  
 
A. T. Kearney navaja, da so doseženi prihranki v primeru potrošnik dobrin in trgovskih 
podjetjih nekje od 9 % pa do 46 % nabavnega volumna, samo s tem da blago nabavljajo na 
Kitajskem (www.atkearney.com, 2005).  
 
Pri podjetju Taxgroup so prihranki podobni zgornjim številkam in se gibljejo v povprečju od 
10 do 20 % nabavnega volumna pri posameznem projektu. Pri posameznih artiklih so bili 
doseženi prihranki tudi do 70 % nabavnega volumna tega artikla. To so številke, ki se 
nanašajo na projekte predvsem v elektro, tiskarski in kemični industriji v Sloveniji. Doseženi 
prihranki v odstotkih kažejo na povsem enake rezultate znotraj Slovenije in v Nemčiji, ker so 
glavni razlogi za slabo opravljanje nabavne službe slaba plača, premalo bonusov za dobro 
opravljeno delo in pa tudi to, da se 95 % časa nameni za operativne nabavne naloge in ne 
strateške nabavne naloge (vom Berge, 2005).  
 
Svetovalci iz podjetja Taxgroup pravijo, da je kar 86 % prihrankov mogoče pričakovati na 
nabavnem področju, vse drugo pa so prihranki pri izboljševanju delovnega procesa, 
administracije in pri stroških dela (Iskra, d. d., 2005).  
 

4.2 Faze novega nabavnega procesa 

 
V tem podpoglavju je prikazan nabavni proces na podlagi razpisov za obdobja enega leta, ki 
se je v praksi pokazal kot uspešen pristop k zmanjšanju nabavnih stroškov v podjetjih. 
Postopek je delno v uporabi v podjetju Taxgroup, dodatki in izboljšave pa so moje ideje 
oziroma opažanja med opravljanjem poklica svetovalca za nabavo. Prikazan potek je 
prilagojen nabavi artiklov, tako da so pri nabavi storitev potrebni manjši vsebinsko smiselni 
popravki.  
 
Pregled blagovnih skupin in odločitev za ali proti optimizaciji nabave posameznega artikla 
 
V tem prvem analitičnem koraku so nam v veliko pomoč produktni vodje vsake od blagovnih 
skupin, saj oni najlažje ocenijo, na katerih artiklih bi poslani razpisi in sistematična nabava 
prinesli najboljše rezultate. Pri tem upoštevajo sedanje pogajalske uspehe z dobavitelji in 
tesnost sodelovanja med zdajšnjimi dobavitelji in trgovskim podjetjem. Določimo artikle, s 
katerimi bi začeli izvajati nove procese, in v primeru uspeha se pozneje lotimo še ostalih 
artiklov.  
 
V tem delu nam pomagajo tudi različni modeli razdelitve artiklov in storitev po različnih 
ključih, odvisno od namena razdelitve blagovne skupine. Artikle lahko delimo glede na 
stalnost zaloge, zasedanja skladiščnih mest, vezave denarnih sredstev v zalogah in podobno. 
Za tiste artikle, ki vežejo več denarnih sredstev, zasedajo več skladiščnega prostora, 
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predstavljajo bolj strateško pomembne artikle za podjetje, ustvarjajo več razlike v ceni je 
gotovo bolj potrebna izvedba optimizacije nabave.  
 
Glede na vpliv artikla na finančni položaj podjetja ločimo 4 ravni izdelkov (Potočnik, 2002, 
str. 128–130): 

• strateški materiali (velik vpliv na dobiček, zato si mora podjetje zagotoviti 
stalno dolgoročno in kratkoročno oskrbo) 

• materiali, ki pomenijo ozko grlo (pozna dostava nam lahko povzroči velike 
stroške, ponavadi jih povezujemo s proizvodnimi podjetji) 

• vzvodni materiali (neproblematični materiali, pri katerih je treba doseči čim 
boljše pogoje nabave, ker so hkrati zelo pomembni za dosego dobičkovno 
ovrednotenih ciljev) 

• običajni materiali (zanje velja majhno nabavno tveganje in imajo majhen vpliv 
na dobiček) 

 
V Merkurju je asortiment razdeljen v naslednje skupine: 

• A: strateški osnovni asortiment 

• B: strateški dopolnilni asortiment 

• C: asortiment po naročilu in sezonsko blago 

• T: asortiment, ki predstavlja enkratne posle za veleprodajne kupce 

• N: asortiment v opuščanju 
  

Poleg vsega ne smemo pozabiti na zastarelost artikla in zamenjavo s cenejšo, racionalnejšo ali 
na trgu bolj priznano različico sedanjih izdelkov. Ko gre za zamenjavo artikla in ne nabavo 
identičnega izdelka, nam je onemogočeno natančnejše merjenje rezultatov optimizacije 
nabave.  
 
Kot opažam v praksi, so razlogi proti zamenjavi dobavitelja in pa proti cenovnemu pritisku 
nanj naslednji: 
 

• monopol proizvajalca na trgu ali omejitve distribucije določenega izdelka 

• uradni in strogo definirani distribucijski kanali proizvajalcev in trgovcev 

• morebitna vključenost dobavitelja na naši prodajni strani 

• podpisane nabavne pogodbe in s tem povezane kazni kršitelja pogodbe 

• dolgoročni odnosi z dobaviteljem, ki temeljijo na sodelovanju, financiranju 
tržno oglaševalskih akcij, prilagojeni dobavi in podobno 

• v preteklosti izvedene neuspešne aktivnosti izboljšanja pogojev nabave 
določenega artikla 

• višanje cen osnovnih surovin izdelka in s tem povezani slabši pogoji 
poslovanja kot doseženi pri trenutnih dobaviteljih itd.  
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Vsekakor je pomembno omeniti, da v primeru nedoseženega dogovora z novim dobaviteljem 
še zmeraj lahko računamo na zdajšnjega dobavitelja, saj so le-ti ponavadi še vedno 
pripravljeni na sodelovanje pod starimi pogoji. Na konkurenčnem trgu je za proizvajalca ali 
dobavitelja vsaka stranka pomemben kupec in si nikakor ne morejo privoščiti izgube stalnih 
velikih strank, saj je znano, da je veliko težje pridobiti novega kupca kot pa ohraniti 
poslovanje z obstoječimi strankami. To velja še posebno v primeru, ko je bilo sodelovanje v 
preteklosti uspešno. Po drugi strani pa preveliko zanašanje na zgoraj povedano lahko povzroči 
začasne blokade dobave in s tem izgube potencialnega dobička podjetja. Zatorej je zelo 
pomembno pravo znanje in izkušnje nabavnega osebja, da so v podobnih situacijah zmožni 
pravilno oceniti pogajalski položaj obeh vključenih strani.  
 
Pridobivanje, urejanje podatkov o artiklih in storitvah ter določanje bazičnih cen  
 
Ko imamo seznam artiklov in storitev in pa zeleno luč za začetek postopka, je potrebno 
najprej urejanje samih podatkov in pretvorba iz komercialnega analitskega sistema (KAS) v 
uporabniku prijaznejšo obliko. Ena najpogostejša težava je, da se podatki v sistemu 
ponavljajo, torej so isti artikli vodeni pod različnimi šiframi izdelkov, kar nam še dodatno 
onemogoča urejanje podatkov. V nadaljnjem procesu priporočam uporabo podatkov in 
urejanje v Microsoftovem programu Excel.  
 
Še posebej pomembna je določitev zadnjih nabavnih cen, se pravi naših bazičnih cen. Te 
vplivajo na poznejše vrednotenje rezultatov optimizacije nabave, saj je učinek neposredno 
merljiv s primerjavo zadnje cene in pa nove dosežene cene artikla. Zadnjo ceno ponavadi 
dobimo iz zadnjih računov ali nabavnih pogodb, ki določajo ceno za prejšnje leto. V kolikor 
je za izdelek ali storitev značilno veliko cenovno nihanje na trgu, se določi povprečna cena za 
preteklo obdobje. Cilj oblikovanja podatkov je pridobiti informacije za naslednjo fazo, ki 
opredeljuje sestavo razpisne dokumentacije.  
 
Priprava razpisne dokumentacije  
 
Razpisi morajo vsebovati jasno in točno opredeljene tehnične značilnosti iskanega artikla, kot 
tudi natančno in nedvoumno določene poslovne obveznosti glede dobavnih pogojev 
sodelovanja. Predpogoj za pripravo dokumentacije so v prejšnji fazi pridobljeni podatki o: 
 

• načrtu prodaje, ki ga vodi planska služba v podjetju 

• pretekle letne nabavne količine 

• določitev prihodnjih okvirnih nabavnih količin  

• celotnih sedanjih pogojih dobave (cenovna pariteta, plačilni pogoji, dobavni 
pogoji, dobavna pripravljenost, količine naročanja, pogostost naročanja…) 

• zahtevanih certifikatih kakovosti proizvajalca 

• tehničnih risbah, slikah in specifikacijah izdelka 

• dosedanjih posebnostih in problemih nabave dotičnega artikla ali storitve 
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V trgovskem podjetju se tehnične specifikacije praviloma pridobivajo od dobaviteljev in se ne 
pripravljajo v samem podjetju, kot se to dogaja v proizvodnih podjetjih. Na tem mestu ne 
moremo mimo opredelitve pojma kakovosti, ki je v neposredni povezavi z določitvijo 
tehničnih specifikacij za artikle ali storitve. Po eni izmed splošnih opredelitev je kakovost 
stopnja, pri kateri lastnosti poslovnega učinka oziroma izdelka ustrezajo tehničnim 
specifikacijam izdelka (Scheuing, 1989, str. 259). Ko govorimo o kakovosti, je pomembno, da 
najdemo ustrezno raven kakovosti, saj lahko previsok kakovostni nivo posledično privede do 
nekonkurenčnosti na trgu.  
 
V praksi se pogosto dogaja, da se pripravi dokumentacije ali opredelitvi kakovosti nameni 
premalo pozornosti, kar posledično prinese nesoglasja in spore vključenih strank, v 
najboljšem primeru pa veliko dodatnega dela oziroma t. i. stroške kakovosti3, ki se jim danes 
že skorajda ni moč izogniti.  
 
