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ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO IN OCENJEVANJE DOBAVITELJA
TRGOVSKEGA BLAGA
V magistrski nalogi smo predstavili pomen nabavne funkcije v trgovskem podjetju, s
poudarkom na procesu izbire in ocenjevanja dobaviteljev. Pravilna izbira temelji
predvsem na dobri raziskavi potencialnih in obstoječih dobaviteljev in na pravilnem
postopku izbire.
S pomočjo programa za podporo odločanju DEXi smo razvili model večparametrskega
odločanja, ki nam omogoča izbiro dobavitelja trgovskega blaga. Kriterije za postavitev
odločitvenega modela so bili oblikovani na podlagi znanja, želja kupcev in na
predhodnih izkušnjah strokovnjakov iz projektne skupine. Cilj odločitvenega modela je
olajšati proces odločanja pri izbiri najboljšega dobavitelja, sprejeti argumentirane in
kvalitetne odločitve in pri tem skrajšati čas izbire. Model izbire najprimernejšega
dobavitelja smo konkretno preizkusili na ponudbi košarice trgovskega blaga za določen
projekt in analizirali še njegove prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti.
KLJUČNE BESEDE: večparametrsko odločanje, odločitveni model, sistemi za
podporo odločanja, nabava, dobavitelj
DECISION MAKING MODEL FOR SELECTION AND EVALUATION OF
MERCHANDISE SUPPLIER
In this paper we presented the meaning of purchasing in trading company, with the
emphasis in the process of selection and evaluation the suppliers. The right choice is
mainly based on good research of our potential and existing suppliers and on right
process of selection.
With the help of decision support programme DEXi, we developed the multi-attribute
decision making model, which allows a selection of merchandise suppliers. Criteria for
setting up decision model were formed based on knowledge, customer requests and
previous experience of experts from the project group. The goal of this decision making
model is to facilitate the process of choosing the best supplier, to accept argumentative
and qualitative decisions and in this way shorten the selection time. The model was
tested on the offer of merchandise for specific project and was analysed in its
advantages, disadvantages, dangers and opportunities.
KEYWORDS: multi-attribute decision making, decision making model, decision
support system, purchase, supplier
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1 UVOD
1.1 Izhodišče raziskave in delovna hipoteza
Poslovno okolje se zelo hitro spreminja, podjetja se soočajo z nenehnimi spremembami v
vseh aspektih poslovanja, kar je posledica razmer na trgu, ki se iz dneva v dan
zaostrujejo. Vedno bolj so vidne tudi izrazite spremembe pri nabavi, kot eni od temeljnih
strateških funkcij v podjetju. V časih globalizacije in vse hitrejšega razvoja informacijskih
tehnologij so podjetja soočena z novimi nabavnimi izzivi, tradicionalni odnosi do
dobaviteljev se spreminjajo, vse bolj so dostopne storitve svetovanja managementu s
strani specializiranih svetovalnih podjetij. Nastali so novi nabavni trgi, predvsem v
deželah Azije (Kitajska in Indija), ter Srednje in Južna Amerike. Zaradi nabavljanja na
globalnem trgu so nujne nekatere spremembe v načinu dela. Tako klasične metode
izginjajo, prihajajo in uveljavljajo se novi sodobnejši koncepti.
Če pogledamo zgodovino razvoja nabavne službe vidimo, da je bila nabavna služba v
preteklosti v drugačni vlogi kot je danes. Specifične in vse bolj stroge zahteve kupcev se
prenašajo po dobaviteljski verigi tudi do nabavnega področja, ki tako predstavlja le en del
v verigi zadovoljevanja potreb kupcev. Poudarek v nabavi se seli od nabavnega
poslovanja do obvladovanja oskrbovalnih verig. V preteklosti je bilo mogoče dodano
vrednost podjetij in s tem povezano konkurenčnost podjetij ustvarjati in zagotavljati z
inovativnostjo in izboljšavami na tehnološkem in razvojnem področju. S približevanjem
podjetij tehnološko visoko razvitemu tržišču pa se je potreba po ustvarjanju dodane
vrednosti usmerila tudi na nabavne procese v verigi procesov zadovoljevanja potreb
kupcev.
Nabavno poslovanje postaja vse bolj obsežno, zahtevno in zapleteno, saj nekdanje ozke
funkcije naročanja, prevzema in skladiščenja dopolnjujejo sedaj še marketinške funkcije,
kot so: proučevanje nabavnega trga, planiranje nabave, odločitve glede dobaviteljev,
odločitve o oblikah in načinih nabavnega poslovanja ter nabavnih poteh, komuniciranje z
dobavitelji, analiziranje in evidentiranje nabave (Potočnik, 1992, str. 14). Kar zadeva
finančna sredstva, ki so ponavadi povezana s pripravo in uresničenjem nabavnih
odločitev, je jasno, da gospodarna in učinkovita nabavna funkcija veliko pripomore k
uspešnosti in konkurenčnosti podjetja (Weele, 1998, str. 11).
Osnovna dejavnost podjetja, kjer smo proučevali in ocenjevali dobavitelje, je trgovina na
drobno in debelo z živili in izdelki za dnevno rabo v gospodinjstvu. Danes obstaja ostra
konkurenca na trgu živilskih izdelkov, kar posledično pomeni zmanjševanje marže za
živilske proizvode na minimum, pri čemer se pojavi potreba po nadomestitvi
»izgubljenega« zaslužka z neživilskimi proizvodi, tako pri nabavi na domačem kot tudi
na tujih trgih. V proučevanem podjetju dajemo prioriteto nabavi neživilskih proizvodov iz
dežel daljnega vzhoda, saj le-ti proizvodi zaradi izredno poceni delovne sile zagotavljajo
visoke zaslužke in istočasno dajejo možnost popestritve ponudbe v smislu zmernih cen in
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relativno zadovoljive kakovosti. Pri tem je zelo pomemben dejavnik dobro izbran
dobavitelj.
Pravilna izbira dobavitelja temelji na dobri raziskavi potencialnih dobaviteljev in na
pravilnem postopku izbire. Pomembno je, da podjetje opredeli zahteve, katere naj bi
izbrani dobavitelj čim bolje izpolnjeval. S pomočjo kriterijev, ki si jih podjetje zastavi, je
možno ugotoviti značilnosti dobavitelja in njegov odnos do podjetja. Težnja na trgu so
partnerski odnosi z dobavitelji, zato se podjetja vse bolj zavedajo, da ima dobro izbran
dobavitelj za njih neprecenljivo vrednost.
Proces izbiranja dobaviteljev postaja ena izmed strateško pomembnih odločitev vsakega
podjetja. Pri tem gre za odločitve, ki lahko odločilno vplivajo na uspešnost in končno tudi
na obstoj podjetja. Ustrezen dobavitelj je v današnjem turbulentnem in tehnološko zelo
razvitem okolju neprecenljiv vir za podjetje. Še preden se odločimo za merila in metode,
po katerih bomo vrednotili dobavitelje, je izjemno pomembno, da določimo posamezne
faze, po katerih bo potekalo izbiranje. Izbira meril vrednotenja velikokrat poteka
usklajeno z izbrano metodo. Nikakor ni dovolj, da merila vključujejo le finančne in
tehnološke dejavnike. Izjemno pomembni so namreč dejavniki, ki vključujejo strateško
komponento in komponento kulture podjetja. Pri vrednotenju dobavitelja je treba
upoštevati storitvene sestavine njegove ponudbe in tudi številne »neotipljive« sestavine,
ki vplivajo na izbiro. Število meril je odvisno predvsem od pomembnosti nabavne
odločitve in še bolj od velikosti podjetja (Završnik, 2004, str. 9-10).
V magistrski nalogi smo izdelali odločitveni model za izbiro in ocenjevanje
najprimernejšega dobavitelja neživilskega trgovskega blaga za določen projekt.
Glede na zastavljeni cilj lahko oblikujemo naslednjo delovno hipotezo.
Delovna hipoteza predvideva, da je možno razviti večparametrski hierarhični model za
izbiro in ocenjevanje dobaviteljev in z njim omogočiti transparentno analizo.

1.2 Cilj in namen raziskave
Namen raziskave je predstaviti pomen nabave v trgovskem podjetju, s posebnim
poudarkom na procesu izbire in ocenjevanja dobaviteljev. Postopki, ki so na ta proces
vezani, se na ta način poenotijo in podatki so zbrani na enem mestu. Na osnovi tega je
mogoče nadaljnje izboljševanje samega procesa izbire in ocenjevanja dobaviteljev.
Na osnovi spoznanj iz teorije in prakse z obravnavanega področja predstavljamo problem
izbire in ocenjevanja dobaviteljev in možnost reševanja le-tega s pomočjo
večkriterijskega pristopa.
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Cilj raziskave je razvoj računalniško podprtega večparametrskega hierarhičnega modela
procesa izbire in ocenjevanja dobaviteljev, ki bo omogočil oceno oziroma primerjavo
različnih ponudnikov neživilskega trgovskega blaga.
Namen izdelave modela je predvsem v prikazu funkcionalnosti modelov večkriterijskega
odločanja, ki jih lahko brez težav apliciramo tudi na številna druga področja, kjer se
pojavi potreba po lajšanju kompleksnih odločitvenih procesov – v našem primeru na
področje nabave. Ta model lahko služi managementu strateške nabavne službe za
podporo pri izbiri in ocenjevanju dobaviteljev za živilski in neživilski program, kot tudi
posameznim vodjem programa pri nabavi raznega trgovskega blaga. Bistvo modela je, da
vključuje uporabo sodobnih informacijskih metod, s posebnim poudarkom na metodah
umetne inteligence v postopkih odločanja, ki omogočajo transparentnost in razlago.
Model podpira analizo dobaviteljev na osnovi objektivnih
evidenc o nabavnem trgu, npr. iz kartotek dobaviteljev,
kartotek nabavnih cen, pregleda reklamacij in skladiščne
virov, npr. prospektov, katalogov, adresarjev, strokovnih
borznih poročil in podobno.

podatkov, ki so sestavni del
kartotek pogodb in naročil,
evidence ali pa iz zunanjih
revij, statističnih podatkov,

1.3 Utemeljitev raziskave, predviden prispevek k razvoju znanosti
Prispevek predstavlja večparametrski hierarhični model za izbiro in ocenjevanje
dobavitelja trgovskega blaga. Z izbranim modeliranjem omogočamo vpogled v model in
proces sprejemanja odločitve. Poseben poudarek je na kvalitativnih kazalnikih in
pojasnjevanju odločitve in možnosti usklajevanja različnih interesov.

1.4 Metode dela
Uporabili smo naslednje metode in tehnike raziskovalnega dela:
• deskriptivna metoda za pregled domače in tuje strokovne literature s področja
problematike izbire in ocenjevanja dobaviteljev;
• s kritično analizo smo identificirali ključne parametre, ki vplivajo na odločitev pri
izbiri dobavitelja trgovskega blaga;
• z uporabo programa za podporo večparametrskemu odločanju DEXi smo zgradili
večparametrski odločitveni model;
• verifikacija in validacija odločitvenega modela na praktičnem primeru izbire
dobavitelja trgovskega blaga za določen projekt;
• za dodatno ovrednotenje variant in razlago odločitev smo uporabili še program za
vrednotenje in analizo variant Vredana in »kaj-če« analizo variant;
• kritično analizo modela smo izvedli s pomočjo analize SWOT in tako nakazali
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti zgrajenega odločitvenega modela.
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2 VLOGA IN POMEN NABAVNEGA PROCESA
2.1 Opredelitev in pojmovanje nabavne funkcije
Za nabavno poslovanje obstaja v literaturi kar nekaj opredelitev, ki so si precej podobne,
pa vendar se avtorji kljub tej podobnosti ponekod razhajajo. Potočnik pojmuje nabavo
ožje in širše. V ožjem smislu jo razlaga kot nakup blaga po dogovorjeni ceni na
določenem trgu, širše pa nabava obsega poleg samega nakupa še raziskovanje
nabavnega trga, planiranje nabave, oblikovanje nabavne politike, sklepanje nabavnih
dogovorov, količinski in kakovostni prevzem materiala, skladiščenje, analiziranje in
evidentiranje nabavnih poslov. V nadaljevanju poda opredelitev nabave, za katero
moramo poznati odgovore na vprašanja: kaj kupiti, koliko kupiti, kdaj kupiti, kje kupiti,
po kakšnih pogojih kupiti in koliko plačati. Odgovori na ta vprašanja natančneje
opredeljujejo pojem nabave in sicer, da je nabava tista poslovna funkcija, ki pravočasno,
v potrebni količini, po primerni ceni in ustrezni kakovosti oskrbuje proizvodna podjetja s
surovinami, materiali in energijo zaradi kontinuirane proizvodnje in trgovska podjetja z
blagom zaradi nadaljnje prodaje (Potočnik, 1992, str. 13-14).
Tudi Pučko (2001, str. 75) opredeljuje nabavo z dveh vidikov, kjer razlika ni v obsegu
dejavnosti, ki jih opravlja nabavna funkcija, ampak v ožjem in širšem pojmovanju. V
ožjem smislu šteje v nabavo zgolj priskrbo delovnih predmetov, v širšem smislu pa
nabava obsega priskrbo delovnih predmetov, delovnih sredstev, delovne sile in tujih
storitev.
Žibret definira nabavo kot strateško funkcijo. Osredotoča se na strošek lastništva, s
sodelovanjem razvija čvrste vezi z dobavitelji in v veliki meri vključuje v organizacijo
nabave vse interne strukture podjetja (Žibret, 2008, str. 25).
Kotnik (1990, str. 1) obravnava nabavo predvsem iz vidika proizvodnega podjetja.
Njene naloge vidi v preskrbi podjetja s surovinami, materialom, nadomestnimi deli,
napravami, stroji in storitvami za kontinuiran potek proizvodnje oziroma poslovanja.
Nabavne dejavnosti razdeli na pripravljalne in na izvrševalne. Pod prve spadajo
pridobivanje informacij o nabavnem trgu, oblikovanje nabavne politike in izdelava
izvedbenih načrtov nabave. Izvrševalne dejavnosti pa so: naročanje, prevzem,
skladiščenje in čuvanje blaga, prevoz, obračun računov in evidentiranje nabavnih
poslov.
Ameriško-angleška literatura razlikuje med pojmi oskrba (supply, procurement), nabava
(purchasing) in materialno poslovanje (materials management). Tradicionalno je
nabavna funkcija zajemala nakupovanje, ki je vključevalo tako določanje potreb, izbor
dobaviteljev, pogajanja in določanja nabavnih pogojev in na koncu skrb za točno
dobavo. Takšna razlaga po Aljianu uvršča nabavno funkcijo med operativne aktivnosti
(Weele, 2002, str. 29). Podobno kot Weele tudi Leenders s skupino avtorjev (Leenders,
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Fearon, England, 1989, str. 3) imenuje med vsemi pojmi nabavo (purchasing) kot
najožjo dejavnost v procesu nabavne funkcije. Po njegovem zajema pojem nabava
spoznavanje potreb, izbor dobaviteljev, pogajanje o nabavnih pogojih, dobavi ter
spremljanje izvrševanja nabavnih dogovorov do realizacije dobave. Materialno
poslovanje pa je po Leendersu najširši pojem, ki zajema največ dejavnosti, tudi išče
materiale, jih uvaja in standardizira v podjetju in nadzira stanje materialov in
gospodarjenje z njimi.
Podobno definicijo poda Lysons, ki opozarja na razliko med oskrbo (procurement) in
nabavo (purchasing). Ta dva termina se pogosto obravnavata kot sinonima, a ima oskrba
širši pomen, saj pomeni pridobitev potrebnih sestavin na vsakršen način, tudi s silo.
Nabavo pa razume kot funkcijo, ki je odgovorna z nakupom, najemom ali drugim
pravnim sredstvom pridobiti opremo, material in storitve za uporabo v proizvodnji.
Vendar opozori, da proizvodnja ni omejena zgolj na proizvode, ampak pomeni
ustvarjanje koristi, blaga široke potrošnje in storitev (Lysons, 2000, str. 1).
Weele (1998, str. 29) definira nabavo kot »pridobivanje dobrin in storitev potrebnih za
delovanje, vzdrževanje in izvajanje osnovnih in pomožnih dejavnosti, po najugodnejših
pogojih pri zunanjih virih«.
Če povzamemo iz vsega naštetega lahko vidimo, da je najožje in obenem tudi
tradicionalno pojmovanje nabavne funkcije omejeno na dejavnost nakupovanja in spada
v izvedbeno oziroma operativno raven nabavne funkcije. Podjetja, ki želijo uspešno
razvijati in obvladovati nabavno funkcijo, morajo njen pomen razširiti na strateški nivo
načrtovanja in odločanja v podjetju in jo povezati z ostalimi dejavnostmi v podjetju in
izven podjetja vzdolž celotne oskrbovalne verige, v delovanje nabavne funkcije pa
vključiti tudi elemente načrtovanja nabavnih procesov in elemente trženja.

