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Nabava je ena izmed funkcij oz. področij, ki jim 
pomen vztrajno raste. Medtem ko bi še nekaj let 
zaznali osredotočenost te poslovne funkcije na 
'naročanje', zniževanje stroškov oz. stroškovne 
analize in izmenjavo pogodb, računov ter infor-
macij, je danes v podjetjih moč zaslediti zaveda-
nje strateškega pomena nabav¬¬e ali strateško 
nabavo. Nabava je tako danes mnogo več kot le v 
vlogi TCO-analitika in ne bije le boja s stroškovno 
učinkovitostjo, ampak primarno povezuje funk-
cije po verigi vrednosti oz. oskrbovalni verigi. 
Strateška vloga nabave se odraža tudi v naraš-
čajočih pozicijah in obveznostih, ki jih nabavniki 
zasedajo in prejemajo, ter z vključenostjo nabav-
nikov v procese odločanja in vodstvene sfere. 

Vloga in pomen nabave

Podjetja, ki imajo to možnost, lahko nabavo raz-
delijo večnivojsko – operativno, taktično in stra-
teško. Ne le tistim, ki to možnost imajo, ampak 
vsem podjetjem bi pa moralo biti skupno, da se 
zavedajo »strateškega pomena« nabave. Začenši 
s stroški nabave v skupnih stroških materialov oz. 
v COGS, kjer lahko stroški nabave predstavljajo 
od 25 do 70 % v odvisnosti od produkta, panoge 
in drugih dejavnikov. V panogah, ki pretežno ba-
zirajo na 're-sellingu', bo ta delež praviloma večji, 
medtem ko bodo stroški nabave nekoliko manjši 
tam, kjer raziskave in razvoj predstavljajo znaten 
delež stroškov (npr. proizvodnja farmacevtskih 
izdelkov). 

Kje, razen v stroških, pa se vloga in pomen naba-
ve še odražata?

 J Zmanjšanje stroškov neustrezne kakovosti.

 J Standardizacija proizvodov.

"Nazaj k osnovam,
naprej v šolo:"
Osnove in trendi v nabavi

piše dr. Marko Budler / Ekonomska fakulteta

 J Vpliv na zasnovo proizvodov in njihov razvoj.

 J Zmanjšanje zalog.

 J Povečanje fleksibilnosti.

Nabavni proces

Jedro nabavne funkcije ostaja nabavni proces, 
ki celovito zajema vseh 15 poslovnih aktivnosti, 
podprocese in »input-output« le-teh. Procesni 
vidik nabave je smiseln, saj prikazuje vse pot-
rebne aktivnosti za izvedbo posameznih faz oz. 
podprocesov. Čeprav je okvirjev za nabavni pro-
ces kar nekaj, je v veljavi pretežno Van Weelejev 
(interno gradivo Ekonomske fakultete).

Procesni vidik nabave nakazuje na razmejitve 
med operativno, taktično in strateško nabavo, 
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prav tako pa nas opomni na dvoje. Prvič, za vse 
nakupe ni potrebno iti čez celoten proces, loči-
mo namreč prvi nakup, prilagojen prvi nakup 
in rutinske nakupe. Le-ti se razlikujejo glede 
na ceno, odgovornost, pomembnost in vklju-
čenost deležnikov. Z deležniki pa pridemo do 
odgovornosti oz. vključenosti v nabavo – druga 
točka: pri tem se običajno odločamo glede na 
komercialno negotovost in kompleksnost (npr. 
Fisherjeva matrika) in v odvisnosti od tega v 
nabavo novih materialov in storitev vključuje-
mo bodisi inženirje, vodstvo ali več poslovnih 
funkcij. 

Umetna inteligenca, digitalizacija in avtomatiza-
cija pomembno vplivajo predvsem na naročanje 
in izpolnjevanje naročil (pa tudi ocenjevanje do-
baviteljev), medtem ko so začetne faze še ved-
no pretežno v domeni strateških nabavnikov. 
Če združimo še 'osnove' in 'trende', ne moremo 
mimo izbire dobaviteljev. Poleg konvencional-
nih kriterijev izbire (npr. kvaliteta, pretočni časi, 
proizvodne kapacitete, stroškovna učinkovitost 
in lokacija dobavitelja) dandanes pridobivajo 
na pomenu še »trajnostni«: kupce bi moralo 
zanimati, ali dobaviteljev pridobiva (električno) 
energijo iz alternativnih virov, ali zaposluje lokal-
no skupnost, manjšine, skrbi za enakopravnost 
med spoloma, vse to pa počne na družbeno in 
ekonomsko učinkovit način. Ob izbiri dobavite-
ljev pa se vse bolj uveljavlja prepričanje, da je 
»nabavna strategija« preteklost, prihodnost pa 
»strategije za nabave«, torej prilagojene poslov-
ne strategije glede na dobavitelje oz. produktne 
kategorije. 

Okvirji in poslovni modeli v nabavi

V zadnjem obdobju se odpira vprašanje, ali je 
»Kraljič še aktualen?«. Pri tem seveda mislimo 
na Kraljičevo matriko, ki je eno izmed pogos-
to uporabljenih orodij oz. okvirjev v nabavi. 
Odgovor je, DA! Pomembna ne le kot matrika, 
ampak kot razumevanje potrebe po različnih 
nabavnih strategijah bodisi glede na produk-
te ali dobavitelje oz. kategorije v nabavi. Poleg 
Kraljičeve matrike pa je smiselno upoštevati 
tudi ostala orodja – npr. Fisherjevo matriko, na 
osnovi katere se lahko izboljša (medfunkcijsko) 
odločanje v nabavi glede na kompleksnost ma-
teriala in komercialno negotovost. Pa poslovni 
modeli v nabavi?