Razpisna dokumentacija naj bi vključevala 5 elektronskih dokumentov, in sicer: 
 

• predstavitev trgovskega podjetja Merkur s podpisom izvršnega direktorja 
nabave ter s cilji optimizacije nabave v pdf formatu4 

• celotno tehnično dokumentacijo izdelka v pdf formatu 

• cenovno tabelo z letnimi količinami za vpis ponujenih cen dobaviteljev v 
datoteki Excel 

• splošne poslovne pogoje Merkurja za dotični artikel v pdf obliki v podpis in 
komentarje dobavitelju 

• vprašalnik dobavitelju v Wordu z namenom dodatne preučitve ustreznosti 
dobavitelja (lastniška struktura dobavitelja, certifikati, letni promet, število 
zaposlenih, kontaktne osebe v prodaji, lastne transportne zmogljivosti, 
reference itd. )  

 
V Prilogi 9 je prikazan enostaven primer splošnih pogojev poslovanja, ki je del razpisne 
dokumentacije.  
 
Raziskava in analiza nabavnega trga izbranega artikla 
 
Internet revolucija nam ponuja najcenejši sekundarni vir podatkov. Sodobno podjetje Merkur 
nudi internetni dostop in brskanje po svetovnem spletu skoraj vsakemu zaposlenemu v 
podjetju. Hkrati je to najhitrejši način pridobivanja informacij o nabavnem trgu, dobaviteljih, 
konkurenci na trgu in podobno. V pomoč so nam že opravljene raziskave trga, brezplačni in 

                                                 
3- Preventivni stroški 
 - Stroški ugotavljanja kakovosti 
 - Korektivni stroški 
Za podrobnosti glej Van Weele, 1998, str. 218–220.  
4 Razlog, zakaj v pdf formatu, je namreč zaščita dokumenta pred nezaželenim spreminjanjem.  
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plačljivi iskalniki dobaviteljev in izdelkov, podatki obrtnih in gospodarskih združenje, 
domače spletne strani proizvajalcev in trgovcev, podatki o sejemski prireditvah in udeleženci 
itd.  

 
Uporabni internetni iskalniki, ki so namenjeni iskanju bodisi dobaviteljev bodisi artiklov, so 
naslednji: 
 

• Wer Liefert Was (www. wlw. de) 

• Europages (www. europages. com) 

• Thomas Global Register (www. tgrnet. com/) 

• Thomas B2B (www. thomasb2b. com/) 

• Kelly Search (www. kellysearch. co. uk/) 

• General Supplier (www. generalsupplier. com) 

• Global Sources (www. globalsources. com) 

• China Forum (www forum-china. de) 

• China Trade Directory (www. manufacturers. com. tw) 

• Made-In-China (www. made-in-china. com) 

• Trade India (www. trade-india. com) 

• Asian Net (www. asiannet. com) 

• Asian Products (www. asianproducts. com) 

• India Trade Zone (www. indiatradezone. com) 

• Korea Trade Directory (kr. worldtradeaa. com) 
 
Ko opravljamo tržno raziskavo, je potrebno specifično znanje o izdelkih in čim boljše 
poznavanje materialov. Uporabne informacije glede tega lahko najdemo na naslednjih straneh 
svetovnega spleta: 
 

• TCR Engineering (www. tcreng. com) 

• UL Asia (www. ul-asia. com) 

• ATLAS material testing solutions (www. atlas-mts. com/products/natural-
weathering-testing-new/sites/asia. shtml) 

 
Poleg tega je zelo pomembna uporaba pravih prevodov artiklov in materialov, saj je le tako 
omogočena razumljivost med drugače govorečima poslovnima partnerjema na globalnem 
trgu. Pri tem si lahko pomagamo s spletnimi terminološkimi slovarji, kot so: 
 

• AltaVista (www. babelfish. altavista. com) 

• LEO (dict. leo. org) 

• Free Dictionaries (stars21. com/index. htm) 

• English-Chinese (www. tigernt. com/cgi-bin/ecdict. cgi) 
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Praviloma naj bi raziskavo trga izvajale osebe, ki imajo že dolgoletne izkušnje s predmetom 
same raziskave. Če raziskavo opravlja nekdo s pomanjkljivim znanjem o izdelku, je nujno 
sodelovanje z nabavnimi komercialisti in produktnimi vodji posameznega programa, saj so le-
ti prvi vir zanesljivih informacij o izdelku in nabavnem trgu.  
 
Stiki z dobavitelji in pošiljanje razpisne dokumentacije 
 
Rezultati raziskave nabavnega trga nam dajo podatke o potencialnih dobaviteljih proizvodov. 
Na naslednjem koraku je treba navezati stik z dobavitelji. Še vedno je najbolj zanesljiv in 
uporaben način prvega stika telefonski klic, v katerem pokličemo odgovorno osebo za prodajo 
iskanega artikla. S prvim telefonskim klicem želimo pridobiti naslednje informacije: 
 

• Ali je klicano podjetje sposobno dobaviti artikle v določeni količini in 
kvaliteti? 

• Ali je klicano podjetje proizvajalec ali licenčni distributer?5 

• Priskrbeti kontaktne podatke, vključno z elektronskim naslovom za pošiljanje 
razpisne dokumentacije. 

• Ali se klicano podjetje strinja s prejemom razpisne dokumentacije, oziroma ali 
je pripravljeno podati ponudbo kot odgovor na razpisno dokumentacijo? 

 
Zatem se prvi štirje dokumenti pošljejo po elektronski pošti prodajnemu oddelku dobavitelja. 
Vsekakor naj razpisno dokumentacijo dobijo tudi trenutni dobavitelji. Tako bomo prepričali 
zdajšnje dobavitelje, da gre za resno povpraševanje na trgu, in da bodo morali izboljšati 
pogoje poslovanja, če se izkaže, da sedanje poslovanje temelji na nekonkurenčnih pogojih na 
trgu. Razpisna dokumentacija naj vsebuje tudi jasno določen datum, kdaj se razpis konča in 
kdaj želimo imeti vrnjeno razpisno dokumentacijo oziroma ponudbe potencialnih 
dobaviteljev. Datum pošiljanja in sam datum vračila razpisa naj bo, če je le mogoče, na isti 
dan za vse potencialne ponudnike, saj se s tem izognemo večkratnemu nepotrebnemu delu.  
 
Če gre za tehnično zahtevnejši artikel, je potrebno prehodno pošiljanje samega dokumenta s 
tehničnimi specifikacijami. Brez tega se namreč večkrat dogaja, da se šele v poznejši fazi 
ugotovi, da dobavitelj ne more zagotoviti primernega izdelka, poslan in izpolnjen pa je bil 
celoten razpis. Posledično se seveda s tem izgublja dragocen čas za »napačne« dobavitelje, ki 
bi bil lahko v nasprotnem primeru boljše porabljen za prave potencialne dobavitelje.  
 
Ko smo že ravno pri času. Za hitrejši potek procesa in pridobitev zanimivih cen v razpisu bi 
se že omenjeni vprašalnik dobaviteljem poslal pozneje, in sicer le tistim, ki ustrezajo 
cenovnim in kvalitetnim pogojem razpisa.  
Pridobitev in analiza dobljenih ponudb kot odgovor na poslani razpis 
 

                                                 
5 Vrsta nabavnih poti je pomembna npr. za poznejše reševanje reklamacij, izdelovanje prototipov izdelka, 
posebna naročila po meri, kršenje pogodb med proizvajalci in licenčnimi distributerji in podobno. Pomembno je 
torej, ali je dobavitelj tudi proizvajalec ali je licenčni prodajalec ali celo prodajalec brez licence na črnem trgu.  
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Na podlagi poslanega razpisa in časovnega roka pridobimo vrnjeno razpisno dokumentacijo, 
ki naj vsebuje: 

• ponujeno ceno za artikle, vpisano v tabelo cen 

• podpisane splošne pogoje poslovanja oziroma predlog pogojev poslovanja 

• tehnično specifikacijo za artikel, ki ga ponuja dobavitelj 
 
Pogosto je potrebno določeno popravljanje dobljenih ponudb. Naš namen je preoblikovanje 
ponudb s ciljem neposredne primerljivost ponudb. Največkrat so potrebne pretvorbe merskih 
enot, denarnih valut, pa tudi poenotenje mednarodnih prevoznih klavzul (Incoterms)6, kljub 
temu da so omenjeni parametri natanko opredeljeni že v razpisni dokumentaciji.  
 
Na podlagi teh podatkov izdelamo primerjalno analizo pridobljenih ponudb in ponujenih 
dobavnih pogojev. Pri tem je nedvomno pomembna natančnost in pravilno vrednotenje 
rezultatov. Od tega koraka je namreč odvisen potek nabavnega procesa v naslednjih korakih. 
Pri analizi in ocenjevanju dobaviteljev ali pridobljenih ponudb so nam lahko v pomoč različne 
bolj ali manj zapletene metode, kot so osebno ocenjevanje, stroškovne in druge preglednice, 
presoje dobaviteljev in podobno. Preprost pripomoček so matrične tabele, ki združujejo tako 
subjektivne kot objektivne ocene izbora. Postopek večinoma temelji na določitvi teže oziroma 
ponderja za določen kriterij ocenjevanja. Dobavitelj, ki doseže največ točk in se tako približa 
možnemu številu točk, je v tistem trenutku najprimernejši dobavitelj.  
 
Določitev ciljnih cen in pošiljanje ciljnih cen ter vprašalnika 
 
Na podlagi pridobljenih podatkov, se pravi ponujenih cene in pogojev poslovanja, določimo 
ciljno ceno. Ciljno ceno določi cenovni razpon, ki ga želimo pri nabavi artikla doseči. V 
praksi velja pravilo, da naj bo ciljna cena raje postavljena nižje kot višje. V slednjem primeru 
namreč lahko izgubimo del cene, ki je čisti zaslužek za nasprotno stran, se pravi dobavitelja 
artikla.  
 