2.2 Pomen in vloga nabavne funkcije
Pomen nabavne funkcije se vse bolj povečuje, saj se mnoga podjetja zavedajo, kako
pomembno vlogo ima nabava za uspešnost poslovanja. Nabavne odločitve precej
vplivajo na uspešnost podjetja, kajti še tako majhna privarčevana vsota pri nabavnih
stroških neposredno prispeva k dobičku podjetja. Posledica negospodarnega in
neučinkovitega pristopa k nabavi lahko v skrajnem primeru povzroči tudi stečaj oziroma
likvidacijo podjetja.
Meje med posameznimi poslovnimi funkcijami v podjetjih so vse bolj nejasne, zabrisane
in se medsebojno prepletajo, posamezne poslovne funkcije v celotni oskrbovalni verigi
pa se dopolnjujejo in nadgrajujejo. Med poslovnimi funkcijami v podjetjih nastopa tudi
nabavna funkcija, katere vloga je ob vsakem času in pod vsemi pogoji zagotavljati redno
oskrbo z materialom, opremo, blagom in storitvami kot podporo vsem poslovnim
funkcijam v podjetju. Nabavna funkcija mora v verigi ustvarjanja vrednosti povezovati
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posamezne poslovne funkcije, od dobavitelja do kupca, ki v verigi ustvarjanja vrednosti
sodelujejo. Medsebojno mora povezovati notranje uporabnike v podjetju ter uporabnike
v podjetju z zunanjimi dobavitelji (Weele, 1998, str. 29).
Weele deli nabavno funkcijo na: strateško, taktično in izvedbeno raven odgovornosti,
pooblastil in nalog nabavne funkcije (Weele, 2002, 236-237):
• strateška raven je najvišji nivo nabavne funkcije. Zajema aktivnosti in odločitve, ki
vplivajo na dolgoročni položaj in poslovanje podjetja. Odločitve na strateškem
nivoju, ki naj bi jih sprejemalo predvsem najvišje vodstvo podjetja so: oblikovanje
smernic za delovanje nabavnih služb, pooblastila in odgovornosti nabavnega kadra,
oblikovanje sistema kontrole in informacijskega sistema za spremljanje uspešnosti
in učinkovitosti delovanja nabavne funkcije, sklepanje dolgoročnih pogodb in
partnerstev z dobavitelji, odločitve o strategiji števila dobavnih virov, odločanje o
investicijah, odločitve o strategiji narediti ali kupiti, odločitve o finančnih naložbah
v oskrbovalno verigo, oblikovanje odnosov in politike poslovanja med
posameznimi notranjimi enotami in odločanje o kompenzacijskih in dvostranskih
dogovorih na relaciji kupec – dobavitelj;
• taktična raven - na tej ravni je nabavna funkcija vključena tudi v procese odločanja
o blagu in procese izbiranja dobaviteljev. Odločitve, ki jih nabavna funkcija na tej
ravni sprejema so: oblikovanje letnih in dolgoročnih pogodb z dobavitelji, priprava
in oblikovanje nabavnih specifikacij, komunikacija z dobavitelji in podobno;
• izvedbena raven - na tej ravni je nabavna funkcija odgovorna za 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 in predvsem taktični ravni ter dnevno reševanje
težav, ki se pojavljajo na relaciji od dobavitelja do kupca.
Gadde in Hakansoon (1993, str. 7) sta nabavni funkciji določila strateški pomen preko
treh vlog:
• strukturna vloga, ki zajema odločitve o strateških vprašanjih, od katerih sta odvisni
ostali vlogi (eden ali več dobaviteljev, globalni ali lokalni nabavni trgi);
• varčevalna vloga, v kateri mora nabavna funkcija zniževati stroške v celotni
nabavni verigi (zmanjševanje stroškov materialnih, informacijskih in finančnih
tokov);
• razvojna vloga, ki zajema prenos znanja po nabavni verigi do kupca in s tem
racionalnejšo in hitrejšo izrabo sinergijskih učinkov v celotni dobavni verigi;
razvojna vloga v verigi ustvarjanja vrednosti pomeni cenejšo zasnovo izdelka,
hitrejše odzivne čase in ustvarjeno večjo vrednost za kupca.
Enotno vsem avtorjem pri določanju vloge nabavne funkcije je načrtovanje procesov,
povezanih z nabavno funkcijo v celotni oskrbovalni verigi, usmerjenih na daljše
obdobje. Izvajanje teh odločitev dolgoročno vpliva na konkurenčno sposobnost podjetja,
zato je za sprejemanje teh odločitev potreben širši in dolgoročnejši strateški pogled na
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vsa področja poslovanja podjetja. Pri tem so meje med izvedbenim delom nabavne
funkcije in strateškim delom nabavne funkcije mnogokrat nejasne ali zabrisane in so
odvisne od načina organiziranosti posameznih poslovnih funkcij znotraj podjetja. Rdečo
nit, ki določa strateški pristop k nabavni funkciji, sestavljata načrtovanje nabavnih
procesov ter napovedovanje prihodnjih aktivnosti in njihovih rezultatov.

2.3 Odgovornosti in naloge nabavne funkcije
Weele govori o petih osnovnih odgovornostih nabavne funkcije (1998, str. 125):
• Prispevek h kontinuiteti osnovnih dejavnosti podjetja. Osnovna naloga nabave je
priskrbeti blago in storitve za nemoteno opravljanje primarnih dejavnosti podjetja.
• Nadzorovanje in zmanjševanje stroškov nabave. Z vidika stroškov je nabavna
funkcija za finančno uspešnost podjetja zelo pomembna. Nabavna služba lahko
prispeva k znižanju neposrednih materialnih stroškov z raziskavo nabavnega trga, s
pravilnim izborom dobavitelja, znižanjem splošnih stroškov ipd.
• Zmanjšanje strateškega tveganja podjetja na nabavnih trgih. Težnja po
porazdelitvi nabavnih potreb med različne dobavitelje, saj je lahko prevelika
koncentracija dobav na majhno število dobaviteljev poslovno tvegana.
• Prispevek k inovacijam izdelkov in izdelavnega procesa, saj so dobavitelji pogosto
vir novih materialov in proizvodnih tehnologij.
• Zunanja predstavitev podjetja. Nabavna funkcija ima neposreden stik s trgom, zato
odnos do dobaviteljev pomembno vpliva na pozicioniranje podjetja v javnosti.
Najpomembnejše naloge nabavne funkcije povzete po Potočniku (2002, str. 29) so:
• določitev potreb po materialu (za proizvodnjo) oziroma potreb po trgovskem blagu
(za nadaljnjo prodajo),
• izbira dobaviteljev na podlagi raziskave nabavnega trga,
• načrtovanje nabave,
• pripravljalna dela (iskanje in analiza ponudb, nabavne kalkulacije),
• pogajanje in sklenitev pogodbe za nabavo materiala,
• naročanje,
• prevzemanje materiala,
• kontrola in reklamacije,
• izdaja naloga za plačilo,
• evidenca nabave.
Te naloge nabavne funkcije podjetje izvaja z različnimi opravili, ki jih Potočnik (2002,
str. 30) razdeli v štiri skupine:
• pripravljalna opravila (raziskava nabavnega trga, načrtovanje nabave, oblikovanje
nabavne politike),
• opravila povezana z izvedbo naloge (iskanje ponudb, analiza ponudb, pogajanje,
sklepanje nabavnih pogodb, naročanje in prevzemanje),
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kontrola in plačilo (kontrola materiala, kontrola računov dobaviteljev, reklamacije
in plačilo računov),
nabavna evidenca in analiza (evidenca naročil, evidenca dobaviteljev, nabavnih cen
materialov, reklamacij in analiza nabavnega poslovanja).

Nabavne naloge so med seboj povezane, tako lahko slaba izvedba ene naloge vpliva na
izvedbo ostalih. Vloga nabavnih ravnateljev v nabavi je po Lysonsu (1989, str. 12) zelo
pomembna. Njihove naloge in odgovornosti so: čim večji prispevek nabave k dobičku
podjetja, svetovanje upravi in finančnemu ter tržnemu oddelku glede tržnih trendov,
vodenje nabavnih oddelkov in ohranjanje njihove integritete, ohranjanje obstoječih virov
oskrbe in aktivno raziskovanje alternativnih virov, sodelovanje pri oblikovanju
specifikacij in standardov, predstavljanje podjetja v odnosih z dobavitelji, svetovanje pri
odločitvah, vzpostavljanje in ohranjanje sistema znanja, sestavljanje poročil in priporočil
in nadziranje nabavnih opravil.

2.4 Cilji nabavne funkcije
Z uspešno izvedenimi nalogami nabavne funkcije dosežemo želen rezultat, torej cilj.
Nabavna funkcija mora svoje cilje uskladiti s cilji preostalih funkcij v podjetju ter hkrati
s cilji podjetja kot celote. Le tako bo imela nabava enakovreden položaj v podjetju in bo
posledično poslovala optimalno.
Najpogosteje se cilj nabave definira kot preskrbo pravih materialov in storitev, v pravi
količini, ob pravem času, na pravo mesto, iz pravega vira, s pravim servisom, po pravi
ceni (Leenders et al., 1989, str. 24 v Bradač, 2009, str. 8).
Temeljna pravila za postavljanje nabavnih ciljev po Iršiču (1998, str. 160) so:
• cilji morajo biti merljivi oziroma kvantificirani;
• cilji morajo biti opredeljeni v prostoru in času;
• cilji različnih ravni in funkcij v organizaciji morajo biti med seboj usklajeni v
horizontalnem in vertikalnem smislu ter si poimensko ne smejo nasprotovati;
• cilji morajo izražati realne vrednosti za njihovo doseganje in opredeljevati čas in
sredstva, ki so potrebna za njihovo uresničitev;
• cilji morajo biti fleksibilni.
Cilji nabavne funkcije po Bailyu (1998, str. 17) so:
• preskrba podjetij s potrebnimi količinami blaga in storitev ustrezne kakovosti ob
predvidenem času;
• zagotavljanje dolgoročnih dobav z ohranjanjem dobrih odnosov z dobavitelji;
• pametni nakupi - pomenijo najboljšo kombinacijo med ceno in kakovostjo;
• dosegati najboljšo kombinacijo cene, kakovosti in dobave;
• ohranjanje dobrih odnosov z drugimi oddelki v podjetju, primerna nabavna
politika, postopki organiziranja in izobraževanje nabavnega osebja;
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izbira najboljšega dobavitelja na tržišču ob spremljanju razvoja novih izdelkov;
razvijanje zanesljivih alternativnih (nadomestnih virov) nabave;
zmanjšanje izgub;
ohranjanje stabilnosti podjetja;
spremljanje trendov na nabavnih trgih;
vzdrževanje dobrih odnosov z dobavitelji.