Ti so lahko:

 J transakcijski,

 J relacijski in

 J investicijski.

Transakcijski – kot izhaja iz imena – bazirajo na 
transakcijah oz. rutinsko vzpostavljenem odno-
su in izmenjavi med dobaviteljem in kupcem. 
Relacijski vzpostavljajo ustreznejši (sodelovalni) 
odnos, medtem ko ga investicijski še poglabljajo. 
Pri izbiri poslovnega modela nabave oz. sode-
lovanja z dobavitelji si velja pomagati z lijakom: 
imejte več transakcijskih z dobavitelji, s katerimi 
so rutinska naročanja vzpostavljena, relacijske 
modele s tistimi, s katerimi inovirate, razvijate ali 
standardizirate procese in produkte ter investi-
cijske za 'strateške' dobavitelje, partnerje in tret-
je osebe. 

Trajnostna nabava

Ob vzpostavljanju krožnega gospodarstva in 
uvajanju trajnostnih načel ima nabava skoraj-
da poglavitno vlogo. Prehod v krožno ali trajno-
stno nabavo bo omogočil manjšo odvisnost od 
primarnih virov, ki se sedaj odraža pri visokih 
cenah surovin, kot je baker, odvisnosti od litija, 
redkozemeljskih kovin, nafte, pa tudi v t. i. 'kri-
zi polprevodnikov', ko se praktično vsa podjetja 
po svetuje srečujejo z moteno dobavo le-teh. V 
odnosu kupec-dobavitelj bosta obe strani tisti, ki 
bosta strmeli v prihodnje tudi k ustrezni certifi-
ciranosti, npr. pridobitev ISO-certifikata za traj-
nostno nabavo. Poleg ISO-standarda, ki facilitira 
trajnostno nabavo, pa bodo trajnostno usmerje-
nost spodbujali še drugi ekstrinzični in notranji 
dejavniki – potrošniki, zakonodaja, lokalne skup-
nosti, stroškovna učinkovitost in dolgoročna 
usmerjenost v gradnjo oz. izboljšanje dobrega 
imena, med drugimi. 
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Zdrava pamet upravljanja
z uspešnostjo

Luka Škrjanc je strokovnjak za upravljanje uspeš-
nosti pri HSCGROUP d.o.o. Ukvarjajo se z raziska-
vami notranjih okolij, z namenom izboljšanja us-
pešnosti in učinkovitosti podjetij. Njegova naloga 
je analizirati notranje stanje v podjetju in na pod-
lagi analiz pripraviti ukrepe ter potem poskrbeti 
za implementacijo le-teh. 

Govoril nam je o največkrat spregledanih ele-
mentih za doseganje uspešnosti. Treba je pouda-
riti, da je vse, kar nam je Luka povedal, povezano 
z iskušnjami iz prakse.

Vemo, da smo v podjetništvu vsi ciljno usmerjeni, 
kar je seveda naše osnovno gonilo. Veliko časa in 
energije porabimo za določene cilje, kot so npr.:

 J povečanje kvalitete

 J povečanje prodaje

 J digitalna strategija

 J zmanjševanje reklamacij

 J vpeljava novega ERP-a

 J zmanjšanje stroškov

 J povečanje tržnega deleža

 J pridobitev novih, boljših kupcev/dobaviteljev

Luka Škrjanc, HSCGROUP d.o.o. / povzetek Jani Ločičnik
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Marsikdaj pa pozabimo na ključno stvar, da 
ORGANIZACIJA SMO LJUDJE, šele nato prevza-
memo identiteto zaposleni, vodje, delavci,… 

Ljudje imamo svoja čustva, želje, pričakovanja, 
cilje, vrednote, hotenja… Zaposleni pa tvorimo 
organizacijsko kulturo, ki nosi določene organi-
zacijske vrednote, na osnovi katerih delujemo 
tako navznoter kot navzven podjetja. Vse to 
skupaj pa tvori organizacijsko klimo podjetja, 
ki pa nam pove, kako se kot zaposleni počutimo 
znotraj podjetja. In prav organizacijska klima 
ima direkten vpliv na učinkovitost in uspešnost 
podjetja. Kakor hitro katera od vrednot  ni na 
pravem nivoju, se zniža odzivnost zaposlenih. 
Če tega ni, imamo lahko kaj hitro težavo z manj-
šo uspešnostjo in učinkovitostjo.

V nadaljevanju nam je Luka predstavil nekaj po-
datkov in predvsem praktičnih primerov, ki so 
bili izvedeni na osnovi predhodnih podatkov.

Zaskrbljujoče je, da imamo v Sloveniji skoraj 
24% zaposlenih “aktivno nezavzetih”, kar je re-
lativno veliko  (vzorčeno je 400 podjetij v ob-
dobju 2016-2018; skupno 18500 zaposlenih). In 
zadnja leta ta delež narašča. Aktivno nezavzeti 
so tisti zaposleni, od katerih ne moremo pri-
čakovati dogovorjenega, delajo manj in želijo 
širiti svoj negativni vpliv še na druge. Na drugi 
strani so “zavzeti”, ki jih je okoli 27%. Zavzeti 
so pripravljeni, ki želijo vložiti več sebe v svo-
je delo. Nezavzeti (Luka je mnenja, da beseda 
morda ni najbolj posrečena) pa sicer prihajajo 
redno v službo, naredijo svoje, to pa je tudi vse. 
Kakšnega večjega zagona pa od njih ne gre pri-
čakovati. “Nezavzetih” je približno polovica. 