Ko so ciljne cene določene, jih skupaj z vprašalnikom pošljemo po elektronski pošti vsem 
dobaviteljem, ki so nam poslali ponudbe. Od dobaviteljem želimo odgovor oziroma potrditev 
ciljnih cen do določenega datuma ter izpolnitev vprašalnika o dobavitelju.  
 
Ponovno zbiranje ponudb dobaviteljev in izbira najprimernejših kandidatov za nadaljnja 
pogajanja 
 
Kot sem že omenil je ena izmed pomembnejših taktičnih nalog nabavne funkcije, da zna 
izločiti neustrezne dobavitelje. Glavni cilj ocenjevanja pri izboru dobaviteljev je ugotavljanje 
dolgoročne sposobnosti in zmožnosti dobavitelja, da izpolni zahteve podjetja, zato Van Weele 
(2002, str. 284) poudarja, da je za pridobitev celotne slike o dobavitelju potrebno sistematično 

                                                 
6 Merkur ima kar v 80 % primerih z dobavitelji dogovorjeno pariteto CPT Naklo, kar pomeni, da dobavitelj nosi 
stroške prevoza blaga do skladišča v Naklem.  
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zbiranje podatkov na različnih ravneh, kot so raven izdelka, raven procesa, raven sistema 
zagotavljanja kakovosti in raven podjetja.  
 
Ko poteče rok za vrnitev ciljnih cen, sledi še zadnja analiza dobljenih odgovorov dobaviteljev. 
Na tem koraku se odločimo, katere dobavitelje povabimo na nadaljnje razgovore. Podlaga za 
našo odločitev so predvsem:  

• prvotno razmerje cena/kvaliteta, ki jo ponuja določen dobavitelj 

• odgovor na naše ciljne cene in nova ponudba 

• splošni pogoji poslovanja 

• ocenjene rezerve v ceni za poslovanje v prihodnosti 

• identičnost ali nepopolna identičnost artikla glede na zdajšnjega dobavitelja 

• resnost in profesionalnost prodajnega osebja dobavitelja 

• prilagodljivost in upoštevanje rokov za vrnitev razpisa 

• podroben pregled vprašalnika, ki ga izpolni dobavitelj 

• reference dobavitelja 

• mednarodno priznani certifikati kakovosti dobavitelja 

• možnost dolgoročnega poslovanja 

• bonitetna poročila dobavitelja 

• itd.  
 
Prav pri ugotavljanju bonitetnega položaja dobavitelja so nam lahko poleg vprašalnika in 
dostopnih računovodskih bilanc v pomoč naslednje strani na svetovnem spletu:  
 

• Asian CIS (www. asiancredit. com) 

• International reports (www. international-reports. com) 

• Korea credit Guarantee Fund (www. kcgf. co. kr) 

• Worldbox Business Intelligence (www. worldbox. net) 
 
Na podlagi teh podatkov izberemo potencialne dobavitelje, s katerimi bomo morda 
nadaljevali proces pogajanj. Ni splošnega pravila, ali naj na koncu izberemo enega dobavitelja 
ali več. V praksi se je pokazalo, da je v večini primerov tudi zdajšnji dobavitelj med temi 
izbranimi dobavitelji. Še več, v večini primerov se namreč izkaže, da po koncu optimizacije 
ostanemo s trenutnimi dobavitelji, vendar pod ugodnejšimi pogoji poslovanja. Po drugi strani 
je zaradi same varnosti trgovskega podjetja smiselno v nadaljnji krog izbrati vsaj enega izmed 
zdajšnjih dobaviteljev, seveda če njegovi pogoji niso bistveno drugačni od pričakovanih.  
 
Na tem mestu ne smemo pozabiti poslati obvestila ali nekakšnega zahvalnega pisma vsem 
ostalim ponudnikom, ki niso prišli v ožji izbor. Slednje je pomembno zato, ker s tem 
pokažemo, da smo strokovnjaki, imamo poslovno etiko in smo zaupanja vreden poslovni 
partner za morebitno sodelovanje pri prihodnjih projektih.  
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Usklajevanje terminov za pogajanja in priprava na pogajanja 
 
Že sama določitev kraja, časa in udeležencev lahko pripomore oziroma oslabi naš pogajalski 
položaj. Pogajanja naj potekajo, če je le mogoče, na samem sedežu trgovskega podjetja 
Merkur. Izjema so lahko recimo posli, pri katerih se zahteva ogled proizvodnje samega 
dobavitelja oziroma proizvajalca, ki naj poteka pod drobnogledom tehničnega osebja 
trgovskega podjetja. To nikakor ni napačna odločitev v primeru nabav z Daljnega vzhoda, 
kjer si brez obiska ne moremo predstavljati same infrastrukture in primernih proizvodnih 
obratov bodočega poslovnega partnerja. Nikakor ne smemo zgolj verjeti slikovnemu gradivu 
o podjetju, ki nam je bilo poslano v elektronski obliki.  
 
Razlogi za pogajanja v domačem podjetju so čisto praktične narave. Ne trošimo namreč 
stroškov za potovanja, v kolikor to seveda ni nujno potrebno. Jasno je tudi, da se bolj 
sproščeno počutimo v vsakdanjem delovnem okolju. Če potrebujemo tehnično pomoč 
sodelavca, se lahko nanj obrnemo v bližnjo pisarno, in še bi lahko naštevali.  
 
Znanje je moč. Več kot vemo o nasprotni strani, boljša bo naša pogajalska strategija (Levy, 
Weitz, 2004, str. 450).  
 
Pri vsej pripravi na pogajanja je pomembno naslednje (Scheuing, 1989, str. 290): 
 

• pogosto pomakanje časa za pripravo na pogajanja 

• opredeliti svoje pogajalske cilje 

• opredeliti, kdo se bo udeležil sestanka z naše strani 

• dobro je vedeti, kdo se bo udeležil sestanka z druge strani 

• dobro je vedeti, kam sežejo pooblastila nasprotne smeri 

• dobro tehnično in komercialno znanje 

• sposobnost ocene samega pogajalskega položaja 

• načrtovati vprašanja 

• načrtovati lastno popuščanje 

• poskušati se postaviti v kožo nasprotne strani 

• najti točke skupnega interesa 

• pripraviti dnevni red sestanka 

• določiti taktiko nabavnih pogajanj 

• obvladovati tuji jezik 

• izkušnje v različnih pogajalskih položajih 

• poznati dobaviteljevo strukturo stroškov za artikel 
 
Slednje je pomembno predvsem zato, ker na splošno velja načelo, kolikor večji so stalni 
stroški v lastni ceni materiala, toliko večja je njegova cenovna elastičnost. Povečanje količine 
naročila posledično pomeni zmanjšanje stalnih stroškov na enoto.  
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Pri pogajanjih se je treba zavedati, da ima nabavni referent v trgovskem podjetju več svobode 
pri samem pogajanju v primerjavi z nabavnim referentom proizvodnega podjetja. Razlog je v 
tem, da je v trgovskem podjetju praviloma lažja in hitrejša zamenjava dobavitelja kot v 
proizvodnem podjetju.  
 
Pogajanja in sklenitev nabavnih pogodb 
 
Pogajanje in sklepanje nabavne pogodbe sta jedro nabavnega poslovanja (Potočnik, 2002, str. 
172). Ne glede na to ali se izvaja razpis ali ne, se mora podjetje nenehno pogajati, da dosega 
čim nižje cene ob ustrezni kakovosti in čim boljše plačilne pogoje (Leenders, 1989, str. 225–
227).  
 
Pogajanje je vsekakor eden izmed pomembnejših korakov samega procesa nabave. Vsi 
prejšnji nabavni napori in postavljeni ciljni so praktično brez vrednosti, če končno pogajanje z 
oči v oči ne poteka po naših željah.  
 
Literatura navaja različne taktike nabavnih pogajanj (Van Weele, 1998, str. 335): 

• »Vzemite ali pustite«  

• »Vzbujanje zaskrbljenosti« 

• »Kitajski prijem«  

• »Dražba« 

• »Dobri in zli« 
 
V praksi poteka pogajanje v štirih fazah, in sicer preučevanje, ocenjevanje, pogajanja in 
povzemanje. Bolj obsežno obravnavanje posameznih taktik in faz presega predpisan obseg 
tega dela. Cilj pogajanja je, da privede oba sodelujoča do soglasja z obojestranskim 
popuščanjem, tako da sta oba s pogajanjem zadovoljna (Weele, 1998, str. 329).  
 
Ko so pogajanja končana, sledi povzetek dogovora, ki je osnova za sestavljanje nabavne 
pogodbe. V praksi je najpogostejša pogodbena vezava za eno leto, vse kar je več, preprečuje 
dobavitelju natančnejše kalkulacije, ker se razmere na trgu stalno spreminjajo. Pri sestavljanju 
pogodb višjih vrednosti sodeluje tudi nabavno vodstvo in pravna služba v podjetju. Bistvene 
sestavine pogodbe so predmet pogodbe, se pravi nabava artikla ali storitve, letna načrtovana 
količina odjema, cena in možne spremembe cene, kakovost materiala, dobavni rok, kraj in 
način izpolnitve obveznosti, obveznosti kupca in dobavitelja, kazni in sankcije kršitve 
pogodbe ter pravno reševanje morebitnih sporov med pogodbenima strankama.  
 
V primeru trgovskega podjetja Merkur je točno določena odgovornost za posamezne osebe v 
nabavni službi, torej do katerega zneska lahko posameznik podpisuje letne nabavne pogodbe.  
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Merjenje rezultatov optimizacije nabave 
 
Do danes ni zaslediti enotnega praktičnega pristopa merjenja uspešnosti nabavne funkcije, ki 
bi zagotavljal primerljivost rezultatov med podjetji. Še vedno so podjetja primorana 
vzpostaviti sistem merjenja, ki je prilagojeno posameznemu podjetju in je odvisno od 
značilnosti podjetja (Leenders, Fearon, England, 1989, str. 466).  
 