Temeljni cilji nabavne funkcije po Potočniku (2002, str. 31) so:
• minimiziranje nabavnih stroškov in s tem povečanje dobička;
• varnost dobav, kar se odraža v zmanjševanju zalog materiala;
• stalnost nabavnih virov na podlagi dolgoročnih poslovnih povezav ali partnerstva z
dobavitelji;
• sprejem mednarodnih standardov ISO 9001 v nabavno poslovanje;
• nabava materiala, ki zagotavlja okolju neškodljivo proizvodnjo ter porabo izdelkov.
Definicija nabavne funkcije določa namen celotne dejavnosti in s tem opredeljuje tudi
njene cilje. Osnovna cilja po Kaltnekarju (1993, str. 183), ki obvladujeta celotno delo
nabavne funkcije, sta preskrbeti vse porabnike v podjetju z ustreznimi količinami in
kvalitetami potrebnega materiala ob planiranih časovnih terminih in pri tem težiti k čim
večji gospodarnosti vseh dejavnosti. Od doseganja teh dveh ciljev v njuni smiselni
kombinaciji je odvisna uspešnost gospodarjenja v nabavi, posredno pa tudi poslovna
uspešnost celotnega podjetja.
Cilji nabavne funkcije so nedvomno povezani s splošnimi cilji vsakega podjetja, da
poslujejo učinkovito in dobičkonosno. Pomen nabavne funkcije za podjetje lahko
opredelimo na podlagi možnega prihranka pri nabavi, ki se odraža v povečanem
dobičku. S tržno usmerjeno nabavno politiko pa lahko prispevamo k inovacijam
izdelkov in procesov ter znižanju lastne cene izdelka.
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3 NABAVNI PROCES V TRGOVSKIH PODJETJIH
3.1 Značilnosti nabavnega procesa v trgovskem podjetju
Trgovsko podjetje je organizacija, ki se ukvarja z menjavo blaga. Nabava v trgovskih
podjetjih se razlikuje od nabave v proizvodnih podjetjih po tem, da nabavljenih izdelkov
trgovska podjetja ne predelujejo temveč jih prodajajo naprej. Osredotočajo se predvsem
na nabavljanje po najnižjih možnih stroških z namenom, da bi povečala doseženo razliko
v ceni (maržo) in s tem izboljšala svojo poslovno uspešnost (Potočnik, 2002, str. 277).
Nabava je ena od treh temeljih funkcij poslovnega procesa trgovskih podjetij (nabava,
skladiščenje, prodaja). Njena naloga je zagotoviti tiste izdelke, ki jih prodaja posreduje
kupcem in to v zadostni količini in primernem asortimentu, po ustreznih cenah ter
pravočasno. V tržnem gospodarstvu namreč velja pravilo, da izdelek ni prodan, dokler
ga ni kupil končni porabnik. Zato so nabavni cilji trgovskih podjetij neposredno
povezani s prodajnimi cilji in se nanašajo na izbiro ustreznega asortimenta izdelkov,
odločanje o količini in rokih nabave, odločanje o obsegu in vrednosti zaloge ter na
opredelitev nabavne tehnike t.j. nabavnih postopkov (Potočnik, 2001, str. 83).
Trgovska podjetja so najpomembnejši člen tržnih poti, saj proizvodna podjetja
uporabljajo trgovska podjetja kot posrednike, če so ta sposobna učinkoviteje izvesti
naloge tržne poti kot sami proizvajalci. Najpomembnejše naloge in tokovi na tržni poti
so informiranje, tržno komuniciranje, sklepanje pogodb, naročanje, financiranje,
prevzem tveganja, fizična posest izdelkov, plačilo in prenos lastništva. Te trženjske
funkcije so temeljne funkcije trgovine in lahko nastanejo med proizvodnimi in
trgovskimi podjetji v kateremkoli trenutku.
Tržna pot ali distribucijski kanal je skupek medsebojno odvisnih podjetij prek katerih se
giblje izdelek od proizvajalca do kupca oziroma končnega porabnika. Distribucijski
kanal je lahko kratek, če je direkten in tudi zelo dolg, če je vanj vključeno več
udeležencev. Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje tržnih poti so: cenovna politika, ki jo
oblikujejo udeleženci na tržni poti, prodajni pogoji udeležencev, teritorialne pravice
udeležencev in posebne storitve, ki jih zahtevajo udeleženci (Potočnik, 2001, str. 35-36).
Poslovanje trgovskega podjetja razdelimo na dve ravni, na raven trgovanja na debelo in
raven trgovanja na drobno. Podjetja, ki poslujejo na ravni trgovanja na debelo,
dobavljajo izdelke drugim podjetjem. Njihovi odjemalci so trgovci na drobno,
proizvodna in storitvena podjetja ter vladne institucije. Nabavni in prodajni posli se
odvijajo z drugimi organizacijami v večjih količinah. Nasprotno pa trgovska podjetja na
drobno prodajajo manjše količine velikemu številu končnih porabnikov (Potočnik, 2002,
str. 280).
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Temeljne razlike med nabavo v trgovskih podjetjih z nabavo v proizvodnih podjetjih
(Weele, 1998, 349-350) so:
• Razmišljanje o najnižjih možnih stroških. Temeljni razlog za nabavo v trgovskih
podjetjih je nadaljnja prodaja in ne glede na to, kaj so kupila, morajo to tudi
prodati. Težišče poslovne politike je k izboljšanju prihodkov in marže. Poglavitni
cilj trgovskega podjetja je doseči čim večjo razliko med prodajno in nabavno ceno
(kosmati dobiček). Prihodki od prodaje, marže in stroški so temeljne informacije za
oblikovanje nabavnih odločitev.
• Ponudba. Na splošno oblikujejo trgovska podjetja zelo široko ponudbo izdelkov. V
zvezi s temi izdelki morajo poleg prodajnih informacij spremljati še naročila, cene,
kakovost in dobaviteljeve pogoje. Za dobro vodenje vseh blagovnih skupin, to je
prodajnega asortimenta, je nujno potreben ustrezno oblikovan informacijski sistem.
• Kupovanje po dobaviteljevih specifikacijah. Trgovska podjetja praviloma kupujejo
to, kar ponuja trg. Velik del prodajnega asortimenta sestavljajo standardni izdelki, v
tem se popolnoma razlikujejo od proizvodnih podjetij, ki morajo pogosto
proizvajati izdelke po kupčevi specifikaciji. Z vidika nabave to pomeni, da lahko
trgovsko podjetje hitreje in lažje zamenja dobavitelje, pa tudi sedanje izdelke lažje
nadomesti s podobnimi izdelki drugih dobaviteljev. Odnosi z dobavitelji so na
splošno kratkoročnejši, to se kaže tudi pri pogajanjih. Trgovska pogajanja so
večinoma bolj poslovno-praktična in zahtevnejša kot pogajanja v zvezi z nabavo za
proizvodna podjetja.
• Hitre povratne informacije. Ker sta si v trgovskem podjetju nabava in prodaja
časovno precej bližji, so tudi dosežki prodaje hitreje vidni. Zato je mogoča hitra
povratna informacija do kupcev (in dobaviteljev). Izdelke lahko hitro izločijo iz
ponudbe, če ugotovijo, da jih ciljna skupina kupcev ne sprejema tako, kot so
pričakovali. Takšna hitra povratna pentlja je manj običajna v proizvodnih podjetjih.
Opisane razlike dokazujejo, da je nabavni proces proizvodnega podjetja popolnoma
drugačen od nabavnega procesa trgovskega podjetja.

3.2 Dejavnosti nabavnega procesa v trgovskem podjetju
Nabavna funkcija kot temeljna poslovna funkcija, je v vsakodnevnem poslovanju
trgovskih podjetij »podrejena« prodajni funkciji, vendar morajo kljub temu trgovska
podjetja oblikovati takšno nabavno politiko (sprejemanje nabavnih odločitev), ki bo
zagotovila učinkovito in racionalno nabavo. Sodobno nabavno poslovanje trgovskega
podjetja ni omejeno le na nakupno delovanje, ampak vsebuje vse dejavnosti, ki nabavo
opredeljujejo čedalje bolj kot strateško poslovno področje.
Po Potočniku (2001, str. 83) so najpomembnejše dejavnosti nabavnega procesa
naslednje:
• raziskava nabavnega trga,
• planiranje nabave,
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nabavna politika - sprejemanja nabavnih odločitev,
priprava in izvršitev nabave,
evidentiranje nabave,
analiziranje nabave,
nadzor nad nabavo.
Raziskava nabavnega trga

Raziskava nabavnega trga je aktivno, sistematično in ciljno usmerjeno zbiranje,
obdelovanje in analiziranje informacij o materialih oz. izdelkih ali storitvah (Weele,
1998 v Bradač, 2009, str. 69). Nabavno raziskovanje je zahteven postopek, ki obsega
sistematične raziskave nabavnih trgov po posameznih regijah, državah, ekonomskih
integracijah in širše. Zahteva veliko časa in predvsem sredstev, zato se ga lotevajo
predvsem večje korporacije in podjetja (Bradač, 2009, str. 70).
Dobro poznavanje nabavnega trga, to je dobaviteljev in njihove ponudbe je pogoj za
uspešno nabavo. Zato mora nabavna služba skupaj s prodajno službo določiti asortiment
izdelkov, ki ga bo nabavila. Za odločanje o nabavi izdelkov je nujno, da trgovska
podjetja raziščejo stanje na nabavnem trgu, značilnosti dobaviteljev, nabavne poti,
ustreznost izdelkov, konkurenco na nabavnem trgu in nabavne pogoje. Končni cilj
raziskave nabavnega trga je oblikovanje sklepov o stanju na nabavnem trgu ter uporaba
rezultatov analiz in priporočil za oblikovanje nabavnih odločitev (Potočnik, 2001, str.
84).
Za uspešno raziskavo nabavnega trga morajo trgovska podjetja izbrati primerne metode
raziskave, ki omogočajo uporabnost rezultatov za oblikovanje učinkovite nabavne
politike. Največkrat se pri izvajanju raziskave nabavnega trga uporabljajo naslednje
metode raziskave (Potočnik, 2001, str. 85):
• kvalitativne metode, kot so opazovanje, spraševanje in testiranje, zlasti kadar
ugotavljajo stanje na nabavnem trgu, ustreznost izdelkov in delovanje konkurence;
• kvantitativne metode, kot sta zbiranje in statistična obdelava podatkov, npr. pri
proučevanju proizvodnih možnosti dobaviteljev, proučevanju nabavnih poti in
nabavnih pogojev.
Izbrane metode je potrebno prilagoditi namenu raziskave. Raziskava nabavnega trga
mora dati odgovore na vprašanje kje, kaj, pod kakšnimi pogoji in kako kupiti. Nabavni
trg je omejen z razpoložljivimi kapacitetami ali drugimi omejitvami, zato je za nabavno
funkcijo v podjetju pomembno, da pozna zmogljivosti, omejitve in značilnosti
posameznega nabavnega tržišča, kot tudi prisotnost konkurence na njem.
Od oblike tržne strukture so odvisne razmere na nabavnem trgu. Nabavna funkcija lahko
opravlja svoje naloge v razmerah prave konkurence, monopolistične konkurence,
oligopola ali monopola. Glede na obliko tržne strukture nabavna funkcija oblikuje
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politiko nabavnega trženja, ki ji v danem trenutku in na posameznem nabavnem trgu
najbolj ustreza. Razmere na nabavnih trgih določajo tudi zunanji dejavniki, ki vplivajo
na stopnjo in obliko razpoložljivosti določenega blaga. Zunanji dejavniki so pomembni,
ker določajo tržno strukturo, to so okoliščine, v katerih mora nabavna funkcija opravljati
svoje naloge na nabavnem trgu. Med najpomembnejše spadajo: število dobaviteljev,
število kupcev in stopnja diferenciacije izdelkov (Weele, 1998, str. 103).
Proces raziskave nabavnega trga je odvisen od obsega problematike, ki naj bi jo
raziskava zajela, od pričakovanih rezultatov raziskave ter seveda od velikosti stroškov
raziskave v primerjavi s pričakovanimi rezultati raziskave.
Najpomembnejše stopnje raziskave nabavnega trga so naslednje (Weele, 2002, str. 120;
Potočnik, 2001, str. 86):
• Opredelitev ciljev raziskave. Tu morajo biti cilji popolnoma jasni, kajti cilj
raziskave mora raziskovalcu natančno povedati, kaj nas zanima in do kakšne
globine problema nas zanimajo rezultati.
• Analiza stroškov in koristi. Analiza zajema primerjavo stroškov, ki jih bomo imeli z
raziskavo in ali bo vrednost dobljenih informacij odtehtala izdatke zanje.
• Študija izvedljivosti. Izvedljivost je pogojena z dostopnostjo podatkov. Uporabimo
lahko interne ali pa zunanje podatke, seveda odvisno od ciljev raziskave.
• Oblikovanje načrta raziskave. Ločimo primarne in sekundarne podatke. Sekundarni
so tisti, ki jih je že nekdo zbral in so na voljo v različnih internih in zunanjih
podatkovnih bazah. Primarne podatke pa pridobimo v primeru, da nam sekundarni
ne zadostujejo.
• Opravljanje raziskovalnih dejavnosti. Zajema izvajanje raziskovanja in zbiranje
podatkov v mejah sprejetega načrta in razpoložljivih sredstev.
• Priprava poročila o raziskavi in njeno vrednotenje. Po končani raziskavi
pridobljene podatke preučimo in jih analiziramo. Poročilo o raziskavi mora
zajemati vrednotenje rezultatov v primerjavi s cilji raziskave ter mora dati jasen
odgovor na vprašanje ali je bila raziskava zadovoljiva in ali smo dobili pričakovane
rezultate.
Od kakovosti izvedene raziskave in dobljenih rezultatov so odvisne tudi odločitve, ki jih
bodo vodstvo podjetja ali nabavni strokovnjaki sprejeli na osnovi rezultatov. Zato je
pomembno, da rezultate kritično ovrednotimo ter prepoznamo nastale napake, da
sprejete odločitve ne bodo temeljile na napačnih osnovah.
Leenders, Fearon in England (1989, str. 429) opisujejo potrebo po raziskavi nabavnega
trga zaradi sistematičnega zbiranja, klasificiranja in analiziranja podatkov, ki so osnova
za kakovostne nabavne odločitve. Razmišljanje Ferišaka, ki opisuje raziskavo nabavnega
trga kot proces (Ferišak, Stihovič, 1989, str. 276) organiziranja in sistematičnega
zbiranja, klasificiranja in analiziranja podatkov, ki so osnova za kakovostne nabavne
odločitve, potrjuje in jo razširja še z interpretacijo podatkov o stanju in vplivnih
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dejavnikih na nabavnem trgu, kar podjetja lahko uporabijo tudi za napovedovanje
sprememb in dogajanj na nabavnem trgu. Cilj vseh raziskav nabavnih trgov avtorji
vidijo v boljši informiranosti in zmanjševanju tveganj kot posledice posameznih
odločitev. Pri tem je raziskava nabavnih trgov omejena na trge dobaviteljev.
3.2.2