Slika 1 – Povprečna zavzetost v Sloveniji

 Vir: L.Škerjanc, ZNS delavnica: »Back to Basics«, marec 2021

Na zavzetost po modelu SIOK vpliva več kate-
gorij. Nekatere so dobro ocenjene, kot npr. vsa 
potrebna oprema za dobro opravljanje dela; ali 
priložnost vsak dan opravljati delo, ki ga naj-
bolje znamo. Imamo pa tudi slabše ocenjene, 
npr. kultura pohval, ki je v Sloveniji relativno na 
nizkem nivoju. Predvsem mlajši pa rabijo več 
potrditev.

Če se dotaknemo še krovnih dimenzij organiza-
cijske klime, vidimo, da se v Slovenij radi pois-
tovetimo z opravljanjem kakovostnega dela, z 
inovativnostjo, imamo pa že probleme pri or-
ganiziranju glede na okolje. Pa tudi poslanstvo 
je večkrat le napisano s strani PR službe, ni pa 
prisotno oz. razumljeno v ljudeh, v zaposlenih.

Kar se zadovoljstva tiče je Luka ugotavljal, da 
smo zelo zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, s so-
delavci v timih, manj zadovoljni pa z možnostjo 
napredovanja in s plačo. 

Kaj pa je pravzaprav formula učinkovitosti? V 
HSCGROUP vidijo, da mora biti izpolnjenih vseh 
pet kriterijev: CILJ + MOTIVACIJA + ZMOŽNOST 
+ ČAS + NAČRT. Vse skupaj prinese rezultat. 
Ugotavljajo, da kakor hitro manjka en sam krite-
rij, imamo probleme. Če manjka jasen cilj, nas-
tane zmeda. Če manjka motivacija, pride do od-
pora, ki ga povzročijo aktivno nezavzeti. Če nam 
manjkajo resursi, nas postane strah. Frustracija 
pa je najbolj pogost občutek, ko nimamo dovolj 
časa. To stanje je zelo pogosto in je v trenutni si-
tuaciji, ko veliko delamo od doma, še poudarje-
no. Do nestrpnosti pa pride, če nimamo jasnega 
načrta. 

Slika 2 – Formula učinkovitosti/uspešnosti

Vir: L.Škerjanc, ZNS delavnica: »Back to Basics«, marec 2021
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Katere stvari pa največkrat pripeljejo do tega, 
da določeni timi ali organizacije niso dovolj 
uspešni? To so NEUSKLAJENA pričakovanja! 
Ključni gradniki upravljanja z uspešnostjo so 
USKLAJENA pričakovanja, tako med timi, kot 
tudi med oddelki, med vodji. Neusklajenost lah-
ko pripelje do relativno hudih posledic. V kratki 
vaji, ki smo jo izvedli z Luko, smo ugotavljali, da 
moramo biti zelo specifični pri opisu svojih pri-
čakovanj. V praksi se je uskladitev pričakovanja 
in komuniciranja pokazalo kot odlična rešitev. 

Luka nam je razložil tudi pojem “SILOSNA 
KULTURA”, ki pomeni slabo notranjo sliko orga-
nizacije. Večkrat namreč znotraj organizacije po-
tekajo med seboj slabo povezani procesi. Ali pa 
je sodelovanje med oddelki slabo komunicirano, 
povezano. Prispodoba so med seboj nepoveza-
ni zaprti silosi. In če želimo učinkovitost in us-
pešnost, je treba te silose odpreti in podreti. 

Treba je tudi poiskati ključna delovna pod-
ročja, kamor usmerimo svojo energijo in čas 
za dosego ciljev. Velikokrat pa marsikdo sploh 
ne pozna svojega glavnega delovnega področ-
ja. In seveda je to spet ovira pri uspešnosti in 
učinkovitosti. 

Slika 3 – Primer neusklajenosti pričakovanja

Vir: L.Škerjanc, ZNS delavnica: »Back to Basics«, marec 2021

Tudi komuniciranje je nemalokdaj krivo za pro-
bleme. Povsem drugače se komunicira danes 
kot včasih. Uskladiti je treba interno komunici-
ranje znotraj tima; prilagoditi je treba sporočila 
ciljni publiki; pripraviti protokol e-mail komu-
niciranja – kaj da in kaj ne. V praksi se je zelo 
dobro obneslo pravilo 70/30, ki pomeni, naj 70% 
časa, namenjenega za komunikacijo, posluša-

mo, sprašujemo, 30% časa pa odgovarjamo na 
podlagi slišanega. 

Važno je pojasniti odgovor na vprašanje 
“ZAKAJ?”. Sploh mlajše generacije in vsi mi, 
pravzaprav, rabimo pojasnilo, zakaj nekaj dela-
mo. Brez odgovora na “zakaj?” ni motiviranosti. 
Pomembni so tudi odgovori na “Kaj pa če?”, 
“Kako?”, Kaj?”.

Tudi nasledstveno načrtovanje spodbuja za-
dovoljstvo in zavzetost zaposlenih in povečuje 
tudi ugled dobrega delodajalca. Zaposlenim NE 
smemo obljubljati, kar se ne da izpolniti.

Ugotoviti je tudi treba, ali kompetence sploh še 
ustrezajo trenutnem konceptu. Predvsem pa ne 
smemo mešati znanja in veščin s kompetenca-
mi. Kompetence so namreč sposobnost upora-
be znanja in veščin, ki so potrebne za uspešno 
in učinkovito opravljeno nalogo.

Nagrajevanje je seveda pomembna kategorija. 
Obstaja več sodobnih načinov nagrajevanja, od 
katerih najpomembnejši trije so:

 J pravočasnost nagrajevanja

 J nagrajevati na temelju objektivnih podatkov 
o uspešnosti

 J zagotoviti, da vsi zaposleni vidijo nagrado 
vredno truda

Luka je svojo zelo zanimivo predavanje sklenil 
s štirimi točkami, najpomembnejšimi. Poudaril 
je, da si želi, da te točke vsekakor “odnesemo s 
sabo”.