Eden od ciljev in možnosti prikazanega procesa optimizacije nabave je neposredna merljivost 
rezultatov. Po podpisu nabavne pogodbe preprosto primerjamo naše bazične cene pred 
izvedbo procesa in pa nove cene, ki so rezultat same optimizacije. Predpogoj za merljivost 
rezultatov je enakost pogojev poslovanja pri prejšnjih nabavah in nabavah v prihodnosti. Če je 
tem pogojem zadoščeno, se prihranki na določenem artiklu izračunajo po preprosti formuli, ki 
se v praksi že uporablja v slovenskem svetovalnem podjetju: 
 
 
 Pr = (P1 –  P2) · QL 
 
Pr – prihranki  
P1 – bazična cena 
P2 – dosežena nova cena 
QL – planirana letna količina nabave  
 
Pri tem naj poudarim, da za primerljivost določenega izdelka ni potrebna 100 % identičnost 
artikla. Če namreč kupec ugodno oceni spremembo izdelka in ji pripisuje določeno vrednost 
na trgu, potem je optimizacija nabave z doseženimi prihranki pri ceni dosegla svoj namen.  
 
Ko govorimo o merjenju uspešnosti nabavne funkcije, ne smemo pozabiti na druge kazalce 
uspešnosti in se omejiti zgolj na primerjanje prejšnjih in zdajšnjih cen in dobavnih pogojev. 
Za večplastni prikaz kazalcev in uspešnosti nabavne funkcije glej Prilogo 8, ki prikazuje 
kazalce na področju cen ali nabavnih stroškov, kakovosti, logistike ter na področju zaposlenih 
v nabavi.  
 
Kontrola poteka nabave po izbranih nabavnih poteh 
 
Po sami izvedbi optimizacijskega procesa nabave je potreben stalen nadzor poteka 
nabavljanja po novih poslovnih pogojih poslovanja. Zatorej naj bodo vsi nabavni 
komercialisti zadostno informirani o formalnostih nabavnih pogodb v sklopu njihovega 
nabavnega programa. Oni so namreč primarno zadolženi za naročanje pri dobaviteljevih in pa 
nadzor, če poslovne transakcije potekajo skladno z nabavnimi pogodbami. Če prihaja do 
odstopanj in nastajajo problemi, so zato odgovorni produktni vodje in vodstvo nabave.  
 



 29  

4.3 Področja optimizacije nabave 

 
To podpoglavje je namenjeno področjem oskrbe s trgovskim blagom in pa storitvami, za 
katere menim, da je prikazani proces nabave praktično uporaben. V prejšnjem podpoglavju je 
namreč prikazan nabavni proces na podlagi javnih razpisov, ki je univerzalno uporaben tako 
za postopek nabave različnega blaga in materialov kot tudi za uporabo zunanjih storitev 
čiščenja, varovanja, oskrbe z energijo, telefonskimi storitvami in podobno. Jasno se postopek 
nabave razlikuje v tistem delu, ki tehnično opredeli sam predmet oziroma storitev nabavnega 
procesa. Poleg tega je treba znova poudariti, da je dolžina procesa, natančnejša opredelitev 
posameznih faz in poudarkov na posameznih korakih, pravzaprav pa tudi to, ali bo razpis 
sploh uresničen, odvisno od tega: 
 

• kakšno vrednost predstavlja nabavljeni artikel ali storitev v okviru celotnega 
nabavnega volumna podjetja 

• kakšna je tehnična zahtevnost predmeta ali storitve 

• od odvisnosti cene nabavnega artikla od borzno določenih cen surovin (nafta, 
dragocene kovine …) 

• kakšen je strateški pomen artikla in storitve za sam razvoj in obstoj podjetja  

• kakšen je vpliv artikla in storitve na samo dobičkonosnost podjetja 

• kakršne so razmere na nabavnem trgu, npr. kakšen je trend gibanja cen 

• kakšna je trenutna pozicija Merkurja do zdajšnjih dobaviteljev (dobavitelj je 
lahko tudi pomemben poslovni partner ali kupec Merkurja) 

 
Če vodstvo nabavnih služb za posamezni artikel ali storitev na podlagi analize stroški – koristi 
oceni, da pričakovane koristi, se pravi prihranki, ne presegajo stroškov, ki jih ima nabavni 
kader z javnim razpisom za posamezen artikel ali storitev, potem seveda izvedbo samega 
procesa ni racionalno izvajati. V vsakem podjetju se je smiselno najprej ukvarjati z večjimi 
nabavnimi volumni. Šele pozneje, ko sta rezultat in učinkovitost izbrane metode vidna, lahko 
enake procese izpeljemo na ostalih artiklih in storitvah.  

4.3.1 Nabava trgovskega blaga 

 
Na prvem mestu v trgovskem podjetju je nabava trgovskega blaga, povezana s samim 
trgovanjem in ustvarjanjem dodane vrednosti za podjetje. Nabavni asortiment Merkurja 
prikazuje Priloga 1. Gre za širok asortiment izdelkov, vse od surovin, materiala in pa do 
končnih, tehnično zahtevnejših artiklov.  
 
Gotovo so nekateri metalurški, kemični in gradbeni izdelki dokaj problematični v smislu 
določanja cene na trgu. Npr. ceno metalurških izdelkov v veliki meri določa stanje na trgu, ki 
je v letošnjem letu pod vplivom večjega povpraševanja in posledično višjih cen nabavnih 
surovin. Tako da poslovodstvo ocenjuje, da Merkur v letošnjem letu ne bo dosegel 
zastavljenih ciljev na področju metalurgije, predvsem zaradi zmanjšanja razlike v ceni.  
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Po drugi strani vidim predvsem na področju tehničnih izdelkov še večjo vključitev nabave iz 
daljne Azije. Dejstvo, ki kaže temu v prid, so svetovne blagovne znamke tehničnih izdelkov, 
ki selijo svoje proizvodnje obrate v cenejše dežele Azije ali še celo kupujejo neznane 
blagovne znamke in jih v soglasju s proizvajalci prodajajo pod svojim imenom. S tem 
potrošnikom Merkurja ponudimo tudi cenovno sprejemljivejše izdelke neznanih blagovnih 
znamk, vendar še vedno v zadostnem kvalitetnem razredu.  

4.3.2 Sekundarna področja in viri prihrankov 

 
Storitve čiščenja  
 
Po podatkih tujih svetovalnih podjetij, in pa tudi rezultatih optimizacije nabave v slovenskem 
prostoru lahko rečemo, da je področje čiščenja eno izmed področij, kjer se dosegajo največji 
prihranki, merjeni v odstotkih od nabavnega volumna (Kerkhoff, 2002). Za pridobitev 
konkurenčnih in primerljivih ponudb na trgu je treba posebno pozornost nameniti specifikaciji 
čiščenja. Opredelimo namreč posamezne naloge in samo pogostost opravljanja posameznih 
opravil. Če ne gre za čiščenje ali varovanje enostavnejših prostorov, kot so pisarne, si morajo 
prostore ogledati tudi ponudniki omenjenih storitev.  
 
V Merkurju so s prehodom v leto 2005 določili in opredelili cilje storitev čiščenja kot 
primarne naloge oddelka Splošnih služb. Prej namreč ni bilo nadzora nad čiščenjem, saj se je 
vsako trgovsko poslopje posebej dogovarjalo s slovenskimi ponudniki čistilnih storitev. 
Rezultat poenotenja omenjenih storitev je zmanjšanje dobaviteljev z 30 na samo 7 
dobaviteljev, ki s čiščenjem poslovnih prostorov, skladišč ter prodajnih površin pokrivajo 
celotno Slovenijo. Novi ponudniki so bili izbrani na podlagi ponudb, z njimi pa so sklenjene 
letne pogodbe, ki se z novim letom lahko podaljšajo (Beton, 2005).  
 
Oskrba z električno energijo 
 
Sam pristop nabave električne energije poleg komercialnega znanja od odgovornega zahteva 
poznavanje slovenskega trga električne energije, pa tudi zakonodaje na področju energetike. 
Na slovenskem trgu lahko od 1. julija 2004 namreč vsak t. i. »upravičeni odjemalec električne 
energije«7 izbira svojega dobavitelja električne energije (Zakon o spremembah in dopolnitvah 
energetskega zakona, 2004). Tako naj se enkrat letno v podjetju izvede tudi razpis za 
ponudnika električne energije. Tudi tukaj so nam v pomoč evidence porabljene električne 
energije za določeno obdobje, ki jih vodi trenutni dobavitelj in so nam dostopne tudi na 
daljavo prek elektronskih gesel.  
 
V prihodnosti pa velja namenjati pozornost tudi zeleni energiji, ki je na trgu prisotna že 
približno leto dni. Gre za ekološko pridobljeno električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih 
in okolju prijaznih energetskih virov. Primerjalno je cena zelene energije zanemarljivo višja, 

                                                 
7 Upravičeni porabnik, ki presega priključno moč 41 kWh. 
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razlika v ceni pa je v celoti namenjena različnim okoljskim projektom (Elektro Ljubljana, 
2005).  
 
Hkrati poznavalci slovenskega trga električne energije ocenjujejo, da so od začetka 
deregulacije slovenskega trga dobavitelja zamenjali veliki porabniki, ki jim pripada 10 % 
slovenske porabe električne energije (Holding Slovenskih elektrarn, 2005). To kaže, da na 
trgu obstajajo možnosti za nabavo električne energije po bolj konkurenčnih cenah.  
 
Oskrba s kurilnim oljem 
 
V zadnjem času v javnosti pereče vprašanje višanja cene surove nafte in z njo povezanih 
derivatov je še eno področje, ki ga v prihodnosti ne bi smeli zanemarjati. Potrebno je 
sklepanje čim ugodnejših nabavnih pogodb za daljše časovno obdobje. Če se bo trend 
naraščanja cen nadaljeval, s podpisom letne pogodbe ponudniku omočimo nakup kurilnega 
olja na zalogo in črpanje iz zaloge. Poleg tega moramo biti pozorni na dodatne ugodnosti, ki 
jih ponujajo ponudniki kurilnega olja. Področja konkurence na tem področju se selijo iz 
cenovne konkurence na uslužne storitve, kot so brezplačno čiščenje cistern, brezplačni 
prevozi in podobno. Zelo priporočljivo je spremljanje trenda in napovedi strokovnjakov na 
področju naftne industrije, pa tudi upoštevanje sezonskega nihanja cen naftnih derivatov. 
Samo tako lahko vire energije nabavljamo pri najbolj optimalnem nabavnem viru in ob 
pravem času.  
 