Planiranje nabave

Namen planiranja nabave je določiti količinski obseg nabave po vrstah izdelkov in
časovni dinamiki ter nabavnih pogojih. Pogosto moramo odgovoriti na dve vprašanji:
• Ali je planiranje nabave v celoti podrejeno načrtovanju prodaje? in
• Ali je v trgovini prodajni plan hkrati tudi nabavni plan?
Pritrdilni odgovor je lahko le glede količine in asortimenta izdelkov, pri dinamiki nabave
pa je za nabavni oddelek bistveno, da organizira nabavni proces tako, da poteka
kontinuirano in v količinah, ki so usklajene z gibanjem prodaje.
Trgovska podjetja delijo planiranje nabave na:
a) planiranje nabave stalnega (fiksnega) asortimenta, ki je neodvisen od modnih vplivov
in praviloma zadovoljuje nujne potrebe potrošnikov;
b) planiranje nabave spremenljivega (variabilnega) asortimenta, ki ga ločijo na:
• ponavljajoči se asortiment posamezne sezone,
• spreminjajoči se asortiment sezone, povezan s spremembami v navadah
potrošnikov, lansiranjem novih izdelkov, modnih trendov itd.
V kakšnem razmerju bo trgovsko podjetje planiralo nabavo vsakega delnega
asortimenta, je odvisno od poslovnih ciljev in prodajne politike podjetja. Prodajna
politika glede asortimenta se najpogosteje odraža v težnji po ohranitvi stalnega
asortimenta na daljši rok in hitri prilagoditvi spremenljivega asortimenta zahtevam
potrošnikov na krajši rok (Potočnik, 2001, str. 87-88).
3.2.3

Nabavna politika - sprejemanje nabavnih odločitev

Nabavna politika je del splošne poslovne politike. Poslovna politika trgovskih podjetij
obsega skupek načel, smernic, metod za sprejemanje odločitev o poslovanju, nanaša se
na posamezne poslovne funkcije (to je nabavo, prodajo, financiranje in zaposlovanje),
jih med seboj povezuje in usklajuje njihove delne interese. Jedro nabavne politike je
sprejemanje odločitev o vseh najpomembnejših nabavnih aktivnostih. Odločanje o
nabavi temelji na analitičnem preučevanju nabavne problematike in predvidevanju
najboljših možnih rešitev (Potočnik, 2002, str. 285; Potočnik, 2001, str. 88-89).
Na oblikovanje poslovne politike vplivajo številni dejavniki, najpomembnejši so:
(Potočnik, 2002, str. 124):
• zunanji dejavniki: naravni pogoji, predpisi, lastniška struktura, trg itd.,
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notranji dejavniki: razpoložljive zmogljivosti, finančna moč, način vodenja,
strokovnost zaposlenih, delovni pogoji itd.

Potočnik (1998, str. 71) opredeljuje naslednje zaporedje poteka oblikovanja nabavne
politike:
• 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
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. Slika 1 prikazuje model sprejemanja nabavnih odločitev v podjetju od
nastanka nabavnega problema do dejanskega rezultata.

Slika 1: Model sprejemanja nabavnih odločitev (Potočnik, 2001, str. 89)
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Vendar se pogosto pojavljajo različna protislovja. Tako je npr. mogoče zagotoviti
izdelke ustrezne kakovosti, toda ne po želeni ceni - saj imajo najboljši dobavitelji
praviloma dovolj naročil in so tudi najdražji. Zato mora nabavna služba poleg kakovosti,
cene, količine in drugih nabavnih pogojev upoštevati še stalnost dobav in zaupanje ter
naklonjenost dobaviteljev.
Za uresničevanje teh ciljev se vse bolj uveljavlja trženje v obratni smeri (reverse
marketing), ki je nov in iznajdljiv pristop k doseganju nabavnih ciljev. Iniciativa je na
strani trgovskega podjetja, ki poskuša vplivati na obstoječe in nove dobavitelje, da bi se
prilagodili njegovim potrebam. Uspešno trženje v obratni smeri temelji na partnerstvu z
dobavitelji ter povečuje vlogo nabave in je usmerjeno v dolgoročne odnose z dobavitelji,
ki naj zagotovijo uresničitev ciljev glede kakovosti, cen in količine izdelkov (Potočnik,
2001, str. 90).
Področja oblikovanja nabavne politike trgovskega podjetja so:
• izbira dobaviteljev,
• določanje asortimenta izdelkov,
• izbira nabavnih poti,
• višina nabavnih stroškov,
• vrednost zaloge blaga.
Izbira dobaviteljev je povezana z oblikovanjem nabavnega asortimenta, ki odločilno
vpliva na to, s katerimi proizvodnimi podjetji ali drugimi dobavitelji bo sodelovala
nabavna služba. Odločitve o izbiri dobaviteljev se nanašajo na njihovo število, lokacijo,
trajno poslovno sodelovanje ali recipročno poslovanje.
Določanje nabavnega asortimenta je povezano z oblikovanjem prodajnega asortimenta
in se nanaša na opredelitev širine in globine ter cenovno-kakovostne dimenzije
asortimenta.
Pri odločitvah, kakšen asortiment izdelkov bo trgovsko podjetje nabavilo, mora
upoštevati naslednje zahteve:
• da lahko hitro spreminja in prilagaja asortiment potrebam porabnikov,
• da po potrebi razširja asortiment in s tem zmanjšuje tržna tveganja,
• da sproti poglobi asortiment in ga prilagaja morebitnemu ožjemu segmentu kupcev.
Z izbiro ustreznih nabavnih poti poskuša trgovsko podjetje doseči najnižje skupne
nabavne stroške ne glede na število posrednikov. Trgovska podjetja se praviloma
odločajo za nekaj nabavnih poti za posamezne skupine proizvodov, ki naj povezane
omogočijo racionalnejše nabavljanje. Na izbiro nabavnih poti vpliva tudi nabavna
logistika, ki izbira in ugotavlja najprimernejše fizično gibanje izdelkov do skladišč
trgovskega podjetja.
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Zaradi ekonomičnosti nabavnega poslovanja se nabavne odločitve nanašajo predvsem na
zniževanje nabavnih stroškov. Nabavna služba mora kupiti blago čim ceneje, pa tudi
znižati ali odpraviti ostale nabavne tj. odvisne stroške kot so npr. prevozni stroški,
zavarovanje, stroški prekladanja in podobno.
Odločitve o vrednosti in obsegu zaloge se nanašajo na oblikovanje optimalne zaloge, pri
kateri so skupni stroški nabavljanja in skladiščenja najnižji za asortiment, ki po
kakovosti, količini in razpoložljivosti izdelkov še zadovoljuje potrebe prodaje (Potočnik,
2001, str. 88-92).
Slika 2 prikazuje nabavni cikel trgovskih podjetij.

Slika 2: Nabavni cikel trgovskih podjetij (Potočnik, 2001, str. 92).
3.2.4

Priprava in izvršitev nabave - nabavni postopki

Priprava in izvršitev nabave temelji na operativnem načrtu nabave, posamezni nabavni
postopki pa si praviloma sledijo v naslednjem zaporedju (Potočnik, 2002, str. 293):
• Iskanje ponudb je potrebno, kadar trgovsko podjetje in dobavitelji niso poslovno
povezani oziroma pri uvajanju novih izdelkov.
• Analiziranje ponudb je postopek, s katerim trgovsko podjetje primerja bistvene
elemente različnih ponudb, izdeluje nabavne kalkulacije in se odloča za
najugodnejšega ponudnika.
• Pogajanje z dobavitelji se nanaša na sporazumevanje o ekonomski vsebini poslov.
Pri pogajanjih moramo razlikovati pogajanje za trajno sodelovanje od pogajanj za
posamezne nabavne posle.
• S prodajno pogodbo, ki sledi uspešnemu pogajanju, partnerja natančneje določita
pravice in obveznosti, količino, kakovost, cene, dobavni rok in plačilne pogoje ter
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način prenehanja veljavnosti pogodbe. Prodajna pogodba zagotavlja dogovoru
pravno varnost.
Z naročanjem in dostavo tehnično izvedejo dogovorjeno nabavo. Naročilo in
odprema se morata vsebinsko in formalno skladati s sklenjeno prodajno pogodbo.
Prevzem blaga je izredno pomemben nabavni postopek. Z njim ugotavljamo vse
razlike med prodajno pogodbo, naročilom in dejansko dobavo. Te razlike so lahko
povezane s količino, kakovostjo ali časom in so osnova za reklamacije, ki so lahko
materialne oziroma formalne, če gre le za računske ali druge formalne napake (npr.
napačen naslov).
Po uskladitvi vseh dokumentov o nabavi in rešitvi morebitnih reklamacij mora
trgovsko podjetje plačati nabavljeno blago skladno z dogovorjenimi plačilnimi
pogoji.
Evidentiranje nabave

Zbiranje podatkov o izvajanju nabave in nabavne evidence je osnova za analizo in
kontrolo nabavnega poslovanja. Zato mora biti evidentiranje natančno in sprotno, stroški
zanj pa čim nižji. To dosegajo trgovska podjetja s standardizacijo raznih obrazcev in
kartotek. Najpomembnejše je računalniško spremljanje blagovnih tokov od dobaviteljev
do prodajnih mest v prodajalnah.
3.2.6

Nabavne analize in poročila

Nabavne evidence so podatkovna baza za izdelavo analiz in poročil o nabavnem
poslovanju. S poročili dobijo vodstva podjetja in nabavne službe informacije o
uresničevanju sprejete nabavne politike ali izvajanju nabavnih postopkov, zato morajo
poročila vsebovati tudi predloge za izboljšanje nabavnega poslovanja.
Nabavna poročila omogočajo tudi kontrolo nabavnega poslovanja, katere namen je
usmerjati nabavno poslovanje trgovskih organizacij tako, da bodo odmiki od načrtovanih
nabavnih ciljev čim manjši (Potočnik, 2001, str. 96-97).