1 | Uskladite pričakovanja

2 | Podrite silose

3 | Odgovorite na “Zakaj?”

4 | Obljubite, kar lahko uresničite
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Spoštovani,

Planet GV in Združenje nabavnikov Slovenije organiziramo osrednji letni dogodek za vse
strokovnjake za nabavo, tradicionalno Nabavno konferenco 2021, ki bo 13. in 14. maja 2021 v
Portorožu in na kateri bomo podelili tudi priznanje Nabavni manager 2021. V primeru, da 
izvedba v majskem terminu ne bo možna, bomo konferenco prestavili na 14. – 15. junij.

Z izborom nabavnega managerja leta želimo pospešiti profesionalizacijo nabavne funkcije, 
vzpodbuditi skrb za razvoj nabavne stroke, povezati poslovno strategijo z nabavno strategijo, 
nagraditi nadpovprečne dosežke in delovne uspehe nabavnih managerjev, povečati pomen 
in ugled nabavne funkcije znotraj organizacije kot tudi v širšem okolju, povečati vplivnost 
nabavnih  managerjev v organizacijah in širiti dobre primere prakse na področju nabave. 

Organizatorji konference aktivno iščemo potencialne kandidate za Nabavnega managerja 
leta. Po lestvici 100 najuspešnejših slovenskih organizacij smo izbrali tudi vašo organizacijo. 
V sodelovanju z stanovsko organizacijo, Združenjem nabavnikov Slovenije smo mnenja, da 
vaša organizacija posebej izstopa pa uspešnosti in odličnosti delovanja ter je zgled ostalim v 
nabavni funkciji. Na podlagi teh dveh kriterijev vas vljudno vabimo k nominaciji nabavnega 
managerja oz. vodje nabave iz vaše organizacije, ki v nabavni funkciji ustvarja pomemben 
doprinos k uspešnosti organizacije.

Več o razpisu (razpisni pogoji in merila) je na voljo na spletni strani www.planetgv.si/nabavna- 
konferenca. Vašo cenjeno nominacijo pričakujemo do 16. aprila 2021. 

Nabavnega managerja 2021 bomo slovesno razglasili 13. maja (ali v rezervnem terminu,  
14. junija) 2021 na Nabavni konferenci 2021 v GH Bernardin v Portorožu.

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na e-naslovu lena.peterka@planetgv.si.

Veselimo se vašega sodelovanja in vas lepo pozdravljamo,

 Marina Lindič,  mag. Peter Ribarič,
 predsednica Združenja nabavnikov Slovenije direktor, Planet GV
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Back to basics
Vloga nabave pri 
industrializaciji produkta

Matjaž Marovt, Adria Mobil / povzetek Uroš Zupančič

Proces industrializacije produkta je zelo po-
membna faza, ki se še kako dotika nabave, kljub 
temu, da je pogosto spregledana in ni velikokrat 
tema nabavnih dogodkov, pomeni pa ključen del 
prehoda med razvojem izdelkov oz. komponent 
in samo proizvodnjo končnega produkta. Gre za 
fazo, ko izdelki iz zaključne razvojne faze prei-
dejo in so vključeni v redno proizvodnjo oz. kjer 
prvič z rednimi dobavami oskrbimo proizvodnjo 
z izdelki dobaviteljev.  

V začetni fazi se v Adrii Mobil na mejniku Gate 0 
(pred začetkom faze Explore&Design) odločimo 
in potrdimo katere produkte bomo razvijali in 
do mejnika Gate1 preverjamo ideje in raziskuje-
mo možnosti. V tej fazi (Explore & Design) se ge-
nerira največ idej, brainstorming delavnic in gre 
za fazo, ki omogoča kreativnost in tu se porodijo 
najboljše ideje in rešitve.  Z mejnikom Gate1 se 
faza iskanja idej zaključi. Vse naslednje faze so 
bolj detajlne in usmerjene v realizacijo.

V fazi Design & Development se 
zamrznejo definicije produktov. 

To pomeni, da definiramo in potr-
dimo vse tehnične in oblikovne de-

tajle (barve, zunanjost, oblike oro-
dij, …). Od mejnika Gate2, ko se 
specifikacija produkta in vsebina 

»zamrzne«, pa začne teči faza in-
dustrializacije (Implement & Launch). 

V teh dveh fazah je vključenih največ lju-
di, od zaposlenih do dobaviteljev in v tej 
fazi se zgodi prenos dela iz strateške 
nabave na projektno nabavo. 
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Nabava mora biti v tej fazi zelo kreativna in eden 
izmed ključnih komponent postane komponenta 
časa. Če v primeru strateške nabave govorimo o 
strategijah blagovnih skupin, o raziskavi trga, pri-
dobivanju specifikacij produktov in materialov, 
stroških in ostalih komponentah, ki so predmet 
strateške nabave (RFx, pogajanja, pogodbe, …), v 
času industrializacije vse bolj postaja ključen ele-
ment upravljanje in vodenje komponente časa. 