Storitve telefonije, dostop do internetnega omrežja in podobno 
 
V preteklosti je imel Telekom monopol na tem področju, kar pa se spreminja z vstopom novih 
alternativnih ponudnikov na slovenski trg. V sklopu telefonije je treba izvesti razpis za 
ponudnike, ki ponujajo cenejše klicanje v tujino. Eden izmed preverjenih ponudnikov na 
slovenskem trgu je Medinet, ki ponuja kompletno paleto storitev na področju dostopa do 
interneta, internetnih storitev, telefonije ter videokonferenc, in sicer prek omrežja Amis. 
Podjetje Medinet od junija 2004 kot prvi slovenski alternativni operater uporabnikom na 
javnih priključkih Telekoma Slovenije ponuja možnost klicanja v tujino na fiksna in mobilna 
omrežja po znatno nižjih cenah.  
 
Trenutno so v Merkurju za področje telefonije zavezani Telekomu, kjer tudi nabavljajo 
telefonske priključke. Znotraj Merkurja, se pravi med vsemi zaposlenimi znotraj Slovenije na 
fiksnem omrežju, je že omogočeno brezplačno telefoniranje. Tako v prihodnosti ostaja cilj 
cenejše telefoniranje v tuja omrežja, se pravi izven države Slovenije (Čulk, 2005). 
 
Oskrba s pisarniškim materialom, zaščitno obleko ter storitvami tiskanja 
 
V tako velikem trgovskem podjetju, kot je Merkur, pisarniški material, vključno z 
računalniško podporo, obleko za trgovce, zaščitno obleko za skladiščne delavce in PVC 
vrečkami za potrebe maloprodaje ne predstavljajo zanemarljive vrednosti. V trgovskem 
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podjetju se omenjeni materiali zbirajo v Ekonomatu, ki po novem blago nabavlja prek 
nabavnih oddelkov, odvisno od tega, katero blago pokriva posamezna produktna nabavna 
skupina. Za potrebe tiskanja se storitve opravljajo po naročilu, medtem ko je asortiment 
pisarniškega material zelo širok, kar onemogoča zajetje vseh izdelkov pri enem dobavitelju, 
tako da se do zdaj niso javljali na razpise večjih podjetij kot npr. DZS8( Kuralt, 2005). 
Nekatere izdelke, kot so npr. kartuše za tiskalnike, zaščita za skladiščne delavce, obleka za 
trgovce in podobno, pridobijo po veleprodajnih cenah, kar je vsekakor prednost, saj so le-ti 
del Merkurjevega prodajnega programa. Pred 1. julijem 2005 so imeli v Ekonomatu 24 
dobaviteljev za omenjeni material.  
 
V luči optimizacije se zdi mi potrebno in nujno zmanjšanje števila dobaviteljev in izvajanje 
razpisa za ključne skupine artiklov. Bistveno je, da se v letnem razpisu zajame čim večji 
obseg pisarniškega blaga in se povpraševanje pošlje specializiranim svetovnim trgovcem s 
pisarniškim materialom. Tako damo priložnost ponudnikom, da postanejo edini dobavitelj za 
celotne potrebe pisarniškega materiala v trgovskem podjetju. S tako velikim obsegom je 
namreč mogoče dobiti nadvse konkurenčne ponudbe na trgu. Kot sem že omenil so te 
nabavne naloge po novem pod okriljem nabave Merkurja in ne več pod nalogami samega 
Ekonomata.  
  
Oskrba in ravnanje z embalažo, pakirnim materialom, paletami in podobno 
 
Že pri iskanju in izbiri materialov mora nabava tudi odgovoriti na vprašanje, kako bodo 
material in odpadki po končani življenjski dobi okolju prijazno odstranjeni (Hribar, 2004, strt. 
13).  
 
V trgovskem podjetju Merkur na leto porabijo več sto ton embalaže, strošek embalaže pa se 
giblje tja do 10 % kupne vrednosti blaga, odvisno od blagovne skupine (Šalamun, 2004, str. 
114). Kar samo potrjuje, da se je nabave embalaže treba lotevati prav tako sistematično kot 
tudi ostalega strateškega trgovskega blaga.  
 
Da je embalaža v očeh kupca pomembna, ni dvoma. V primeru Merkurja ločimo embalažo, ki 
je pod domeno proizvajalcev ali dobaviteljev, in pa embalažo, na katero vpliva samo trgovsko 
podjetje. Slednjo lahko razumemo kot pakirno embalažo za Merkurjevo trgovsko znamko 
MQ9. V prihodnje se namreč načrtuje poudarek na lastni trgovski blagovni znamki Merkur in 
s tem povezani bodo tudi stroški lastne embalaže. Na drugi strani ne smemo pozabiti še na 
nakupovalne vrečke, ovojne in darilne papirje, trakove, skratka vse tisto, kar porabniku daje 
trgovec. Pri nekaterih slovenskih podjetjih pa se je v praksi kot vir prihrankov pokazala že 
sama menjava dobavitelja lesenih palet, tako evro palet kot navadnih palet.  
 
Glede zbiranje in ravnanja z odpadno embalažo lahko povemo, da Merkur na posameznih 
lokacijah zbira in sortira embalažo po vrsti materiala in jo potem predaja pogodbenim 
                                                 
8 Državna Založba Slovenije. 
9 Merkur Quality. 
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odvoznikom odpadne embalaže. Obveznosti ravnanja za odpadno embalažo pa so prenesli na 
družbo Slopak10 (Šalamun, 2004, str. 114). Za Slopak predstavljajo največje stranke poleg 
komunalnih podjetij prav veliki trgovci, tako da je s tega vidika pogajalske moči mogoče 
doseči boljše nabavne pogoje.  
 
Nenazadnje je treba pri embalaži upoštevati ekološke dejavnike. V tem smislu je 
najprimernejša povratna embalaža, ki pa za sabo potegne več stvari, tako da se zaenkrat 
trgovsko podjetje še ni odločilo za to ekološko neoporečno možnost embalaže.  
 
Transportne storitve 
 
Organizacijo prevozov v trgovskem podjetju izvajajo sami, izvedbo pa so prepustili 
pogodbenim prevoznikom. Merkur namreč najema prevoze pri več pogodbeno izbranih 
podjetjih. Med razlogi za to je tudi pomanjkanje ponudbe za izvedbo celotne prevozne 
storitve, od organizacije do izvedbe prevozov, saj sta dva od pomembnih pogojev 
informacijska povezava obeh podjetij in tudi primernost voznega parka za prevoz metalurških 
izdelkov, nevarnih snovi, kosovnega materiala v majhnih količinah, vendar velikemu številu 
kupcev (Pavlin, 2004, str. 114).  
 
Prevoze je v letu 2004 opravljalo 45 pogodbenih avtoprevoznikov, 20 pa je bilo takšnih, s 
katerimi niso imeli sklenjene pogodbe, vendar so stalne stranke. V letu 2004 so naložili 20. 
434 tovornjakov ali približno 85 dnevno. Za gradbeni material in kable organizirajo prevoz s 
tovornjakom, ki blago tudi razloži. Belo tehniko in papir vozijo s kamioni, ki imajo 
razkladalno rampo. Ker število trgovskih centrov v tujini narašča, so začeli posebej 
organizirati prevoze v tujino, na Hrvaško (Merkur novice, 2005).  
  
Optimizacija procesa nabave predvideva tudi izvedbo javnega razpisa za opravljanje 
transportnih storitev za potrebe trgovskega podjetja. V pomoč pri pripravi nam je pretekla 
baza podatkov o opravljenih destilacijah prevozov, vključno s težo prevozov, ceno in pa 
izvajalcem, ki je opravljal transportno storitev. Na podlagi pripravljenih letnih potrebah po 
prevozu lahko pridobimo cene prevoznih storitev ponudnikov, tudi izven Slovenije. 
Ponudnikom omogočimo večji obseg storitev in posledično kar se da konkurenčne cene na 
trgu. Vsekakor izberemo cenovno primernega podizvajalca, ki je sposoben zadovoljiti potrebe 
po raznovrstnem kvalitetnem opravljanju prevoznih storitev, ki so skladne z zakonodajo na 
tem področju.  
 
Izboljšanje splošnih plačilnih pogojev  
  
Cilj optimizacije nabave je doseganje prihrankov pri nabavi. Ti prihranki so lahko, poleg 
naštetih prihrankov v dosedanji obravnavi tematike tudi z naslova doseženih boljših plačilnih 

                                                 
10 SLOPAK je gospodarska družba, ki svojim naročnikom, zavezancem za ravnanje z odpadno embalažo, 
zagotavlja izpolnjevanje njihove obveznosti tako, da organizira in izvaja prevzem, razvrščanje, predelavo in 
reciklažo odpadne embalaže v Sloveniji.  
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pogojev, kot smo jih imeli dogovorjene do zdaj. Nasploh se dogaja, tudi slovenskim 
podjetjem, da izgubljajo denar zaradi finančne nediscipline. Za trgovsko podjetje je poleg 
običajnega plačilnega roka najbolj smotrna določitev plačilnih pogojev v primeru predplačila. 
Če denarni tok podjetju to dopušča, je smiselno koriščenje popustov za predplačilo 
dobaviteljem, saj so s tem na letnem nivoju prihranki več kot opazni.  
 