3.3 Povezanost nabavne funkcije z ostalimi poslovnimi funkcijami
Nabavna služba mora neposredno ali posredno sodelovati z ostalimi službami v podjetju,
saj svojih nalog ne more izvajati sama. Dejavnosti posameznih funkcij se med sabo
prepletajo in skupaj tvorijo učinkovito celoto. V trgovskih podjetjih je na prvem mestu
sodelovanje med nabavno in prodajno funkcijo, saj prodaja v nabavno službo posreduje
potrebe za naročilo blaga in daje signal, kakšno blago narekuje trg. Zelo pomembno je
sodelovanje s finančno službo pri planiranju finančnih sredstev za plačila dobaviteljem
in sam denarni tok. Finančna služba lahko nabavi tudi določa, pod kakšnimi plačilnimi
pogoji lahko sklene določen nabavni posel. Tudi sodelovanje nabavne službe s pravno
službo je pomembno predvsem pri sklepanju nabavnih pogodb. S kadrovsko službo
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nabava sodeluje predvsem pri izboru sodelavcev za nabavo ter pri izdelavi načrtov
potrebnih izobraževanj in izpopolnjevanj. Analize in kontrolo nabavnega poslovanja
izdeluje kontroling v sodelovanju z nabavno službo. Vsekakor mora biti nabavna
funkcija usklajena z vsemi ostalimi funkcijami v podjetju, saj samo tako lahko
optimalno deluje. Kakšen je obseg sodelovanja, je odvisno od same organizacije podjetja
in posameznih funkcij (Leenders et al., 1989 v Bradač, 2009, str. 77).
Sodelovanje med nabavno in prodajno službo se v trgovskih podjetjih nanaša predvsem
na (Potočnik, 2000, str. 25):
• določanje asortimenta blaga, katerega bo podjetje lahko prodalo in zadovoljilo
kupce;
• proučevanje elementov prodajne cene blaga, ki nastajajo v nabavi (nakupna cena,
rabat, prevozni stroški);
• izbiro dobaviteljev, saj mora nabava upoštevati preference kupcev glede kakovosti
in vrste blaga;
• sodelovanje pri kompenzacijskih poslih v primeru, ko je dobavitelj blaga tudi
kupec.
Nabavni plan mora biti prav tako integriran in koordiniran z ostalimi poslovnimi
dejavnostmi v podjetju. Tu gre za koordinacijo treh dejavnikov in sicer (Scheuing, 1989,
str. 133):
• količina materiala, ki jo oceni oddelek trženja za zadovoljitev svojih potreb;
• časa, ki je potreben, da je material na razpolago prodajnim oddelkom;
• denarja, ki je potreben za realizacijo načrta.
V vsakem podjetju mora biti nabavna funkcija usklajena z vsako aktivnostjo, ki je tako
ali drugače v povezavi z nabavljanjem, nabavljenimi artikli ali človeškimi viri oddelka
nabave.
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4 IZBOR IN OCENJEVANJE DOBAVITELJEV
4.1 Pomen in proces izbora dobaviteljev
Izbira dobaviteljev predstavlja najpomembnejšo fazo nabavnega procesa in je hkrati
osnovna naloga nabavnega menedžmenta, od katerega je v največji meri odvisna
uspešnost nabavnega poslovanja. Pogoj za pravilno izbiro sta strokovna raziskava
potencialnih dobaviteljev, dobro poznavanje obstoječih ter predvsem pravilen postopek
izbire. Podjetje mora dobro poznati dobavitelje, če želi oblikovati ustrezno nabavno
politiko do njih. Gre za zelo zahtevno nalogo, saj je potrebno proučiti mnogo dejstev,
zbrati in pregledati mnogo podatkov, pridobiti številne informacije, upoštevati pa tudi
mnogo subjektivnih dejavnikov (Završnik, 2004, str. 54).
Izbira dobavitelja je v veliki meri odvisna tudi od njegove atraktivnosti, pri čemer
vrednotenje atraktivnosti dobavitelja zajema niz kriterijev, s katerimi organizacija
presoja primernost obstoječega ali potencialnega dobavitelja za graditev dolgoročnega
povezovalnega odnosa, npr. finančni, ekonomski, tehnološki, organizacijski, kulturni,
strateški dejavniki in dejavniki izvedbe (Ellram, 1990; Lambe, Spekman in Hunt, 2002;
Beckman, Haunschild in Phillips, 2004; Wuyts in Geyskens, 2005 v Iršič, 2009, str. 37).
Dobavitelje lahko z drugimi besedami ovrednotimo tudi kot nabavne vire in naloga
nabavne funkcije v podjetju je, da identificira možne dobavitelje. Velika podjetja imajo
navadno že pripravljen seznam ponudnikov »preverjenih dobaviteljev«, ki s podjetjem
lahko sodelujejo. V primeru povsem novih tehnologij ali monopolnih dobaviteljev
podjetja ne morejo upoštevati samo preverjenih dobaviteljev, potrebno je sodelovanje
tudi z novimi, ki jih morajo predhodno temeljito preveriti in razvrstiti po kakovosti
(Weele, 1998, str. 80).
Izbira dobavitelja je torej ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja. Vedno se
poraja vprašanje, kakšen oziroma kateri je najboljši dobavitelj. To je tisti, ki zagotavlja
konstantno kakovost svojih izdelkov, jih dobavlja v dogovorjenih rokih, se je sposoben
prilagajati željam in potrebam kupcev, ima dostopne in konkurenčne cene, ima izdelke
in storitve, ki vsebujejo določene standarde, dobro logistično podporo, je sposoben hitro
odpravljati morebitne napake in podobno. Nabava pa je v podjetju tista, ki s svojimi
internimi ocenjevalnimi vzorci, z vprašalniki in obiski pri dobaviteljih izloči slabe in
izbere dobre kakovostne dobavitelje (Završnik, 2004, str. 53).
Iskanje potencialnih dobaviteljev poteka v okviru raziskave nabavnega trga. Na ta način
se sprva poišče vse dobavitelje, za katere je mogoče sklepati, da bi lahko postali
poslovni partnerji. S pomočjo raziskovanja nabavnega trga se lahko prepozna tržne
priložnosti in probleme ter pride do ustreznih rešitev. Raziskavo nabavnega trga
Završnik (2004, str. 15) opredeljuje kot sistematično zbiranje, razvrščanje in
proučevanje podatkov, nanašajočih se na vse dejavnike, ki vplivajo na nabavo blaga in
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storitev za zadovoljitev sedanjih in prihodnjih potreb podjetja, in sicer tako, da
pripomorejo k optimalnemu donosu. Torej je raziskovanje nabavnega trga vrsta
ekonomske analize, ki z znanstvenimi metodami zbira, registrira in analizira podatke o
nabavnih virih oziroma dobaviteljih. Pri tem skuša čim temeljiteje ugotoviti in spoznati
čim več potencialnih nabavnih virov oziroma dobaviteljev in na ta način omogočiti
zadovoljevanje objektivnih potreb po količini, asortimentu, kakovosti, ceni, rokih in
podobno.
Šele na podlagi intenzivne raziskave nabavnega trga je kupec v položaju, ko lahko
izvede stvarno primerjavo med ponudbami, izmed množice ponudnikov izbere
najprimernejšega in najzmogljivejšega dobavitelja ter pokaže na najugodnejše nabavne
možnosti za neko dano podjetniško potrebo. Analiza in opazovanje nabavnega trga naj
bi preprečila, da ne bi spregledali ugodnih nabavnih virov in v podjetjih ne bi nastale
težave ali izgube z nabavo pri napačnem dobavitelju, pri napačnem členu nabavne
verige, na napačnem trgu ali z izbiro napačnega načina preskrbe. Dolgoročno za podjetje
ni mogoče pridobiti in ohraniti zanesljivih in zmogljivih dobaviteljev brez nenehnega
izvajanja tržnega raziskovanja (Završnik, 2004, str. 47).
Selekcija in prava poslovna politika do »pravih« dobaviteljev je ključ za doseganje
želene stopnje kakovosti, pravočasnosti v dobavah, pravih cen, potrebne stopnje
tehnične pomoči in želene stopnje storitev. Za dosego tega mora kupec (Završnik, 2004,
str. 54):
• razvijati in vzdrževati zadovoljivo bazo dobaviteljev, izvajati pravilne strateške in
taktične operacije;
• skrbno določiti potencialne dobavitelje in proučiti, ali imajo potencial, da postanejo
dobri poslovni partnerji;
• odločiti se za pravilne metode izbiranja dobaviteljev;
• v podjetju izbrati primerno skupino strokovnjakov za to nalogo;
• zagotoviti, da bo izbrani dobavitelj zagotovil pravočasno dobavo zahtevane
kakovosti nabavnih dobrin in seveda po ustrezni ceni.
Potreba po iskanju in izbiranju novega dobavitelja se lahko pojavi zaradi različnih
razlogov. Najpogostejši so naslednji (Završnik, 2008, str. 38):
• obstoječi dobavitelj preneha s poslovanjem oziroma s proizvodnjo določenih
nabavnih dobrin;
• nenormalno povečanje cen vhodnih materialov;
• kakovost materialov lahko pade na nesprejemljivo raven;
• dobavitelj tehnološko ne more slediti zahtevam kupca (zastarela tehnologija);
• podjetje lahko doda svoji ponudbi nov izdelek, kar lahko zahteva nabavo dodatnih
nabavnih dobrin, katerih obstoječi dobavitelj nima v svojem proizvodnem
programu in je potrebna nabava pri drugem dobavitelju.
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Lysons (1991, str. 18) opredeljuje dejavnike, ki vplivajo na obseg iskanja novih
dobaviteljev kot: stopnja zadovoljstva z obstoječim dobaviteljem, spremembe v
zahtevah končnega potrošnika, spremembe dobaviteljevih proizvodov, možnost
finančnih prihrankov, tehnološke izboljšave v proizvajalnih procesih in izboljšanje
storitvene ugodnosti alternativnih dobaviteljev.
Pravilna in predvsem racionalna izbira dobavitelja je odvisna tudi od pravilnega
postopka izbire ozroma identifikacije dobavitelja, pri čemur si lahko nabavni sektor
oziroma nabavni strokovnjaki pomagajo z različnimi viri informacij.

Slika 3: Izbiranje novega dobavitelja (Završnik, 2004, str. 57).
Slika 3 prikazuje celoten proces izbire novega dobavitelja, kot ga opisuje Završnik.
Proces izbiranja dobaviteljev se prične s skrbnim raziskovanjem razpoložljivih
informacijskih virov in se konča z dodajanjem izbranega dobavitelja na odobreni seznam
dobaviteljev.
Na začetku tega procesa je naloga nabavne funkcije v podjetju, da pregleda vse
razpoložljive in dostopne vire informacij, ki vključujejo objavljene vire, interne vire,
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osebne stike in mednarodne vire. Iz teh virov se sestavi izčrpen seznam potencialnih
dobaviteljev. Sledi oblikovanje kriterijev za izbiro dobaviteljev, na podlagi katerih se
izvrši preliminarni (predhoden, pripravljalen) izbor. Tu se izloči dobavitelje, ki dejansko
niso ustrezni, da se po nepotrebnem ne trošijo sredstva nadaljnjih postopkov. Potem
sledijo postopki pridobitve čim več relevantnih informacij za dobavitelje, ki so v ožjem
izboru. Podrobnejša analiza rezultira v seznamu dobaviteljev, za katere se zdi, da so
prilagojeni potrebam podjetja. Skupina strokovnjakov se v fazi podrobne proučitve
dobavitelja poslužuje vprašalnikov, finančnih informacij o podjetju, kot tudi obiska
dobavitelja z namenom ogleda dobaviteljevih prostorov in razgovora z njihovim
vodstvom. Vse potrebne informacije je potrebno pretehtati, nato izbrati najboljšega
dobavitelja in ga uvrstiti na listo potrjenih dobaviteljev. Odločitev o izboru ali zavrnitvi
se dobaviteljem sporoči na ustrezen način skupaj z navedbo razlogov za odločitev.
Burt in Pinkerton (1996, str. 112) med informacije, ki naj jih podjetja uporabijo pri
odločitvah o izboru dobaviteljev, uvrščata finančno stanje dobavitelja, proizvodne
kapacitete, izkušnje dobavitelja, obvladanje kakovosti v procesu, razvojni in
raziskovalni potencial dobavitelja, dobavno zanesljivost, dostopnost in zanesljivost virov
dobavitelja in obvladovanje stroškov.