To je faza, ki naredi delo nabavnika popolnoma 
drugačno, pogosto zelo stresno, saj je potrebno 
vse nabavne odločitve iz predhodnih faz vpeljati 
v življenje. Nobena implementacija novega pro-
dukta in izdelka ne poteka brez težav, zato igra 
odločilno vlogo v tem procesu znanje upravlja-
nja vseh stvari, ki gredo pri implementaciji lahko 
narobe. To fazo dela tako posebno tudi dejstvo, 
da se istočasno združita operativni-logističen del 
nabave, saj je potrebno določene količine mate-
rialov pripeljati v proizvodnjo, hkrati pa razvojna 
faza še ni v celoti zaključena. V tej fati se dela-
jo še zadnje potrditve produktov, produkti se 
prilagajajo in dodelujejo, odpravljajo se zadnje 
napake, usklajujejo se še zadnje spremembe z 
dobavitelji, itd. Zato je zelo priporočljivo, da se 
že v predhodnih fazah določijo morebitni alter-
nativni scenariji (plan B) v primeru, 
da bo šlo morebiti kaj naro-
be (nepravočasen razvoj 
orodij, napake v materi-
alih, …), saj s 

tem omogočimo hitrejše ukrepanje in možnost 
predlaganja kompromisov, … vse z namenom, da 
nabavnik zagotovi, da pride v proizvodnjo pravo-
časno uporaben material.

Izziv faze industrializacije predstavlja tudi dej-
stvo, da je mejnik Gate4 (Launch Release) po-
gosto zelo natančno časovno definiran, saj po-
meni začetek »serijske« proizvodnje, prodaja in 
trg pa nestrpno pričakujeta nove produkte, na 
drugi strani pa razvojna faza vedno postreže s 
presenečenji, nepredvidenimi stvarmi, spre-
membo definicij produkta, … in vse to se na kon-
cu združi-kulminira in kompenzira ravno v fazi 
industrializacije produkta. In ravno v tej fazi je 
naloga nabavnika, da preostale neprestano opo-
zarja, da se čas pred samim začetkom proizvo-
dnje izteka in hkrati pripravlja teren, da potem 
operativna nabava oz. Oskrba z izdelki nima te-
žav s spremembami produktov s prvimi rednimi 
dobavami. 

Ravno zaradi faze industrializacije je vloga pro-
jektnega nabavnika ključnega pomena in po-
vezovalni člen med strateško in operativno 
nabavo. Projektni nabavnik se v fazi industriali-
zacije pogovarja tako s strateškim nabavnikom 

kot operativnim nabavnikom predvsem z 
namenom časovnega obvladovanja 

projekta in prenosa produkta iz ra-
zvoja, kjer je vključen strateški na-
bavnik, v redno proizvodnjo, ki jo 
pokriva operativni nabavnik.
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Uporaba TCO (total 
costs of ownership of 
component) orodja v praksi 
primer v podjetju Danfoss

Tilen Klobučar, category manager v podjetju Danfoss / povzetek Irena Cirnski

V sklopu predavanja smo ugotovili, kako lahko 
TCO princip pripomore k lažjemu sprejemanju 
pomembnih nabavnih odločitev, posledično pa 
do učinkovitejšega doseganja nabavnih ciljev, 
prvenstveno prihrankov. Ključni je postopek pri 
oceni poslovnih primerov- materialov in dobavi-
teljev, da na koncu izberemo tistega, ki podjetju 
dolgoročno prinese boljši rezultat. 

Naš cilj je, da s pomočjo uporabe orodja TCO, 
ključno doprinesemo h generalnemu znižanju 
stroškov nabave za x,x% na letni ravni, na nivoju 
posameznega dobavitelja in materialne skupine.

Prihranke pri dobaviteljih dosegamo na nasled-
njih področjih:

 J pogajanja,

 J tehnične in procesne izboljšave,

 J zamenjava dobavitelja.

Seštevek prihranka vseh treh komponent pred-
stavlja skupni prihranek po dobavitelju oz. po 
posamezni nabavni komponenti. TCO nam 
lahko pomaga pri vsakem področju, še pose-
bej pomemben vidik pa nudi pri drugi in tretji 
komponenti.

KONCEPT TCO

TCO je skupni strošek nabave, ki vsebuje celotne 
eksterne, interne, skupne stroške in stroške po-
vezane s tveganjem (primer: ledena gora).

Koncept TCO-ja, kot ga razume Danfoss, je princip 
razmišljanja. Je miselnost in obenem orodje, ki ga 
nabava uporablja za oceno primernosti poslov-
nih primerov (npr. smotrnost selitve dobavitelja, 
selitve komponent, evaluacija »make vs. buy«, ...). 

Orodje TCO uporabljamo, da:

 J bolje razumemo stroške nabave (nabavna 
cena z dodatnimi stroški), 

 J lahko bolje ocenimo strošek potencialnih rizi-
kov pri dobavitelju, ki vplivajo na nabavno ceno,

 J pomaga potrditi, podpreti in izboljšati strate-
gijo nabave,

 J pomaga generirati boljše ideje prihrankov, 

 J omogoča medfunkcijski pristop, saj na strošek 
nabave vplivajo tudi ostale funkcije v podjetju, 
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 J omogoča izračunati prihranke na področju na-
bave.

V nabavi uporabljamo orodje TCO v naslednjih 
primerih:

 J pri primerjalnih analizah, 

 J pri zahtevah za ponudbo, 

 J pri delavnicah, ki so osredotočene na generi-
ranje idej, 

 J pri delavnicah z dobavitelji, 

 J pri pogajanjih, ki temeljijo na ustvarjanju vred-
nosti. 

Uporaba orodja TCO je v podjetju Danfoss obve-
zna pri izbiri in nominaciji novega dobavitelja.

TCO zajema naslednje stroške:

 J eksterne stroške: nabavna cena (material, delo, 
administracija- indirektni stroški, dobiček), uvo-
zne dajatve, transport, strošek zaloge,

 J interne stroške (neposreden vpliv podjetja): 
prepakiranje, strošek transakcij naročanja in 
plačevanja, interna logistika,

 J skupne stroške (vpliv podjetja in dobavitelja): 
slaba izvedba dobav, slaba kakovost, zamenja-
va dobavitelja, razvoj in raziskave, upravljanje 
odnosov z dobavitelji,

 J stroške, povezane s tveganjem: država dobavite-
lja, kakovost materiala, kakovost dobav, finančno 
stanje dobavitelja, ki se spremlja mesečno.