Če se npr. odločimo, da za določeno blago zaradi najrazličnejšega vzroka ne bomo izvajali 
razpisa, je najmanj, kar lahko storimo za ugodnejšo nabavo v prihodnosti, to, da pošljemo 
dobaviteljem predlog novih enotnih plačilnih pogojev za dobavitelje Merkurja. V primeru 
pogajanj o dobavnih in plačilnih pogojih z domačimi dobavitelji je trgovsko podjetje Merkur 
v boljšem pogajalskem položaju. Poleg tega je treba vedno stremeti k temu, da je plačilni rok 
Merkurjevemu dobavitelju daljši od plačilnih rokov kupcev Merkurja.  
 
Pri plačilnih pogojih naj omenim, da sedanje stanje neplačilne discipline tako Merkurja 
dobaviteljem kot tudi samih kupcev Merkurja onemogoča realizacijo predčasnega plačila in 
prihrankov, pa tudi vse več je kompenziranja med podjetji. Za doseganje prihrankov iz 
naslova plačilnih pogojev je torej ključnega pomena tudi učinkovitejše obvladovanje izterjav 
in verižnih kompenzacij v Merkurju, saj brez tega denarni tok ne omogoča predčasnega 
plačevanja Merkurjevim dobaviteljem.  
 
Na konci naj omenim še druga področja, kot so nabava računalniške tehnologije in storitev, 
nabava hitre pošte in poštnih storitev, nabava voznega parka ter skladiščne mehanizacije, 
izbira ponudnika prehrane za zaposlene, varovanja poslovnih prostorov in tako naprej. 
Podrobnejše obravnavanje zgoraj naštetih storitev presega predpisan obseg diplomske naloge.  
 

4.4 Delovno mesto svetovalca za nabavo 

 
Pri novem prikazanem pristopu optimizacije nabave se poraja vprašanje, kako organizirati 
nabavno funkcijo? Obstajata dve temeljni možnosti. Ali se proces prenese med odgovornosti 
zdaj zaposlenih delovnih mest v nabavi, kot so komercialisti, nabavni specialisti, produktni 
vodje, ali se zaposli oziroma prekvalificira zdajšnji nabavni kader za novo delovno mesto 
svetovalca nabave? 
 
Sam zagovarjam tezo, da mora biti optimizacija pod domeno novega delovnega mesta, ne 
glede na to kako se to delovno mesto imenuje. Bistveni razlogi za to so preprosti: 
 

• sedanje nabavno osebje porabi vsaj 80 % svojega časa za dnevne rutinske in 
administrativne nabavne naloge in nima časa za opravljanje prikazanih 
postopkov nabave 

• sedanje nabavno osebje ni kvalificirano za nove pristope optimizacije 

• za hitrejše rezultate optimizacije je potrebna 100 % angažiranost zaposlenega v 
nabavi 
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Novemu delovnemu mestu svetovalca nabave se določi stroškovno mesto, in sicer določena 
programska skupina v podjetju. Primarne naloge svetovalcev so doseganje prihrankov s 
pomočjo prikazanega postopka optimizacije nabave. Svetovalci za nabavo so neposredno 
podrejeni vodji tega oddelka, ta pa programskemu direktorju določenega blagovnega 
programa, ki pa ga sestavlja več produktnih skupin.11  Rezultate optimizacije nadzira 
programski direktor. Razlog, da svetovalce razporejam pod določen program, je specializacija 
svetovalca za izdelke posamezne produktne skupine. Brez te si ne zamišljam kontinuirano 
uspešnega dela svetovalca za nabavo. Pri tej zamisli je delovno mesto svetovalca enakovredno 
delovnemu mestu nabavnega specialista. V Merkurju je zelo podobna organizacija že na 
prodajni strani, in sicer oddelek Pospeševanja prodaje, ki spada pod Maloprodajo, kjer so 
posamezni pospeševalci prav tako zadolženi za določen prodajni asortiment.  
 
Za začetek se skupaj z vodstvom programske skupine določi produktne skupine (PSK), za 
katere bi bilo na začetku najbolj smotrno izvesti nove postopke nabave. Na novo se zaposli ali 
znotraj podjetja prezaposli svetovalce nabave s primerno trženjsko izobrazbo. Svetovalec 
deluje v prenovi nabavnega postopka in pa iskanju novih dobaviteljev in pri tem tesno 
sodeluje z nabavnim osebjem v oddelku, predvsem s produktnim vodjem. Posameznemu 
svetovalcu se določi Produktna skupina (PSK), za katero je soodgovoren glede doseganje 
nabavnih ciljev, ki jih opredeljuje nabavna politika podjetja.  
 
Omenjeno zamisel organizacije oddelkov nabave prikazujem v Prilogi 10: Nova 
organizacijska struktura nabavnega oddelka znotraj programske skupine v trgovskem podjetju 
Merkur.  
 
To organizacijsko strukturo lahko podpremo z Van Weelovo delitvijo nabavne funkcije na 
štiri temeljne dimenzije. Glej sliko 3 na strani 36.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Glej Prilogo 1: Organizacijska struktura nabava v Merkur d. d.  
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Slika 3: Štiri dimenzije nabavne funkcije 
 

Vir: Van Weele, 202, str. 39. 
 
Oddelek logistike premikov je že prisoten v trgovskem podjetju in je zadolžen predvsem za 
logistično dimenzijo nabavne funkcije. Dosedanji komercialisti in specialisti v nabavi so 
zadolženi za administrativno in tehnično dimenzijo nabave. Po novi opredelitvi organizacije 
nabave dosedanji zaposleni dobijo pomoč svetovalca na področju nekaterih komercialnih 
nalog.  

 
Prikazana organizacija se nanaša na nabavo trgovskega blaga, medtem ko menim da bi bilo 
mogoče nove procese uvesti tudi pri nabavi storitev. Tukaj za razliko od trgovskega blaga ni 
potrebna uvedba novih delovnih mest, vendar je potrebna le seznanitev in izobraževanje 
dosedanjih zaposlenih na področjih nabave storitev v tej smeri, da bodo sposobni čim bolj 
konkurenčno nastopati na nabavnem trgu storitev.  
 
Glede na izkušnje v praksi menim, da novo delovno mesto svetovalca za nabavo zahteva od 
zaposlenega predvsem naslednja znanja in karakterne lastnosti:  
 

• oseba dobro deluje v timu in se zna podrejati ciljem produktne skupine 

• ima vizijo osebnega razvoja in razvoja nabavne funkcije v produktni skupini 

• organiziranost, planiranje, postavljanje ciljev 

• prevzema odgovornost za doseganje ciljev 

• samostojnost in prevzemanje iniciative 

• analitično znanje in obdelava podatkov v podatkovnih bazah 

Tehnična dimenzija: 
• opredelitev tehničnih specifikacij in 

storitev, ki jih je treba nabaviti 
• presoja dobaviteljevega sistema 

kakovosti 
• izbor dobaviteljev 
• testiranje novih vzorcev 

Komercialna dimenzija:  
• raziskava nabavnega tržišča 
• obisk pri dobaviteljih 
• iskanje ponudb 
• vrednotenje ponudb 
• pogajanja z dobavitelji 

Logistična dimenzija:  
• optimiranje politike naročanja in 

obračanja zalog 
• spremljanje izpolnjevanja naročil 
• vhodna kontrola 
• spremljanje zanesljivosti dobav 

Administrativna dimenzija: 
• spremljanje in vodenje evidence 

naročil 
• preverjanje faktur 
• preverjanje plačil dobaviteljem 
• naročanje pri odobrenih dobaviteljih 

 
 

 
Nabavna 
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• natančnost in smisel interpretacije podatkov  

• nastopanje in vodenje sestankov z dobavitelji 

• znanje vsaj dveh tujih jezikov 

• poznavanje drugih kultur in navad narodov 

• izredna pogajalska sposobnost 

• vztrajanje in nepopustljivost pri doseganju rezultatov 

• hitro učenje specifik posameznega artikla 

• tehnični tip človeka 

• oseba deluje etično odgovorno in je zvesta svojim načelom 

4.5 Globalni nabavni viri 

 
Ob sodobnem predstavljenem procesu nabave in ciljnih prihrankih ne moremo mimo nabave 
na globalnem trgu. Prikazani proces namreč predvideva analize globalnega nabavnega trga in 
ne le domačega, bližnjega okoliša poslovanja trgovskega podjetja. Če se podjetje pri nabavi 
zanaša na domači trg, so torej novi koncepti optimizacije nabave neuporabni oziroma ne 
dosežejo svojega namena. Scheuing (1989, str. 212) meni, da je ustrezna izbira nabavnega 
vira odgovornost nabavne funkcije, še več, da je nabavna funkcija toliko dobra, kolikor je 
dober njen nabavni vir. Torej, če hočemo nabavljati pri kar se da učinkovitem nabavnem viru, 
moramo vsekakor misliti in poslovati globalno.  
 
Razlogi, zakaj se podjetja odločajo za nabave na mednarodnih trgih, so naslednji (Urbancl, 
2004, str. 29–30): 
 

• čedalje močnejša tuja konkurenca 

• pritisk na znižanje stroškov 

• proizvodi ali material niso razpoložljivi na domačem trgu 

• podjetja želijo zadnje razpoložljive različice izdelkov 

• podjetja želijo izkoristiti ugodna valutna nihanja 

• podjetja želijo razširiti mrežo ali zmanjšati odvisnost od dobaviteljev  
 

Glavne priložnosti nabave na globalnem trgu izhajajo iz doktrine komparativnih prednosti 
določenih geografskih oziroma ekonomskih področij sveta. Določena področja se očitno 
ločijo glede na pogoje gospodarjenja, kot so različna cena delovne sile, naravna bogastva, 
spodbudno podjetniško in davčno okolje. Zaradi takih in podobnih razlik se pojavljajo razlike 
v cenah istovrstnih dobrin, če primerjamo nabavo iz različnih držav sveta. Torej je razumljiva 
poteza vse več podjetij, ki selijo svoje proizvodnje obrate v bolj spodbudna podjetniška 
okolja. Več kot očitno je tudi, da kvalitetna raven, ki je največkrat vprašanje pri nabavi iz 
razvijajočih se dežel Daljnega vzhoda, izjemno raste. Za to sta vsaj dva razloga, in sicer nova 
sodobna proizvodnja oprema in pa možnosti neposrednega nadzora kvalitete s človeškim 
nadzorom. Na nekaterih področjih nadzora se preprosto ne da obiti človeškega faktorja, kar te 
države zaradi poceni delovne sile dobro izkoriščajo (Austin, 2005, str. 28–29).  
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Naj omenim samo to, da sedanji zaposleni v nabavi trgovskega podjetja namenjajo premalo 
časa iskanju novih globalnih nabavnih virov. Glavni razlog sem že omenil, in sicer 
preobremenjenost z administrativno komponento nabavnega procesa. Zatorej bi bil oddelek 
svetovanja v prihodnje tisti, ki bi opravljal nabavne naloge, povezane z iskanjem novih 
globalnih nabavnih virov. Vendar na drugi strani obstajajo tudi ovire, na katere naletijo 
podjetja pri nabavi na globalnem trgu. Slika 4 spodaj prikazuje ovire, ki jih morajo podjetja 
upoštevati pri nabavi na globalnem trgu.  
 