4.2 Opredelitev kriterijev izbora in presoje dobavitelja
Na izbiro primernega in ustreznega dobavitelja vpliva veliko dejavnikov, vsak od njih pa
za posamezno podjetje predstavlja različno vrednost.
Završnik (2004, str. 68) kot najpomembnejše kriterije za izbiro dobavitelja navaja:
• kakovost materiala (predvsem enakomerna kakovost);
• cena (ugodna nabavna cena, nizki enkratni stroški, ugodni dogovori o rabatih);
• izpolnjevanje dobavnih rokov (kratki dobavni roki, lokacija);
• redne dobave dogovorjenih količin in prilagodljivost glede spremembe
dogovorjenih količin naročila;
• dobavni in plačilni pogoji (majhne oziroma najmanjše količine naročanja, možnost
dobave just-in-time, dolgi plačilni roki);
• proizvodne zmogljivosti, zaloge dobavitelja, prilagodljivost glede sprememb
naročil;
• storitve izobraževanja (pred dobavo) in vzdrževanja (po dobavi - garancije);
• ugled dobavitelja, lokacija dobavitelja, izobraženost in izkušenost zaposlenih;
• finančna moč (solventnost, likvidnost);
• kulanca (hitro reševanje reklamacij);
• možnost recipročnih poslov in trajna poslovna povezava (partnerski odnos).
Po Iršiču (2009, str. 37) je niz konkretnih dejavnikov, ki vplivajo na izbiro dobavitelja
naslednji: sposobnost menedžmenta organizacije, moč in sposobnost zaposlenih,
stroškovna struktura dobavitelja, celostni sistem kakovosti delovanja (izdelkov,
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sistemov, procesov in tehnologij ter filozofije), sposobnost prilagajanja spremembam v
okolju, finančna stabilnost, organiziranost proizvodnje in nadzornih mehanizmov,
razvitost elektronske komunikacije, dobaviteljeve strategije ter aktivnosti in potencial
dobavitelja za dolgoročno povezovalno sodelovanje (Monczka, Trent in Handfield,
2005).
Kriteriji, ki jih podjetja uporabljajo v specifičnem procesu izbire, morajo biti oblikovani
tako, da ustrezajo ciljem in zgradbi specifičnega procesa izbire.
• Eden od prvih dejavnikov, ki jih je potrebno raziskati o perspektivnem dobavitelju,
je njegova zmožnost obvladovanja pričakovane ravni povpraševanja. Ta zmožnost
je odvisna od velikosti tovarne in kapacitete proizvodnje.
• Pomembna je tudi lokacija tovarne dobavitelja, saj vpliva na višino stroškov in na
dobaviteljevo zmožnost, da se odzove na nujne zahteve.
• Upoštevati moramo tudi proizvodno tehnologijo, saj ima velik vpliv na kakovost
končnih izdelkov.
• Podjetje mora pregledati finančno stanje in finančni položaj dobavitelja.
Izpolnjevanje vseh drugih kriterijev je brez pomena, če je le ta preobremenjen s
kratkoročnimi dolgovi in postane nelikviden. Dobavitelja, ki nima finančne
sposobnosti, je potrebno takoj izločiti iz postopka izbire.
• Pomembna je tudi dobaviteljeva zmožnost za izpolnjevanje tekočih obveznosti.
• Eden izmed kriterijev izbire je recipročnost ali vzajemnost. Podjetje daje prednost
tistim dobaviteljem, ki so hkrati tudi njihovi odjemalci (Završnik, 1998, str. 22-24).
Kadar želimo oceniti popolnost poslovanja in kakovost izdelka je zelo pomembna
temeljita presoja dobavitelja. Presoja je na primer potrebna pri izbiri glavnega
dobavitelja kot tudi pri ugotavljanju razlogov nepopolnega poslovanja poslovnega
partnerja. Presoja se izvrši z obiskom tovarne oziroma podjetja kjer posluje dobavitelj in
z ocenjevanjem postopkov v proizvodnji. Pregled dobaviteljeve celotne organizacije in
sestanek z vodilnim sektorjem lahko omogoči boljše poznavanje izdelkov, kakovosti in
odziva na želje kupcev. Če želimo narediti uspešno presojo in postaviti ustrezno
kakovost, katero mora dobavitelj doseči, če želi poslovati z nami je pomembno, da
predčasno določimo naše cilje v napredovanju in cilje, ki se nanašajo na kakovost. S tem
si lahko omogočimo dobro partnerstvo (Ford, 1993, str. 33).
Proces obvladovanja dobavitelja, ki je zapisan v standardu SIST ISO 9004 (2002, 5152): »Organizacija naj vzpostavi učinkovite in uspešne procese, s katerimi identificira
morebitne vire za nabavljene proizvode, razvija obstoječe dobavitelje ali partnerje in
oceni njihovo sposobnost dobaviti zahtevani proizvod, s čimer zagotovi učinkovitost in
uspešnost celotnih procesov nabave.« Primeri vhodov – inputov v proces obvladovanja
dobaviteljev so: ocenjevanje ustreznih izkušenj; delovanje dobaviteljev v primerjavi s
konkurenti; pregled kakovosti, cene in dostave nabavljenega izdelka in odziv na težave;
presoje dobaviteljevega sistema vodenja kakovosti in ocena njegovih potencialnih
sposobnosti za dobavo zahtevanega izdelka uspešno in pravočasno; preverjanje
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dobaviteljevih referenc; finančna presoja dobavitelja, da bi se prepričali o sposobnosti za
poslovanje v celotnem nameravanem obdobju dobav in sodelovanja; dobaviteljev odziv
na povpraševanje, ponudbe in razpise; dobaviteljeva zavest o ustreznih zahtevah
zakonodaje in regulative in njihovo izpolnjevanje; dobaviteljeva logistična sposobnost,
vključno z lokacijami in viri; ugled in vloga dobavitelja v skupnosti. Vsi ti kriteriji
morajo biti vključeni v postopek ocenjevanja dobavitelja.
Završnik (1996, str. 296) ocenjuje, da je za dolgotrajen odnos z dobaviteljem potrebno
upoštevati naslednje kriterije:
• finančni kriteriji: finančna stabilnost, ekonomski položaj podjetja;
• kultura in strategija organizacije: zaupanje, načrtovanje in razvoj, strateška
sposobnost, organizacijska kultura;
• tehnološki kriteriji: ocenitev zmožnosti in sposobnosti, ocenitev bodočih
proizvodnih sposobnosti, dobaviteljeve zmožnosti oblikovanja in razvoja;
• drugi kriteriji: zanesljivost dobavitelja, reference ali priporočila, dobaviteljevi
kupci.
Politika izbora dobaviteljev mora zagotoviti, da bo podjetje nabavljalo tak material in
izdelke pri tistih dobaviteljih, kjer so skupni stroški najnižji. Zagotovljen mora biti
dovolj širok krog stalnih in nadomestnih oziroma občasnih dobaviteljev, ki morajo
zadovoljiti kriterije izbora. Zato je potreben selektivni odnos do dobaviteljev, ki naj
omogoči pridobivanje in zadrževanje primernih dobaviteljev, na drugi strani pa naj
izloči tiste, ki se pokažejo kot neustrezni (Završnik, 1996, str. 296).
Nekateri avtorji kot glavne kriterije za izbiro in proučevanje atraktivnega dobavitelja
navajajo predvsem zaupanje, izpolnjevanje obveznosti, komplementarnost in pričakovan
finančni iztržek od dobavitelja (angl. financial pay-off) (Shah in Swaminathan, 2008 v
Iršič, 2009, str. 37).
Mnogokrat se nabavni strokovnjaki pri izboru ustreznih dobaviteljev soočijo s težavami,
ki izhajajo v največji meri iz notranje organizacije podjetja in premajhnega vpliva ali
strokovnosti nabavne službe na organiziranost podjetja (Burt, Pinkerton, 1996, str. 107):
• premalo razpoložljivega časa za raziskave in pogajanja;
• zahteve, prirejene znanim dobaviteljem;
• ustaljene nakupne navade;
• neizkoriščanje drugih možnosti nabave;
• kompenzacijski dogovori;
• slabe pogajalske tehnike in izkušnje;
• opravljanje nakupov mimo ustreznih služb;
• ad hoc nakupi.
Za katere kriterije se bomo odločili, je odvisno od okoliščin, katere informacije imamo
na voljo ter od našega znanja in poznavanja ocenjevalnih metod.
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4.3 Proces in metode ocenjevanja dobaviteljev
Ocenjevanje dobavitelja in njegova izbira je pomembna naloga nabave in zelo učinkovit
način za ustvarjanje dobre komunikacije med proizvajalci, dobavitelji, distributerji in
potrošniki. Glede ocenjevanja je pomembno vedeti, da ta ocena:
• potrdi kakovost in je povezana s kakovostjo kupca in kakovostjo izdelka;
• zahteva uspešno poslovanje vsakega sektorja v podjetju;
• lahko pokaže, na katerih področjih dobavitelj posluje manj uspešno;
• pokaže, da ima izboljševanje namen rešiti problematično poslovanje dobavitelja;
• dobavitelju, ki doseže zahtevane standarde, je treba dati določeno priznanje;
• proces izboljševanja je trajen postopek, ki rezultate iz leta v leto izboljšuje (Ford,
1993, str. 73; Završnik, 2004, str. 114).
Dobavitelji so naši poslovni partnerji in prav zato jih je potrebno obvestiti o tem, da
bodo vključeni v proces ocenjevanja. Obvestimo jih glede:
• namena ocenjevanja in izbire programa;
• razloga, zaradi katerega bodo ocenjeni;
• naših pričakovanj o njihovi kakovosti;
• našega načina razvrščanja dobaviteljev;
• časa - kdaj imamo namen narediti ocenitev;
• osebja - kdo bo naredil postopek ocenjevanja.
Obvestilo moramo poslati vsem našim dobaviteljem. V vsakem primeru morajo biti
navedena naša pričakovanja glede dobaviteljevega poslovanja. Pomembno je sporočilo o
doseženih ocenah, saj se s tem poskuša utrditi odnose s poslovnimi partnerji. Sporočila
morajo biti dostavljena v roku. Dobavitelji pa morajo vedeti kateri standardi in metode
bodo uporabljeni pri ocenjevanju, zato so enostavnost, razumnost, doslednost in
dejansko stanje potrebni pri postopku ocenjevanja (Završnik, 2004, str. 114-115; Ford,
1993, str. 161).
Saunders (1994, str. 227-228) opredeljuje proces ocenjevanja v treh fazah:
• 1. faza: dobavitelj mora izpolniti samoocenjevalne liste, kjer so navedene osnovne
informacije;
• 2. faza: kupec lahko obišče dobavitelja in resničnost teh informacij preveri;
• 3. faza: zaključek in ugotovitev ali dobavitelj odgovarja.
V primeru, da dobavitelj postane poslovni partner na dolgi rok, mu ocenjevanje lahko
pomaga pri izboljšavi programov. Z naraščanjem pomembnosti dobaviteljev v poslovni
verigi podjetja, se povečuje potreba po objektivni oceni njihovega poslovanja. Kupec
želi ugotoviti, ali je dobavitelj zadostno opremljen za dolgoročno izpolnjevanje zahtev in
potreb podjetja, iz česar sledi, da je potrebno poznati dobre in slabe strani
dobaviteljevega delovanja. Zato sodi izbor dobaviteljev med ključne obveznosti nabavne
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funkcije v podjetju. Da se nabavni strokovnjaki lahko pravilno odločijo, morajo proučiti
različne razpoložljive podatke o možnih dobaviteljih in jih ovrednotiti. Poleg cene in
kakovosti se pri procesu ocenjevanja dodajajo tudi druge, mnogokrat subjektivne ocene,
ki od nabavnih strokovnjakov zahtevajo visoko stopnjo strokovnosti in sodelovanje
različnih poslovnih funkcij v podjetju (razvoj, finance in podobno).
Ocenjevanje in vrednotenje dobaviteljev se mora zato razširiti iz analize cen,
zanesljivosti dobav in vodenja sistema kakovosti še na širše področje in mora poleg
zajeti tudi: kakovost izdelkov, ki jih dobavlja dobavitelj; finančno moč in stabilnost
dobavitelja; lokacijo dobaviteljev (razvoj Just in time dobav daje prednost bližjim
dobaviteljem); velikost in proizvodna kapaciteta dobavitelja; dobavne zmožnosti
(dostava, odzivnost, servis, fleksibilnost, prilagodljivost); velikostni razred skupnih
stroškov; usmerjenost in politika vodstva dobavitelja; izobraževanje in usposabljanje
dobavitelja in njegovih zaposlenih; zadovoljstvo zaposlenih pri dobavitelju; obseg
prodaje dobavitelja; vrednost poslovanja in stopnja medsebojne odvisnosti dobavitelja in
kupca; stopnja in kontrola sistema kakovosti, stroškov, dobave pri dobavitelju;
aktivnosti za izboljšanje procesa in poslovanja dobavitelja; plani razvoja in usmeritve
dobavitelja v prihodnje; stopnja zavezanosti in razumevanja našega pristopa na strani
dobavitelja.
Glavni cilj ocenjevanja pri izboru dobaviteljev je ugotavljanje dolgoročne sposobnosti in
zmožnosti dobavitelja, da izpolni zahteve podjetja, zato Weele (1998, str. 318) poudarja,
da je za pridobitev celotne slike o dobavitelju potrebno sistematično zbiranje podatkov
na štirih ločenih ravneh:
• Raven izdelka. Pozornost usmerjamo na vhodno kontrolo in kontrolo kakovosti, ki
pokažeta stopnjo ustreznosti kakovosti prevzetega materiala.
• Procesna raven. Pozornost usmerjamo na kontrolo in zanesljivost dobaviteljeve
proizvodne opreme in njegov sistem kontrole kakovosti.
• Raven sistema zagotavljanja kakovosti. Pozornost usmerjamo na oblikovanje
postopkov za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti v celotnem poslovanju
dobaviteljevega podjetja, razvoj sistema kakovosti in procesa nenehnih izboljšav.
• Raven podjetja. To je najvišja raven preverjanja. Pri tem pristopu preiskovalci niso
osredotočeni samo na preverjanje kakovosti, ampak upoštevajo tudi finančne
vidike, želijo pa tudi ugotoviti usposobljenost dobaviteljevega vodstva. Finančno
ocenjevanje dobaviteljev temelji na letnih poročilih, ki jih dobimo od njih. Tako si
skuša kupec ustvariti sliko o konkurenčnosti posameznega dobavitelja v bližnji
prihodnosti.
Ocenjevanje dobaviteljev je večinoma omejeno na prvi dve ravni.
V različnih podjetjih so metode ocenjevanja dobaviteljevega poslovanja različne, na
splošno pa ločimo dve vrsti metod (Weele, 1998, str. 319-320):
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Subjektivne metode uporabljajo podjetja, ki ocenjujejo dobavitelje na podlagi
osebne presoje, na primer s kombiniranjem izkušenj različnih oddelkov z
dobaviteljem.
Objektivne metode pa uporabljajo, kadar skušajo dobaviteljevo poslovanje
ovrednotiti količinsko.

Za objektivne metode ocenjevanja uporabljamo preglednice, s katerimi sistematično
primerjamo in ocenjujemo podatke o količini, cenah, kakovosti, dobavnih rokih,
plačilnih pogojih itd., ki jih prejmemo od dobaviteljev. Tako dobimo matriko s polji v
katero vnašamo podatke. Druge metode, ki jih v podjetju še uporabimo so: osebno
ocenjevanje, ki ga uporabljamo za dobavitelje, s katerimi tesno sodelujemo; razvrščanje
dobavitelja, ki je omejeno le na količinske podatke in se nanaša na vrednotenje cene
(spremembe cen pri dobaviteljih primerjamo z gibanjem cen pri konkurentih), kakovosti
(merimo s stopnjo odmikov in reklamacij) in zanesljivosti dobave (vrednotimo s
številom prepoznih dobav ali neizdobav); revizija dobaviteljev – ta metoda zahteva, da
dobavitelje občasno obiščejo kupčevi strokovnjaki, ki preverijo njegov proizvodni
proces in organizacijo kakovosti in metoda dovoljenih stroškov, kjer v podjetju
ugotavljajo, kolikšna je lahko dobaviteljeva lastna cena za posamezni sestavni del in leto primerjajo z dobaviteljevo dejansko lastno ceno. To je sicer skrajni pristop, pri
katerem ocenjujejo dobavitelja s simulirano kalkulacijo na podlagi najnovejše
tehnologije za tovrstno proizvodnjo.
Čim bolj objektivna je naša metoda in čim več merljivih parametrov upoštevamo v
oceni, tem bolj je naša ocena verodostojna, naši odnosi z dobavitelji pa bodo dosegli
profesionalno raven. Objektivno vrednotenje daje vsem dobaviteljem enake možnosti, da
postanejo oziroma ostanejo naši dobavitelji. Posel dejansko dobijo tisti, ki so dobri, pri
ostalih so potrebne izboljšave. Če delujemo na takšen način, si pridobimo ugled kot
pošten kupec, odnosi med partnerji so zato pozitivni, manj je korupcije, pot je odprta
napredku in enakomernejši razporeditvi blaginje v družbi nasploh (Bradač, 2009, str.
52).
Ferišak in Stihović (1989, str. 213-215) ločujeta dva načina vrednotenja pri izboru
dobaviteljev:
• kvantitativni (objektivni) način: kakovost, cena in zanesljivost dobave,
• kvalitativni (subjektivni) način: tehnične pristojnosti, kapaciteta proizvodnje,
finančni položaj, organizacijska struktura, sistem upravljanja in odnosi z okoljem,
geografski položaj, nivo storitev in razvojne usmeritve.
Cilj vsakega ocenjevanja dobavitelja je, da se v prvi vrsti koristijo kvantitativni to je
merljivi kriteriji, medtem ko se na osnovi kvalitativnih kriterijev pri vrednotenju
upošteva bonus.
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4.4 Strateške odločitve pri izboru dobavitelja
Z raziskavo dobaviteljev ugotavljamo možnosti za razvijanje dolgoročnih odnosov z
njimi. Dobiti moramo odgovor, ali bo dobavitelj sposoben zadovoljiti tehnične zahteve
in količinske potrebe v prihodnosti.
Lysons (1996, str. 283) opozarja, da moramo biti pri izbiri dobavitelja pozorni na
naslednja pomembna dejstva:
• ali dobavitelj lahko doseže zahtevane standarde,
• ali se ti standardi nanašajo na najpomembnejše značilnosti procesov dobavitelja,
• ali lahko dosežemo realne cene in čas dobave,
• ali v primeru spremembe proizvoda pri dobavitelju, pomeni to spremenjen proces,
• ali je dobavitelj sposoben znižati ceno v primeru povečanja naročil,
• ali je dobavitelj pripravljen dostaviti rezervne dele oziroma nuditi pomoč.
Strateške odločitve o nabavnih virih, ki jih mora sprejeti nabavna služba se nanašajo
predvsem na (Potočnik, 2000, str. 61):
• izbiro večjega ali manjšega števila dobaviteljev,
• izbiro stalnih ali občasnih dobaviteljev,
• geografsko okolje dobaviteljev.
4.4.1