V orodju TCO so posamezni stroški raz-
vrščeni v naslednje skupine stroškov:

 J variabilni stroški: nabavna cena,

 J drugi variabilni stroški:  uvozne dajatve, tran-
sport, stroški pregleda, prepakiranje, interna 
logistika, implementacija, neskladnost,

 J stroški produktivnosti: pregledi, neskladnost, 
interni prenosi materiala od vhoda do proi-
zvodne linije

 J fiksni stroški: interne transakcije, skladiščenje 
(strošek na m2), investicije,

 J obratna sredstva- vezava denarnih sredstev: 
plačilni pogoji, zaloge.

Razvrščanje stroškov v skupine omogoča pri-
merjavo same nabavne cene in primerjavo na-
bavne cene z vključenimi vsemi ostalimi stroški 
med posameznimi dobavitelji.

Orodje TCO vsebuje tudi metodologijo 
izračuna stroškov profila tveganja doba-
vitelja, ki ga sestavljajo štirje elementi:

 J tveganje države dobavitelja: valutno tveganje, 
inflacijsko tveganje, stabilnost države, vpliva 
na različne variabilne in fiksne stroške (razen 
transporta),

 J tveganje kakovosti: glede na pretekle podatke 
o PPM dobavitelja, vpliva na različne variabil-
ne in fiksne stroške (razen transporta),

 J tveganje dobav: glede na pretekle podatke o 
točnosti dobav dobavitelja, vpliva na variabil-
ne stroške transporta, 

 J Finančno tveganje (mesečno preverjanje do-
bavitelja): finančna stabilnost, plačilna spo-
sobnost, vpliva na različne variabilne in fiksne 
stroške (razen transporta).

V primerjalnem izračunu med posameznimi do-
bavitelji so vsi štirje elementi pretvorjeni v stro-
ške. TCO in prihranki so v izračunu prikazani s 
stroški profila tveganja in brez stroškov profila 
tveganja. V praksi se pogosto izkaže, da je glede 
na nabavno ceno ugodnejši dobavitelj dejansko 
manj ugoden, ko upoštevamo še stroške tvega-
nja tega dobavitelja.

Orodje TCO se lahko uporabi za primerjavo med 
posameznimi materiali, družinami materialov ali 
za primerjavo med več dobavitelji.

Izračun TCO je narejen v excelovi datoteki, ki 
primerno podpre vsebino in vse primerjalne 
izračune. 
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Primer postavljanja strate-
gij v Category nabavi v 
podjetju Iskra Mehanizmi
Na delavnici »Back to basics« je Aurelija Marcina, 
zaposlena kot projektna nabavnica v podjetju 
Iskra Mehanizmi predstavila, kako v podjetju 
postavljajo strategijo  pri upravljanju nabavnih 
kategorij. V začetku je bilo predstavljeno pod-
jetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1956. Podjetje 
je prepoznavno po prvih izdelkih kot so števci, 
mehanizmi in urni sistemi. Danes je prisotno v 
Sloveniji, Bosni in Nemčiji. V Nemčiji imajo pro-
dajno pisarno, v preostalih dveh državah pa tudi 
proizvodnjo. V letošnjem letu se bo proizvodnja 
v Sloveniji preselila na novo lokacijo na Brniku. 
So nosilci standardov ISO 9001, IATF 16949, ISO 
13485, ISO 14001 in Vlagatelj v ljudi. Prisotni so 
na segmentih, kot so avtomobilska industrija, 
industrial in medical. Imajo lastne proizvodne 

piše Aurelija Marcina

linije za mehatronske izdelke, brizganje plastike, 
štancanje, montaže, navijanje tuljav, magnetenje 
in vse do metalizacije. Strateška nabava je orga-
nizirana na upravljanje nabavnih kategorij, pro-
jektno nabavo in indirektno nabavo.

Izhodišče za strategije različnih funkcij in strate-
gije upravljanje nabavnih kategorij kot tudi indi-
rektne nabave je tako imenovani »Battle plan«, 
v katerem so zbrani različni poslovni primeri. 
Kratek izrez »Battle plana« je razviden na sliki 1, 
kjer je prikazanih le nekaj ključnih podatkov. Za 
posamezni poslovni primer je definirano, v kate-
ri segment sodi, kdo je kupec, v katero produk-
tno skupino se uvršča, kdaj je predviden začetek 
proizvodnje (SOP), kolikšna je predvidena letna 

Slika 1: Battle plan
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količina in letna prodaja, kolikšni so ocenjeni 
stroški za razvoj, za posamezno nabavno kom-
ponento in ostali stroški povezani z implemen-
tacijo izdelka na trg (SC stolpec) in kolikšna je 
ocenjena prodajna cena (PC). Dodatno so zbrani 
podatki, ki so ključni za nabavo in sicer podatki o 
komponentah, ki se pojavijo v posameznem pro-
dajnem izdelku in tehnologije, ki bodo potrebne 
za posamezni izdelek. Znotraj »Battle plana« pa 
so definirane tudi točnejše informacije glede 
specifikacij za posamezno komponento. Aurelija 
Marcina je izpostavila, da je bilo veliko truda vlo-
ženega, da so pridobili te podatke s strani razvo-
ja, ki so ključni za postavljanje strategij posame-
znih nabavnih kategorij in so na sliki 1 obkroženi 
z rdečo barvo. Pri tem je bilo dobro prikazano, 
da je proaktivnost nabave ključna, ki se mora 
zavzemati, da pridobi vse ključne specifikacije s 
strani razvoja in ne more pričakovati, da bodo 
drugi oddelki samoiniciativno priskrbeli ustre-
zne podatke.