Slika 4: Najpogostejše ovire, na katere naletijo podjetja pri nabavljanju na mednarodnem trgu 

 
Vir: Heinritz et al. , 1991, str. 194. 

4.5.1 Nevarnosti nabave na globalnem trgu  

 
V praksi so se kot glavna tveganja nabave na globalnem trgu pokazala naslednja: 
 

• pozna dostava materiala 

• dostava napačnega artikla oziroma zamenjava artikla 

• dostava izdelkov, ki niso funkcionalni 

• korupcija 

• začetne dobre dobave, pozneje težave s kvaliteto 

• preveliki odjemi za slovenske razmere 
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Tem tveganjem se podjetje lahko izogne na naslednje načine (prirejeno po Taxgroup, 2005): 
 

• samostojna organizacija transporta 

• postopna manjša naročila in prehod na novega dobavitelja 

• plačilo z garancijskim pismom 

• temeljita analiza in preverjanje dobaviteljev12  

• jasen dogovor in dokumentacija dobavnih pogojev 

• obisk proizvodnih ali prodajnih obratov novega dobavitelja 

• itd.  
 

5 SKLEP 

 
V trgovskih podjetjih se danes bitka za ohranjanje konkurenčnosti dobiva pri obvladovanju 
cen na nabavni strani trgovskega procesa. Kot že poudarjeno, se je v preteklosti nabavnemu 
procesu v podjetjih namenjalo manj pozornosti kot samemu trženju izdelkov. Poleg tega je 
več kot očitno, da se današnje nabavno poslovanje v marsičem razlikuje od tistega v 
preteklosti. Temu primerno danes nabavni management tako ni več kraj za statični, temveč le 
za dinamični nabavni kader.  
 
Tako je v diplomskem delu predstavljen sodobni postopek nabave na podlagi razpisov, ki je 
uporaben tudi za področja sekundarnih dejavnosti, vse s ciljem, da se trgovskemu podjetju z 
racionalnejšo nabavo omogočata nadaljnja rast in obstoj. Praksa svetovalnih podjetij na 
področju nabave kaže na izjemno uspešnost sodobnih prijemov v nabavi, ne glede na to, da 
gre za relativno preprosto naravnan proces optimizacije v nabavi, ki ga med drugim omogoča 
tudi sodobna internetna tehnologija.  
 
Eden najvidnejših in hkrati najvplivnejših dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost nabavne 
funkcije, je odnos vodstva podjetja do vloge in pomena nabavne funkcije. Eden od 
predpogojev za uvedbo prikazanega sistema optimizacije nabave je torej strateški odnos 
vodstva do nabave v podjetju. Poslovodstvo podjetja Merkur se naraščajočega pomena nabave 
v določeni meri že zaveda, na kar kaže tudi kopica internih dokumentov, ki delno obravnavajo 
to tematiko. Rezerve v nabavi vidim predvsem v prikazani standardizaciji nabavnega 
postopka, tudi na področjih pomožnih dejavnosti trgovine, in pa usposobitvi nabavnega kadra 
za novejše naloge, ki jih zahteva mednarodno usmerjena nabava. Preveliko zanašanje na 
domače zunanje nabavne viri dolgoročno namreč ni vzdržno, tako ne za domače proizvajalce 
kot tudi ne za nekonkurenčne nabave trgovskega podjetja Merkur.  
 
Sodeč po svetovnih trendih je preveliko zanašanje na domače dobavitelje dolgoročno 
nevzdržno, na kar kaže sedanje stanje na slovenskem trgu tehničnega blaga, kjer Merkur velja 

                                                 
12 Glej fazo Izbira dobavitelja na strani 26. 
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za premočno stranko na trgu, ki se ji vsi dobavitelji podrejajo na področju cen ter dobavnih in 
plačilnih pogojev (Dernovšek, 2003, str. 116). Ob še močnejšem prodoru svetovnih trgovskih 
mrež na slovenski trg bi Merkur, ob upoštevanju sodobnih prikazanih procesov in globalnih 
nabavnih virov, lahko predstavljal resno konkurenco velikim svetovnim tehničnim trgovskim 
mrežam.  
 
V praksi se je že kolikokrat pokazalo, da v večini primerov priložnosti nabave iz oddaljenih 
trgov pretehtajo ovire, ki se pojavijo ob prehajanju na nove nabavne poti. Tisto, kar je 
pomembno, je, da se zavedamo nevarnosti in ovir in jih s pravim pristopom in strokovnostjo 
spremenimo v naše prednosti na konkurenčnem globalnem trgu. In prav tema globalnih trgov 
Daljnega vzhoda, ki jo puščam odprto za nadaljnje raziskovanje, je tista ki se mi zdi ne samo 
ključno povezana z obravnavano temo optimizacije nabave, ampak tudi predpogoj za 
doseganje načrtovanih nabavnih prihrankov v okviru prikazanega postopka.  
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Organizacijska struktura nabave v Merkurju, d. d.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Nabava in prodaja produkta 2.06.006. Organizacijski predpis Merkur, d. d., 2005. 
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Priloga 2: Hierarhična struktura nabave v Merkur d. d.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Nabava in prodaja produkta 2.06.006. Organizacijski predpis Merkur, d. d., 2005. 
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Priloga 3: Pristojnosti in odgovornosti produktnih vodij v nabavi Merkur, d. d.  
 
• PV je pristojen in odgovoren za pridobitev najoptimalnejših nabavnih pogojev in podpis nabavnih pogodb 

skladno z opredeljenimi pooblastili izvršnega direktorja Nabave, 

• PV je pristojen in odgovoren za izpolnjevanje letno dogovorjenih obveznosti v okviru nabavnih pogodb, 

• PV je pristojen in odgovoren za oblikovanje nabavnih in sooblikovanje prodajnih cen za svoj asortiment, 

• PV je pristojen in odgovoren za racionalno dostavo blaga od dobaviteljev do skladišča v primeru naročanja 
na zalogo in soodgovoren, skupaj z VP, za racionalno dostavo blaga do kupca v primeru naročanja v 
tranzitu, pri čemer v poslovne dogovore vključuje sodelavce iz Logistike in Maloprodaje (polnjenje polic, 
tranzitne dostave), 

• PV je pristojen in odgovoren za dogovarjanje s Finančnim področjem in Logistiko v primeru večjih 
planiranih naročil in dostav blaga v skladišče 

• PV je pristojen in odgovoren za skladnost najave z dobavo blaga, skladno z opredeljenimi standardi, 

• PV je pristojen in odgovoren za realizacijo planiranega koeficienta obračanja zalog in obvladovanje 
slaboidočih zalog skladno z nabavno politiko, 

• PV je pristojen in odgovoren za pridobivanje sredstev za pospeševanje prodaje pri dobaviteljih (katalogi, 
prodajne akcije, otvoritve novih TC, sejmi, rabat za trženje ipd. ), 

• PV je pristojen in odgovoren za dogovarjanje z dobavitelji za strokovno izobraževanje (blagoznanstvo) 
nabavnega in prodajnega osebja, 

• PV je pristojen in odgovoren za ocenjevanje, izbor in čiščenje dobaviteljev ter sprejemanje ukrepov do 
dobaviteljev, 

• PV je pristojen in odgovoren za odpiranje šifer artiklov in pridobivanje komercialnih in logističnih 
podatkov, potrebnih za urejene matične podatke artiklov, 

• PV je pristojen in odgovoren za stalen razvoj asortimenta (uvajanje novosti), za izbor artiklov in čiščenje 
artiklov skladno z nabavno politiko in sklepi asortimentskega tima, 

• PV je pristojen in odgovoren za razvrščanje artiklov po pomembnosti skladno z navodilom za razvrščanje 
asortimenta, 

• PV je pristojen in odgovoren za pravilno opredelitev dobavne pripravljenosti za A in B artikle ter za 
zagotavljanje založenosti skladno z navodilom za razvrščanje asortimenta, 

• PV je pristojen in soodgovoren (skupaj z odgovornimi za prodajo po prodajnih kanalih) za izpolnjevanje 
mesečnega plana prodaje in RVC produkta po prodajnih kanalih in vrstah procesa, 

• PV je pristojen in odgovoren za spremljavo konkurence in prilagajanje asortimenta glede na razmere na 
trgu, 

• PV je pristojen in odgovoren za racionalno poslovanje, 

• PV je pristojen in odgovoren za stalno strokovno izpopolnjevanje in svoj osebnostni razvoj, 

• PV je pristojen in odgovoren za zagotavljanje vse potrebne spremljajoče dokumentacije blaga, 

• PV je pristojen in odgovoren za pozitivno in konstruktivno komuniciranje z ostalimi deli podjetja, 

• PV je pristojen in odgovoren za tehnološki red v svoji PSK (urejena dokumentacija, likvidirani računi, 
rešene reklamacije, obvladovane kalkulacije), 

• PV je pristojen in odgovoren za poslovanje skladno s sistemskimi dokumenti Merkurjevih standardov 
poslovanja, 

• PV je pristojen in odgovoren za izvajanje ostalih nalog po direktivi hierarhično nadrejenega. 