Število in velikost dobaviteljev

Alternativa glede števila dobaviteljev je klasična dilema v nabavni strategiji, zato
podjetja razmišljajo, kakšne so prednosti in slabosti izbire enega ali več dobaviteljev, saj
je izredno težko določiti optimalno število dobaviteljev. Pri dobavah iz enega vira
nastane med dobaviteljem in kupcem visoko odvisen partnerski odnos, ki temelji na
medsebojnem zaupanju in vzajemnosti, za razliko od oskrbe iz več virov, kjer med kupci
in dobavitelji v večini ostaja tekmovalnost in je partnerski odnos zgolj navidezen.
Trgovsko podjetje se odloči za enega večjega dobavitelja za posamezni izdelek kadar
(Potočnik, 2001, str. 91):
• je obseg nabave premajhen za več kot enega dobavitelja,
• ima dobavitelj patent ali licenco za določeno vrsto izdelkov,
• zaradi kakovosti izdelkov želi ravno določenega dobavitelja,
• uvaja lastne blagovne znamke.
Pomembna pomanjkljivost oskrbovanja iz enega vira je povečana soodvisnost obeh
vključenih podjetij. Tveganje za trgovsko podjetje je zlasti v tem, da se dobavitelj ne
trudi več za konkurenčne prednosti (prodaja mu je že zagotovljena), trgovsko podjetje
izgubi povezavo s trgom (drugi ponudniki se ne zanimajo več zanj), nastajajo visoki
stroški zamenjave (trgovsko podjetje v nujnih primerih ne more hitro in brez težav
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zamenjati dobavitelja). Oskrbovanje iz enega vira je zato povezano s precejšnim
tveganjem (Potočnik, 2001, str. 91).
Na drugi strani pa ima oskrbovanje iz enega vira tudi določene prednosti kot jih navajajo
(Leenders, Fearon, England, 1989, str. 257) in so:
• možnosti za izboljšanje postopkov in zniževanje stroškov na področju razvoja,
procesa izdelave, kontrole kakovosti, materialnega in informacijskega toka;
• bolj intenzivna vključenost dobaviteljev v izmenjavo informacij in izboljševanja
kakovosti izdelkov in procesov;
• krajši razvojni in odzivni časi;
• boljša komunikacija na vseh ravneh med dobaviteljem in kupcem;
• večje možnosti ekonomije obsega.
Kadar se trgovsko podjetje odloči za več dobaviteljev, se želi zaščititi pred morebitnimi
prekinitvami dobave oziroma vplivati na dobavitelje, da zaradi medsebojne konkurence
ohranjajo visoko kakovost izdelkov in konkurenčne cene. Velika naročila so razlog za
nakup pri manjšem številu dobaviteljev zaradi večjih količinskih rabatov ali nižjih
dostavnih stroškov. Vendar pogoste pomanjkljivosti nabavljanja pri nekaj dobaviteljih
govorijo v prid nabavljanju pri večjem številu dobaviteljev. Več dobaviteljev zmanjšuje
tveganje pri oskrbi trgovskega podjetja tudi v kritičnih situacijah (Potočnik, 2001, str.
91).
Leenders, Fearon in England (1989, str. 258) opisujejo prednosti dobav iz več virov
sledeče:
• pri pomembnih izdelkih lahko kupec doseže višjo stopnjo nadzora nad dobavitelji;
• obstaja večja zanesljivost dobav;
• strateški in politični razlogi;
• večja prilagodljivost spremembam povpraševanja;
• boljša cena in nabavni pogoji.
Pri vrednotenju prednosti in slabosti posameznega oskrbovanja Gadde in Hakansson
(1993, str. 42) trdita, da ni realnih možnosti, da bi oskrbovanje iz več virov dolgoročno
predstavljalo podjetju nižje stroške, saj so cene tesno povezane s proizvodnimi stroški
posameznega ponudnika. Pri oskrbi iz več virov je možno doseči trend zniževanja le na
račun nižanja cene. Pri oskrbi iz enega vira pa je dolgoročno možno dosegati tudi
znižanje cene na račun skupnega zniževanja celotnih stroškov, na strani dobavitelja in na
strani kupca, kar v primeru oskrbe iz več virov ni izvedljivo.
Zato je za nabavno službo izredno pomembno, kako določiti pravilno število
dobaviteljev. Splošno uveljavljeno praktično pravilo je, naj bo število dobaviteljev
tolikšno, da se bo razvila med njimi konkurenca glede cen, kakovosti in storitev,
povezanih s ponudbo in dobavo izdelkov (Potočnik, 2001, str. 91).
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Stalni in občasni dobavitelji

Vsaka organizacija ima običajno nekaj stalnih dobaviteljev. Vendar se na trgu pojavljajo
vedno novi ponudniki, zato je treba ves čas preučevati tudi možnost uvajanja novih
dobaviteljev. Več dobaviteljev pomeni manjšo odvisnost in doseganje nižjih cen.
Poleg stalnih dobaviteljev se podjetja pogosto poslužujejo tudi občasnih dobaviteljev
zaradi:
• dolgotrajnejšega nezadovoljstva z obstoječim stalnim dobaviteljem zaradi cen,
kakovosti, zastarele tehnologije itd.,
• spremembe v dobaviteljevem proizvodnem programu,
• možnosti prihranka pri stroških,
• spremembe zahtev končnih kupcev,
• tehnološke izboljšave pri kupcih zahtevajo nove materiale,
• manjša naročila ali specifična enkratna naročila,
• posebne sezonske novosti na trgu in podobno.
4.4.3

Geografska lokacija

Po geografski lokaciji delimo dobavitelje na lokalne, nacionalne in mednarodne. Večina
kupcev daje prednost rednim nabavam pri lokalnem dobavitelju, vedno kadar so takšni
postopki ekonomsko upravičeni. Kupci so pogosto pripravljeni plačati tudi nekoliko
višje cene za boljše storitve in neposredno razpoložljivost izdelka, ki ga ponujajo lokalni
dobavitelji (Završnik, 2008, str. 26).
Prednosti nabavljanja pri lokalnem dobavitelju so:
• tesnejše sodelovanje kupca in dobavitelja je možno zaradi neposredne geografske
bližine;
• dobavni roki so zanesljivejši;
• transportni stroški in stroški zavarovanja so nižji, saj lokalni dobavitelj lahko
izvršuje več naročil lokalnih kupcev istočasno;
• nujna naročila so hitreje izpolnjena;
• napake so hitreje odpravljene.
Nacionalni dobavitelji so lahko zaradi ekonomije obsega v nekaterih primerih
učinkovitejši od lokalnih dobaviteljev in hkrati ponudijo kvalitetnejše izdelke, boljše
storitve in nižjo ceno; zagotovijo lahko boljše tehnično sodelovanje; velika nacionalna
podjetja imajo večje proizvodne zmogljivosti in so fleksibilnejša za spremembe
povpraševanja; pomanjkanja izdelkov so manj pogosta zaradi njihovega širokega tržišča.
Mednarodna nabava v primerjavi z domačo zahteva veliko dodatnega truda, vendar pa
lahko zaradi tega žanje velike uspehe. Pri nabavi blaga ali storitev tujega porekla se
pojavlja veliko problemov, kot na primer velika razlika v kvaliteti, dobavi in
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zanesljivosti med posameznimi državami. Kakovost izdelkov je lahko v neki državi zelo
visoka, medtem ko je v sosednji deželi nestalna ali nesprejemljivo nizka.
Razlogi za iskanje dobavitelja v tujini so po Završniku (2004, str. 80):
• nedosegljivost blaga na domačem trgu;
• nezadostna zmogljivost domačega trga za zadovoljitev povpraševanja;
• zavarovalni razlogi, na primer podjetje kupuje v tujini, da si zagotovi stalnost
zalog, ki bi jo lahko ogrozili pomanjkanje ali stavke;
• konkurenčnost virov nabave v tujini, na primer nižje cene, boljša dostava, boljša
kakovost;
• recipročno trgovanje, predvsem zaradi vladnih pritiskov.
Ko izbiramo dobavitelje v tujini se moramo zavedati večje rizičnosti, vendar z razvojem
in širitvijo evropske unije, se te rizike poskuša zmanjšati. Možne neusklajenosti in riziki,
zaradi katerih je potrebno postaviti kriterije so po Saundersu (1994, str. 236-237):
• komunikacija: različni jezik, zaradi večje razdalje so težji obiski, različno
uporabljeni standardi v procesih;
• logistične težave: omejen transport, višji stroški, težja nadomestitev ali zamenjava
materialov;
• dokumenti pri uvoznih storitvah in stroški carine;
• devizni tečaj.
Dejavniki, ki vplivajo na odločitve o nabavljanju v tujini, se razlikujejo od podjetja do
podjetja, od države do države, od blaga do blaga.

4.5 Pomen nabavnih kalkulacij za izbor dobaviteljev
Pri izboru dobaviteljev je zelo pomembna tudi predhodna nabavna kalkulacija, ki na
podlagi vseh stroškov nabave in predvidenega zaslužka pri poslu pomaga do pravega
izbora. Nabavno kalkulacijo izdelamo tako, da upoštevamo kot sestavine kalkulacije vse
nabavne stroške, ki nastajajo pri posameznemu dobavitelju. Te sestavine so (Potočnik,
2000, str. 85):
• fakturna cena dobavitelja, zmanjšana za rabat in druge popuste;
• stroške dostave: prevoz, zavarovanje, carina, sanitarni pregledi in podobno;
• stroški za manipulacijo z blagom v času dostave: nakladanje, prekladanje,
razkladanje in podobno.
Poleg nabavne cene moramo upoštevati še kakovost blaga, roke in pogoje dobave ter
roke in način plačila. Kakovost je povezana s ceno blaga. Ob enakih drugih pogojih
bomo izbrali tistega dobavitelja, ki nudi boljšo kakovost.
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Pomembni so tudi popusti, ki zmanjšujejo nabavno ceno in s tem nabavne stroške.
Kupec poskuša izkoristiti popuste, prav tako pa tudi dobavitelj, ki želi z njimi doseči
ugodnejša in večja naročila. Ti popusti so:
• količinski rabat - popust, ki je praviloma progresiven za nakup večje količine;
• zvestobni rabat - popust, ki je povezan z dolgoročnim poslovanjem;
• sezonski rabat - rabat za stimuliranje nakupa v obdobjih zmanjšane prodaje;
• funkcijski rabat, ki ga odobrijo proizvajalci trgovcem na debelo in na drobno za
izvajanje posebnih prodajnih akcij.
Poleg rabatov je pomemben element nabavne kalkulacije tudi skonto za plačilo pred
dogovorjenim rokom plačila. Pri končni izbiri dobavitelja so pomembni tudi roki dobave
in način plačila. Ponujene roke dobave mora kupec uskladiti s politiko optimalne zaloge.
Rok in način plačila sta še posebej pomembna v primeru, ko kupec ne more plačati blaga
v kratkem plačilnem roku.

4.6 Pomen presojanja bonitete dobavitelja
Prvotni glavni namen bonitete podjetja je bil zavarovanje pred finančnimi tveganji in s
tem zagotavljanje finančne varnosti. Boniteta podjetja je bil pripomoček za izbiro
poslovnih partnerjev, vendar upoštevaje le finančna oz. kreditna tveganja. S tem so
izločali tiste poslovne partnerje, s katerimi je bilo bolj tvegano sodelovati. Nova zasnova
bonitet podjetja pa poudarja usmeritev k priložnostim. Podjetje išče priložnosti v
sodelovanju z obetavnimi poslovnimi partnerji. Nova vloga bonitete podjetja nam
pomaga pri sklepanju kooperacijskih pogodb, pri oblikovanju in razvijanju partnerstev in
zavezništev ter pri tkanju mrež. Boniteta podjetja pripomore tudi k doseganju
komunikacijskih ciljev, kot so poznavanje podjetja, poudarjanje njegovih prednosti,
večanje zanimanja za podjetje, razumevanje ravnanja ter vzpodbujanje dejanj podjetja v
prid uresničitvi njegovih ciljev in strategij. Boniteto opredelimo kot sposobnost podjetja
za preživetje in razvoj. Njen namen je prispevati h kakovostnejšemu odločanju in k
pravilni izbiri (Knez-Riedl, 2000, str. 24-26).
Boniteta podjetja predstavlja priporočilo poslovnim partnerjem, z njim se lahko
seznanijo neposredno iz podjetja ali preko posrednikov. Priporočilo lahko dopolnijo z
lastnimi izkušnjami. Podjetje tako opozarja nase, se prebija iz množice anonimnih,
izboljšuje svoj položaj in utrjuje zaupanje drugih vanj. Boniteta podjetja je izdelana na
osnovi finančnih in nefinančnih podatkov, usmerjena je v odkrivanje negativnih pojavov
in trendov, v iskanje pomanjkljivosti in prikazuje tudi prednosti in pozitivne lastnosti
podjetja. Bonitetno poročilo je navadno izdelano v pisni obliki in vsebuje vse pomembne
informacije o poslovanju podjetja.
Pri preverjanju ustreznosti in primernosti dobaviteljev lahko na osnovi njihovih
računovodskih izkazov naredimo kratek test bilance stanja in izkaza uspeha, ter
proučimo, če ima proučevano podjetje možnost trajnega obstoja, kar pomeni, da v
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dobaviteljevem poslovanju ni znakov, ki bi kazali na ogrožen obstoj in delovanje
dobavitelja v prihodnosti. Na osnovi bilance stanja, izkaza uspeha in finančnih tokov
naredimo analizo računovodskih izkazov in ob ugotovitvi primernosti dobavitelja na
osnovi te analize naredimo še podrobnejšo analizo kazalnikov, ki jih izračunamo na
osnovi omenjenih računovodskih izkazov in se s tem še podrobneje prepričamo o
uspešnosti poslovanja dobavitelja.
Zaposleni v nabavi morajo znati interpretirati računovodske izkaze in jih primerjati z
drugimi, pri tem morajo poznati določene kazalnike, ki jim pomagajo pri analiziranju in
primerjanju dobaviteljev med seboj (Dobler, 1996, str. 255). Pomembni so:
• kazalniki plačilne sposobnosti (sposobnost plačevanja tekoče in nepričakovane
obveznosti);
• kazalniki obračanja sredstev (koliko prihodkov ustvari podjetje z obstoječimi
sredstvi oziroma koliko sredstev potrebuje, da ustvarja obstoječe prihodke);
• kazalniki dobičkonosnosti (pokažejo dolgoročno sposobnost preživetja in razvoja
potencialnega dobavitelja);
• kazalniki financiranja (omogočajo presojo ugodnosti sestave obveznosti do virov
sredstev).