V podjetju Iskra mehanizmi tako lahko na podla-
gi »Battle plana«, ki je izhodišče za postavljanje 
strategije, predvidijo kakšno bo gibanje prome-
ta kategorije na obstoječih izdelkih in kakšne so 
napovedi posamezne kategorije na novih izdel-
kih. Vidijo koliko bo novih komponent in kakšne 
bodo te komponente glede na specifikacije, ki jih 
opredeljujejo. Tako lahko na podlagi podatkov o 
gibanju prometa obstoječih izdelkov, na podlagi 
napovedi števila novih komponent in specifikacij 
za nove komponente prepoznajo, ali imajo ustre-
zno dobaviteljsko bazo glede na napovedi in zah-
tevane tehnologije in tako določijo v strategiji, 
ali je potreba po odobritvi novih dobaviteljev in 
kašnih dobaviteljih, da bodo pokrili napovedane 
potrebe. Kot pomoč pri izbiri novih dobaviteljev, 
so v oddelku upravljanja nabavnih kategorij sku-
paj s Supplier Quality Managementom (v nada-
ljevanju SQM) določili kriterije za lažjo usmeri-
tev pri iskanju novih dobaviteljev. Te kriteriji se 
razlikujejo glede na posamezen segment, zato je 
potrebno, da pri načrtovanju strategije poznajo, 
koliko novih dobaviteljev potrebujejo za različne 
segmente. V nadaljevanju predstavljenih nekaj 
primerov kriterijev, ki se razlikujejo za posame-
zni segment:

 J Določen okvirni letni promet dobavitelja, da 
jim bo podjetje, kot potencialni kupec še ved-
no interesanten. 

 J Standardi, ki jih morajo imeti, 

 J Željeni PPAP nivo, ki ga morajo dosegati, 

 J Željeno število zaposlenih v nabavi in kako-
vosti, da bodo obvladovali proces in oskrbo,

 J Potrebna merilna oprema,

 J Ciljna regija, iz katere naj bo dobavitelj,

 J Potrebna tehnološka oprema.

Za postavljanje strategij za upravljanje nabavnih 
kategorij je potrebno tudi analizirati trg, spre-
mljati napovedi trga in delati cenovne primerja-
ve med lokalnim in svetovnim trgom. Ključno je 
tudi poznavanje razčlenitve strukture stroškov 
(CBD) za posamezno komponento, za boljše ra-
zumevanje, kolikšen delež stroškov predstavlja 
strošek materiala, proizvodnje in ostalih (režijski, 
transport) stroškov. Iz tega je razvidno, kateri so 
ključni cenovni vzvodi in potencialne možnosti za 
prihranke. 

Izpostavljeno je bilo tudi, da je za postavljanje 
strategije pomembno prepoznavanje tveganj, ki 
lahko nastopijo iz različnih vidikov (finančni, raz-
položljivi, regulativno skladni, kvalitetno skladni 
in  tržni). Za ugotavljanje nivoja tveganja v pod-
jetju uporabljajo Strategic Risk Severity Matrix, ki 
je prikazana na sliki 2 in iz katere za posamezno 

Slika 2: Strategic Risk Severity Matrix
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področje ocenijo, kolikšen je vpliv tveganj na po-
slovanje in kakšna je verjetnost, da se bo pojavi-
lo. Temu sledi ugotavljanje primernih ukrepov, ki 
bi obvladovali skupni dobljeni nivo tveganja na 
podlagi obeh osi.

Za točnost strategije je potrebno tesno med–
funkcijsko sodelovanje. Prodaja mora ažurirat 
podatke in napovedi, razvoj mora dobro definira-
ti specifikacije in imeti moramo dobro podporo s 
strani SQM za spremljanje kakovosti dobavitelja 
in pri izbiri dobavitelja. 

V nadaljevanju so povzeti in opredeljeni ključni 
vhodni podatki, ki jih v podjetju Iskra Mehanizmi, 
potrebujejo za izdelavo strategije:

VHODNI PODATKI ZA STRATEGIJO

 J Realizacija nabave in napovedi (battle plan),

 J Ocene dobaviteljev,

 J Poznavanje trenutne baze dobaviteljev in 
baze potencialnih dobaviteljev,

 J Cenovne primerjave med lokalnim in svetov-
nim trgom,

 J Definirane specifikacije s strani razvoja,

 J Raziskava in napovedi trga,

 J Poznavanje cenovnih  vzvodov.

STRATEGIJA

 J Potreba po novih dobaviteljih,

 J Tip dobavitelja,

 J Vključevanje inovativnosti dobavitelja,

 J Vključevanje razvojnih dobaviteljev,

 J Naredi ali kupi,

 J Potrebni kadri,

 J Potrebne kompetence,

 J Potencial za prihranke,

 J Potrebna orodja za podporo procesu,

 J Ukrepi za obvladovanje tveganj.

Strategija velikokrat lahko odstopa glede na ka-
snejšo realizacijo, zato je potrebno konstantno 
spremljati razmere, imeti ažurirane podatke s 
strani prodaje in jo po potrebi prilagajati.

SAP-jeva serija 
spletnih srečanj 
Nabava tlakuje 
pot do uspeha
16. april 2021 ob 10.00 / 30. april ob 10.00 / 
7. maj 2021 ob 10.00 / 21. maj ob 10.00 / 28. 
maj ob 10.00

V luči vse hitrejših sprememb, vse bolj obre-
menjenih nabavnih verig in vse večji potrebi 
po prilagodljivi delovni sili, ki se lahko hitro 
in učinkovito prilagaja novim razmeram, je 
čas, da na novo opredelimo strateško vlogo, 
ki jo ima področje nabave pri zagotavljanju 
neprekinjenega poslovanja. Pridružite se 
SAP-jevi seriji spletnih srečanj Nabava tla-
kuje pot do uspeha, prisluhnite nasvetom in 
najboljšim praksam priznanih podjetij, kot so 
Uniqua, Novartis, Swarovski in Rompetrol, 
ter spoznajte, kako s pomočjo SAP-jevih reši-
tev digitalizirati nabavne postopke, skrajšati 
čas obdelave in zmanjšati stroške.