 
Vir: Nabava in prodaja produkta 2.06.006. Organizacijski predpis Merkur, d. d., 2005. 
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Priloga 4: Naloge nabavnih komercialistov v nabavi Merkur, d. d.  
 

• Pregledovanje potreb v Nabavi 

• Izbiranje artiklov, ažuriranje količin in urejanje podatkov 

• Pregledovanje tranzitnih NN za VP 

• Izpolnjevanje podatkov v glavi tranzitnega NN za VP 

• Pregledovanje tranzitnih NN za MP 

• Pregledovanje količine, vrednosti in dobavitelja na tranzitnem NN za MP 

• Kreiranje NN 

• Pošiljanje NN dobavitelju 

• Dogovarjanje z dobaviteljem o potrditvi naročila 

• Preverjanje skladnosti potrditve naročila z NN 

• Usklajevanje neskladnosti z dobaviteljem 

• Najava dobave blaga 

• Spremljanje izvajanja in realizacije naročila 

• Arhiviranje NN 
 
 
Razlaga kratic: 
 
NN – naročilo v nabavi 
VP – Veleprodaja 
MP – Maloprodaja 
 
Vir: Naročanje blaga in storitev 2.06.002. Organizacijski predpis Merkur, d. d., 2005. 
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NAČRT PROIZVODNJE 

 

NAČRT NABAVE 

FINANČNI NAČRT 

Priloga 5: Podjetniški planski sistem 
 
 

MARKETINŠKE RAZISKAVE 
 
 
 
NAPOVED PRODAJE 
 
 
 
MARKETINŠKI NAČRT 
 
 

           
 
 
 
      
 
 
 
Legenda:  
 
Količina 
     
Čas  
  
Denar  
  
 
 
Vir: Sheuing, 1989, str. 133. 
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Priloga 6: Matrika odgovornosti in sodelovanje med prodajo in nabavo v Merkur, d. d.  

         Nosilci aktivnosti 

 Elementi procesa Iz
vr

šn
i d

ire
kt

or
 

na
ba

ve
 

P
ro

du
kt

ni
 v

od
ja

 

K
om

er
ci

al
ni

 d
ire

kt
or

 

P
ro

gr
am

sk
i d

ire
kt

or
 

M
al

op
ro

da
ja

 

V
el

ep
ro

da
ja

 

3. 2 Ocenjevanje in izbor dobaviteljev S O I S S S 

3. 5 Odpiranje šifer artiklov  O   S S 

3. 7 Naročanje blaga  O   S S 

3. 9 Likvidacija računov  O   S S 

3. 10 Reševanje prodajnih reklamacij (do dobavitelja) I O I  S S 

3. 12 Oblikovanje asortimenta S S I O S S 

3. 14 Pridobivanje potencialnih kupcev  S  S O O 

3. 15 Postavljanje odstopnih rabatov  S  S O O 

3. 16 Načrtovanje prodaje in obdelava kupcev  S  S O O 

3. 19 Razvrščanje asortimenta po pomembnosti I O I  I I 

3. 21 Obvladovanje dobaviteljev (odobreni, neodobreni) S O I S S S 

3. 22 Obvladovanje spremne dokumentacije  O   S  

3. 24 Znižanje blaga I O   S  

3. 28 Najboljši v akciji in ostale akcije dobaviteljev I O   S S 

3. 30 Izobraževanje prodajnega kadra I O I S S S 

3. 34 Izvajanje inventur I S I  S S 

3. 37 Oblikovanje nabavne politike produkta O S I S S S 

3. 44 Strateško planiranje prodaje po produktu  S I O S S 

3. 45 Letno planiranje prodaje po produktu  S I O S S 

3. 46 Oblikovanje prodajne politike produkta S S I O S S 

3. 47 Oblikovanje politike logistične dejavnosti S S I S S S 

 
Legenda: 
 
O – odgovoren  S – sodeluje   I – informiran 
 
Vir: Nabava in prodaja produkta 2.06.006. Organizacijski predpis Merkur, d. d., 2005. 
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Priloga 7: Proces izbora novih dobaviteljev 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vir: Scheuing, 1989, str. 216. 
 

Viri podatkov o potencialnih dobaviteljih 

Objavljeni podatki Mednarodni 
viri 

Osebi stiki Notranji viri 

Lista 
potencialnih 
dobaviteljev 

Oblikovanje in 
izbor meril 

Informacije 
dobljene na 

podlagi 
raziskav 

Ali 

Opredelitev 
ustreznih 

kandidatov 

Zavrnitev 
neustreznih 

Ali 

• Vprašalnik 
• Finančne 

informacije 
• Obisk 

dobavitelja 
 

Izbor 
dobavitelja 

Zavrnitev 
dobavitelja 

Neodobreni 
dobavitelji 

Lista odobrenih 
dobaviteljev 
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Priloga 8: Kazalci uspešnosti in učinkovitosti nabave 
 

 
Področje 

 

 
Merjenje se nanaša 

na: 

Stalno (S)/ 
Priložnostno 

(P) 

 
Primeri 

 
Cene in stroški 
nabavljenega 
materiala 
 

Kontrola stroškov 
nabavljenega 
materiala  
 
Znižanje stroškov 
nabavljenega 
materiala 

S 
 
 
 
S 

Predračun materiala, poročila o 
odmikih, podatki o inflaciji, 
vrednost nabave 
 
Prihranki pri nabavnih stroških, 
vpliv na vračilo naložb 

 
 
 
Kakovost 
nabavljenega 
materiala in 
storitev 
 
 

Zgodnje 
vključevanje nabave 
v oblikovanje in 
razvoj 
 
Vhodno kontrolo in 
zagotavljanje 
kakovosti 
dobavljenega 
materiala 

P 
 
 
 
 
S 
 

Porabljen čas nabave pri tehničnih 
in razvojnih projektih, začetna 
stopnja zavrnitve vzorcev 
materiala (%) 
 
Stopnja zavrnitve (%), stroški 
kakovosti za dobavitelja 

 
 
Nabavna 
logistika in 
oskrba 
 
 

Spremljanje 
nabavnih zahtevkov 
 
 
Zanesljivost dobave 
(kakovostna in 
količinska) 

S/P 
 
 
 
S 

Čas, potreben za nabavno 
administracijo, zakasnitev 
naročila/referenta 
 
Nujna naročila, indeks 
zanesljivosti dobave, koeficient 
obračanja zalog, dobave J. I. T13 

 
 
Zaposleni v 
nabavi in 
organizacija 
 
 
 

Usposabljanje in 
motiviranje 
zaposlenih v nabavi 
 
Kakovost vodenja 
nabave 
Nabavne postopke 
in sisteme 
Raziskavo nabave 

 
 
 
P+ 
 
 
 
 

 
 
Preučevanje časovne in delovne 
obremenitve nabavnega oddelka, 
predračun nabavnih stroškov, 
revizija nabave in oskrbe … 
 
 

 
 
Vir: Van Weele, 2002, str. 263. 

                                                 
13»Just in Time« -koncept nabave »ravno ob pravem času«. 
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Priloga 9: Splošni pogoji poslovanja 
 

Splošni pogoji poslovanja    

 
Družba:   
Kontaktna oseba:  
Naslov:   
 
Telefon:   
Fax:   
Email:   Datum:   

 
Splošni poslovni pogoji so del razpisa »xy”. Štejejo za del vsake ponudbe s strani vaše 
družbe Merkurju, d. d., ki je povezana s tem razpisom.  
 
Pogoji dostave: 
DDU Naklo 
Rok dobave: 2 tedna 

Plačilni pogoji : 
3 % popust za plačilo v 14 dneh 

Plačilo v 90 dneh 

Period: 
Količine v razpisu se nanašajo na eno leto.  

Število dobav: 
Mesečne dobave 

 
Produktna specifikacija: 
V pripetem pdf dokumentu  

Pakiranje: 

V ustrezni embalaži za zaščito ter na evro paletah 

Sprejem: 
Z našim podpisom sprejemamo splošne poslovne pogoje Merkurja, d. d., in razumemo, da so 
del vsake ponudbe, ki jo bomo poslali Merkurju d. d.  
________________________________ ______________  _______________ 
Žig       Datum     Podpis 
 
Vir: Taxgroup, 2005. 
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Priloga 10: Nova organizacijska struktura nabavnega oddelka znotraj programske skupine v 

       trgovskem podjetju Merkur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Lastni prikaz. 
 

NABAVA 

PSK 1: Široki 
program črne 
metalurgije 

PSK 3: 
Barvasta 
metalurgija in 
nerjavni 

 

LOGISTIKA 
PREMIKOV 

PSK 4 : 
Konfekcionirani 
proizvodi 

PSK 2: Dolgi 
program črne 
metalurgije 

PSK 1: Okovje, 
vijaki, oprema 

PSK 3: Strojno, 
brusno in 
merilno orodje 

PSK 4: Vrtni in 
zeleni program 

PSK 2: Ročno 
orodje, stroji, 
pribor 

PROGRAM 
METALURGIJA 

PROGRAM 
TEHNIČNIH 
PROIZVODI 

DELOVNO 
MESTO ………. .  

Oddelek 
optimizacije 
nabave 

4 nabavni 
svetovalci 
 
Vodja 
nabavnega 
svetovanja 

Oddelek 
optimizacije 
nabave 

 
 
 
 
 
Produktni vodja 
 
 
Nabavni 
specialist 
 
 
Nabavni 
komercialist 
 
 
 
 

Vodstvo 
programa 

Programski 
direktor, 
tajnica, 
koordinator 
procesov 
 

Vodstvo 
programa 

 
 
 
 
 
Produktni vodja 
 
 
Nabavni 
specialist 
 
 
Nabavni 
komercialist 
 
 
 
 

DELOVNO 
MESTO 

4 nabavni 
svetovalci 
 
Vodja 
nabavnega 
svetovanja 

………. .  

Programski 
direktor,  
tajnica, 
koordinator 
procesov 
 