PRIJAVA NA SREČANJE

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=3039032&sessionid=1&key=19586F2CA2FE6AD7E82A14E66E41A906&regTag=2139365&V2=false&sourcepage=register
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13.-14. maj 2021
Grand Hotel Bernardin, Portorož

Rezervni termin, 14.-15. junij 2021

Osrednje teme:

 → Krepitev odpornosti in robustnosti v luči 
makroekonomskih, geostrateških in strateških sprememb 

 → Inovacije in povečanje učinkovitosti v nabavi

 → Obvladovanje tveganj v nabavi

 → Nabavne strategije

 → Voditeljstvo v nabavi v obdobju negotovosti  

 → Podelitev priznanja Nabavni manager 2021

www.planetgv.si/nabavna-konferenca

Nabava po pandemiji 

SHRANITE  
DATUM!

30. aprila 2021!UGODNEJŠE KOTIZACIJE NA VOLJO DO



18

PMI Slovenija
PMI že devet mesecev zapored nad mejo 50 in z drugo 
najvišjo izmerjeno vrednostjo

Ključni podatki:

 J PMI marec 2021 = 72,8 
(februar 2021 = 65,9)

 J Rast novih naročil

 J Povečanje proizvodnih aktivnosti

 J Rast nabavnih cen

 J Povečevanje zaposlovanja

Zgodovinski pregled

Povzetek

Proizvodni PMI se je meseca marca povzpel na 
72,8 točke (feb. 65,9) in je tako že 9 mesecev za-
pored nad mejo 50 točk in hkra- ti na drugi naj-
višji izmerjeni vrednosti (apr.17 = 73,3) od kar me-
rimo PMI Slovenija. Za skoraj rekordno vrednost 
indeksa so poskrbeli praktično vsi pomembni 
podindeksi. Indeks novih naročil se je povzpel na 
79,1 točke (feb. 73,5) in je na najvišji ravni od apri-
la 2017. Indeks proizvodnih aktivnosti znaša 69,8 
točke (feb. 64,7) in kaže na visoko nadaljevanje 

rasti proizvo- dnih aktivnosti po decembrskem 
padcu indeksa na 37,8 točke. Podjetja ponovno 
poročajo o podaljšanju dobavnih rokov, saj znaša 
indeks kar 70,7 točke (feb. 60,7) in hkrati o po-
novni visoki rasti cen reprometariala, saj znaša 
indeks kar 70,3 točke (feb. 69,7) kar pomeni dru-
go najvišjo stopnjo rasti.

Indeks nabavnih nakupov se je povzpel še višje 
od preteklega meseca in znaša 78,1 točke (feb. 
79,8). Podjetja ponovno poro- čajo o povečanju 
zaposlovanja, saj indeks znaša 74,5 točke (feb. 
63,3). Od julija 2020 dalje skoraj konstantno 
rastejo tudi zaloge končnih produktov, katerih 
indeks se je marca povzpel na 79,8 točke, kar 
zna v prihodnosti vplivati na padec proizvodnih 
aktivnosti.

Komentar

Proizvodni PMI Eurozone se je meseca marca 
ustavil na rekor- dni ravni 62,4 točke (feb. 57,9 
točke), vse od junija 1997 od kar se izračunava 
PMI Eurozone. Zaradi visokega proizvodnega 
PMI se je po 8 mesecih tudi kompozitni PMI 
končno dvignil nad me- jo 50 točk in znaša 52,5 
točke, medtem ko je storitveni PMI še vedno 
pod mejo 50 točk in znaša 48,8 točke (feb. 45,7).

Nemški proizvodni PMI se je iz februarske vred-
nosti 60,7 točke dvignil na rekordno vrednost od 
začetka merjenja PMI (april 1996) in znaša 66,6 
točke. Tudi storitveni PMI se je po 8 mese- cih 
dvignil nad mejo 50 točk in znaša meseca marca 
50,8 točke (feb. 45,7).

Ameriški proizvodni PMI znaša meseca marca 
59,0 točke (feb. 58,6). Storitveni PMI je v ZDA iz-
jemno visoko, saj znaša kar 60,0 točke (feb. 59,8) 
in se nahaja celo na 80 mesečnem vrhu. Japon- 
ski PMI se je od začetka krize šele drugi mesec 
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zapored povzpel nad mejo 50 točk in znaša 52,0 
točke (feb. 52,4).

Gibanje proizvodnih indeksov PMI kaže, da se 
gospodarstva še vedno vztrajno krepijo in pod-
jetja z novimi naročili, povečeva- njem proizvo-
dnje in zaposlovanjem polnijo svoje proizvodnje 

kapacitete. Se je pa prvič od začetka epidemi-
je indeks storitve- nih dejavnosti približal ali 
dvignil nad 50 točk, predvsem zaradi sprostitve 
določenih ukrepov, a velja opozoriti, da se zna 
trend v primeru tretjega vala ponovno obrniti v 
kontra smer.
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Sponzorji

Srebrni sponzor

Zlati sponzor

Partnerji

Medijski sponzor



Nabava bo postala strateška funkcija v vsakem 

slovenskem podjetju, v okviru katere nabavniki s svojim 

strokovnim in etičnim delovanjem ključno pripomorejo k 

uspešnosti poslovanja podjetja in njegovem razvoju.