4.7 Komunikacija in odnosi z dobavitelji
Vloga nabavne funkcije v podjetju je tudi v oblikovanju učinkovitega sistema za prenos
informacij med dobavitelji in podjetjem, ter med posameznimi uporabniki znotraj
podjetja, ki so vključeni v nabavni proces. Komuniciranje je eno od osnovnih orodij, ki
ga uporablja nabavna funkcija v podjetju in ima v nabavnem trženju pomembno vlogo,
saj je uspešnost vsakega procesa odvisna tudi od učinkovitosti prenosa informacij med
posameznimi udeleženci v procesu. Strateška nabava ima v komunikacijah v nabavnem
odnosu trojno vlogo:
• koordinacijsko ali usklajevalno: pri nabavnem odnosu mora uskladiti medsebojne
aktivnosti obeh strani z ustrezno, pravilno in pravočasno izmenjavo informacij (na
primer nabavna pogajanja);
• nadzorno: z izmenjavo informacij med nabavnimi viri in notranjimi porabniki
usklajuje in usmerja svoje aktivnost za nenehno izboljševanje nabavnega procesa;
• izobraževalno: z obojestranskim prenosom informacij med nabavnimi viri in
notranjimi porabniki stalno prenašajo znanje in izkušnje med njimi (strateška
nabava ima ključno povezovalno vlogo, saj je vmesni člen pri izmenjavi informacij
med podjetjem in dobavitelji).
Glede na vsebino pri izmenjavi informacij se spreminjajo tudi vloge komuniciranja. Pri
ustrezno zgrajenih medsebojnih odnosih ima največji pomen pri komuniciranju
usklajevalna vloga, medtem ko pri učinkovitem izvajanju izobraževalne in usklajevalne
vloge nadzorna vloga skoraj ni potrebna (Weele, 2002, str. 104).
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Kljub vse večjemu prodoru informacijske tehnologije še vedno ostajajo zelo pomembni
osebni stiki med poslovnimi partnerji. Z grajenjem partnerskih odnosov se pomen
osebnih stikov še povečuje, informacijska tehnologija pa omogoča, da so ti stiki le še
uspešnejši. Komunikacij si namreč ni več mogoče zamisliti brez uporabe informacijske
tehnologije. S pohodom informacijskih tehnologij in elektronskih medijev so se razširila
tudi območja komuniciranja na globalni nivo, ki je sedaj še lažje dosegljiv. Vse večji
pomen pri komuniciranju med partnerji v oskrbovalni verigi ima elektronska izmenjava
podatkov (EDI - Electronic Data Interchange oziroma RIP - Računalniška Izmenjava
Podatkov). E - poslovanje in računalniška izmenjava podatkov imata velik vpliv na
zmanjševanje stroškov naročanja, čeprav je ugotavljanje in vrednotenje teh stroškov
izredno težavno, zato jih večina podjetij le ocenjuje (Čižman, 2001, str. 30).
Komuniciranje, kot eno izmed osnovnih orodij za prenos idej in informacij, ima v
nabavnem procesu velik pomen in uspešnost odnosa podjetja z dobavitelji je torej
rezultat uspešnega komuniciranja. Z razvojem partnerskih odnosov mora v večji meri
komunikacijski proces med partnerjema zagotavljati predvsem izvajanje izobraževalne
vloge, saj je na ta način zagotovljen učinkovit prenos informacij v vseh smereh in med
vsemi nivoji v podjetju. Pri vsakodnevnem komuniciranju in pri operativnem
izvrševanju sklenjenih dogovorov naj se podjetja v največji možni meri poslužujejo
informacijskih tehnologij in elektronske izmenjave podatkov, ki ob njihovi uporabi za
vse udeležence v procesu največkrat predstavlja prihranek časa in znižanje stroškov.
Gadde in Hakansson (1993, str. 145) sta na osnovi raziskave pokazala, da nabavno
osebje skoraj dve tretjini časa porabi za aktivnosti komunikacije. V to raziskavo niso
vključene komunikacijske aktivnosti, ki jih za komunikacijo z dobavitelji opravijo v
ostalih službah podjetja. Čas, ki je potreben za posamezno komunikacijo, je odvisen od
zahtevnosti problematike ter od vsebine problematike (tehnično-razvojna, komercialna,
administrativna, nova pogajanja, vzdrževanje obstoječih dogovorov in podobno).
Zelo pomemben del poslovanja v podjetju je odnos z dobaviteljem, ki se razvija
postopoma. V zadnjih letih se zavedamo, da je ta odnos zelo pomemben pri
zmanjševanju stroškov in izboljšanju poslovanja. Še vedno je premalo podjetij, ki bi bila
pripravljena vnašati svoj kapital v dobaviteljevo podjetje, predvsem zaradi rizičnosti.
Preiti na partnerski odnos, pomeni določeno stopnjo odvisnosti od dobavitelja in izgubo
samostojnega odločanja, izgubo določenih notranjih tehnoloških usmeritev (Ford,
Gadde, Hakansson, Lundgren, Snehota, Turnbull, Wilson, 1998, str. 148-149).
Saunders (1994, str. 224-225) navaja naslednja priporočila kupcem pri partnerskem
odnosu z dobaviteljem:
• Analiza vseh kriterijev proizvoda. Glede na proizvod se določi dobavitelja, ki bi
zadostil vse zahtevane kriterije, s katerimi se želi vzpostaviti poslovni odnos.
• Kupec si izbere primernega dobavitelja za skupno sodelovanje in investiranje v
nove proizvode.
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Ko je dobavitelj izbran, ga moramo seznaniti s kriteriji, s katerimi ga bomo
ocenjevali.
Določiti je potrebno kaj želita kupec in dobavitelj od partnerskega odnosa. Oba
morata imeti odkrit pogled kakšne so prednosti pri sodelovanju, ter čemu posvečajo
največjo pomembnost (ali razvoju proizvodov, ali zniževanju stroškov, ali
izboljšavi procesa proizvajanja, ali doseganju nič napak,…).
Sledi izboljšava in razvoj odnosa, kajti z zaupanjem se vzpostavljajo novi projekti.

Ta priporočila je potrebno razvijati in prilagajati pri vsakem dobavitelju posebej.
Primerjava med tradicionalnimi in partnerskimi odnosi med kupcem in dobaviteljem
skozi značilnosti posameznega pristopa po Lysonsu (1996, str. 254):
Tradicionalni odnosi

Partnerski odnosi

•

Tekmovalnost - kupec in dobavitelj imata
vsak svoje interese
Enotna cena - za kupca je ponavadi
najbolj pomembna najnižja cena
Temelji na kratkoročnih poslovnih
odnosih
Izvaja se nadzor kakovostnih dobav

•

•

Nabavljanje pri večjih dobaviteljih

•

•

Večja rizičnost

•

•
•
•

•
•
•

Sodelovanje in skupni interesi med
kupcem in dobaviteljem
Kupec ne upošteva samo najnižje cene pomembni so celotni mejni stroški
Značilni so dolgoročni odnosi
Kakovost je vključena v proces - celovito
obvladovanje kakovosti (TQM)
Osredotočenost na enega oz. čim manj
dobaviteljev
Odnos temelji na zaupanju med kupcem in
dobaviteljem

Partnerski odnosi so definirani kot »dogovor med kupcem in dobaviteljem, ne glede na
njuno velikost, za dolgoročno sodelovanje, ki temelji na jasnih medsebojno
dogovorjenih ciljih s prizadevanjem za čim večjo sposobnost in konkurenčnost«
(Lysons, 1996, str. 254).
Dobavitelji so partnerji, ki ne zadovoljujejo samo potreb podjetja po materialih za
proizvodnjo, ampak se specializirajo za oskrbo z določenimi materiali ali storitvami,
pogosto prilagajajo svoj ritem dela, investicijska vlaganja, tehnološki proces in servis
potrebam kupcev. Na področju razvoja in inovacij sodelujejo s kupci in na ta način
prispevajo k optimiranju stroškov (Ferišak in Stihovič, 1989, str. 232).
Dobavitelja je potrebno nenehno spodbujati za dolgotrajno izboljševanje in trajno
popolnost. Njegovo delo ne sme ostati konstantno, vedeti mora, da se od njega zahteva
odličnost. Če ne sprejme teh zahtev, se bo odnos najverjetneje poslabšal. Če naše
podjetje želi doseči uspeh na vseh področjih, moramo biti uspešni tudi v svojih
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partnerskih odnosih. Reševanje težav je lažje, ko odnos z dobaviteljem postane trajen,
konstruktiven in kontroliran (Ford, 1993, str. 74).
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5 VEČPARAMETRSKO ODLOČANJE
5.1 Proces odločanja
Odločanje je proces, v katerem je potrebno izmed več danih variant oziroma alternativ
izbrati tisto, ki najbolj ustreza našim postavljenim ciljem in zahtevam. Odločanje je torej
aktivnost, ki nastopa kot del splošnega reševanja problemov na praktično vseh področjih
človekovega delovanja. Tematiko odločitvenega procesa najdemo na številnih
znanstvenih področjih, kot so filozofija, psihologija, ekonomija, matematika, teorija
odločanja in odločitvena analiza (Bohanec, 2006, str. 3-4; Bohanec, Rajkovič, 1995, str.
427).
V odločitvenem procesu gre za zbiranje in urejanje informacij o variantah med katerimi
izbiramo, in o ciljih, v katerih iščemo odraz posameznih variant. Splet miselnih procesov
moramo organizirati tako, da znanje, s katerim razpolaga odločevalec, deli s sodelavci in
samim seboj, ga po potrebi dopolni in aktivno uporabi (Bohanec, Rajkovič, 1986).
Rezultat, ki ga v odločitvenem procesu želimo, je izbira najboljše variante, pogosto pa
tudi razvrščanje variant od najboljše k najslabši ali obratno. Pri tem variante lahko
predstavljajo objekti, scenariji, dejanja ali posledice enakega oziroma primerljivega tipa.
Pri odločitvi torej iščemo najboljšo oziroma optimalno varianto glede na dane možnosti,
ki se kažejo predvsem v razpoložljivih variantah in zastavljenih ciljih (Črnivec et al.,
1989).
Pri odločanju se praktično povsod srečujemo z različnimi stopnjami težavnosti procesa.
Težavnost odločitvenih problemov sega od enostavnih osebnih odločitev, ki so
večinoma rutinske in se jih pogosto niti ne zavedamo, vse do težkih problemov
skupinskega odločanja. Najpomembnejši problemi, ki nastopajo pri težkih odločitvenih
procesih izvirajo iz (Bohanec, Rajkovič, 1995, str. 427; Jereb, Bohanec, Rajkovič, 2003,
str. 9):
• velikega števila dejavnikov, ki vplivajo na odločitev;
• številnih oziroma slabo določenih ali poznanih variant;
• zahtevnega in pogosto nepopolnega poznavanja odločitvenega problema in ciljev
odločitve;
• obstoja več skupin odločevalcev z nasprotujočimi si cilji;
• omejenega časa in drugih virov za izvedbo odločitvenega procesa.
Odločanje je sistematičen, organiziran in racionalen proces. Odločanje poteka v
določenih fazah, ki jih lahko na splošno opredelimo kot (Možina et al., 1994, str. 213):
• definiranje problema,
• zbiranje podatkov in opredelitev kriterijev za izbiro rešitve,
• iskanje alternativnih rešitev,
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ocenjevanje in izbira ustrezne alternative,
uresničevanje odločitve in nadzor uresničevanja.

Da bi lahko dosegli napredek v procesu odločanja, je potrebno njegovo poznavanje. Kot
osnovni model razumevanja procesa odločanja se omenja racionalni odločitveni model.
Model temelji na predpostavkah in ima značilnosti, ki jih je pri razumevanju potrebno
upoštevati. Model tako predpostavlja, da (Verč, 2004, str. 38):
• odločevalci jasno in nedvoumno razumejo naravo problema ter svoje cilje v zvezi s
problemom;
• je obširno iskanje alternativnih možnosti rešitve izvedljivo in je opravljeno pred
odločanjem;
• je vsaka alternativna možnost objektivno ocenjena z vidika doseganja zastavljenih
ciljev pri reševanju problema. Alternativna možnost, ki najverjetneje izpolnjuje vse
zastavljene cilje pri reševanju problema, je v odločitvenem procesu izbrana in
kasneje tudi izvedena;
• se izvaja stalno in objektivno spremljanje posledic izbrane alternativne možnosti ter
se jih primerja z želenimi cilji;
• se racionalni odločitveni model ne ozira na omejevalne vplive in filtriranja
organizacijske paradigme na celoten odločitveni proces;
• model ne upošteva znatnega vpliva političnega obnašanja na odločitveni proces.
Empirične raziskave so pokazale, da omenjene predpostavke v realnem življenju ne
držijo povsem.
Odločanje je včasih temeljilo na intuitivnem oziroma iracionalnem pristopu. Odločitve
so bile sprejete po občutku, na podlagi izkušenj in intuicije, kar v določenih situacijah
nikakor ni slabo in zanemarljivo. V današnjem pristopu k odločanju imajo pomembno
vlogo informacijski sistemi, ki služijo kot podpora odločanju in nam v kompleksni
tvorbi parametrov in različnih variant pomagajo identificirati najboljše. Seveda pri tem
nikakor ne smemo zanemariti intuitivnosti. Tako je od situacije in značilnosti problema
odvisno, kakšno razmerje med intuitivnim in znanstvenim pristopom bomo izbrali
(Srića, Treven, Pavlić, 1995, str. 62-77).
Umetnost dobrega odločanja temelji na sistematičnem razmišljanju, ki nam omogoča, da
(Hammond et al., 2000):
• obravnavamo pravi odločitveni problem,
• razjasnimo svoje resnične cilje,
• sestavimo sklop ustvarjalnih možnosti (alternativ),
• razumemo posledice svoje odločitve,
• dosežemo ustrezne kompromise med konfliktnimi cilji,
• razumno obravnavamo negotovost,
• upoštevamo svoja stališča do tveganja,
Tadeja Juvančič: Odločitveni model za izbiro in ocenjevanje dobavitelja trgovskega blaga

39

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

•

Magistrsko delo

vnaprej načrtujemo časovno povezane odločitve.

Kriteriji, ki jih učinkovit proces odločanja mora izpolnjevati, so (Hammond et.al., 2000,
str. 14):
• osredotočenje na to, kar je pomembno;
• logičnost in konsistentnost;
• upoštevanje subjektivnih in objektivnih dejavnikov ter prepletanje analitičnega in
intuitivnega mišljenja;
• zahtevanje samo tolikšne količine informacij in analiz, kolikor jih je potrebnih za
razrešitev določene dileme;
• spodbujanje in usmerjanje zbiranja ustreznih informacij in strokovnih mnenj;
• preprostost, zanesljivost, lahka uporaba in fleksibilnost.
Odločanje je torej del splošnega reševanja problemov in nastopa kot pomembna
mentalna aktivnost na praktično vseh področjih človekovega delovanja.

5.2 Faze odločitvenega procesa
Odločitveni proces je proces sistematičnega zbiranja in urejanja znanja. Zagotovil naj bi
zadostno količino informacij za primerno odločitev, zmanjšal možnost, da bi kaj
spregledali, pospešil in pocenil proces odločanja ter dvignil kakovost odločitve.
Sestavljen je iz več faz, pri čemer je vsaka izmed njih zelo pomembna. Faze se lahko
prepletajo in ponavljajo (Jereb, Bohanec, Rajkovič, 2003, str. 12; Bohanec, Rajkovič,
1995, str. 429).
Faze odločitvenega procesa Krapež in Rajkovič strukturirata sledeče (2003, str. 32):
• začne se z identifikacijo problema oziroma opredelitvijo odločitvenega problema
(postavimo cilj kaj želimo doseči);
• določitev oziroma identifikacija kriterijev (naredimo spisek kriterijev in izberemo
pomembne);
• strukturiranje kriterijev;
• določitev zalog vrednosti za kriterije (določimo merske lestvice);
• določitev funkcije koristnosti - odločitvena pravila;
• opis variant z vrednostmi po kriterijih;
• zaključi se z vrednotenjem, analizo variant in sprejemom odločitve.
Trajanje procesa je močno odvisno od zahtevnosti problematike in ciljev procesa, v
veliki meri pa tudi od znanja, ki ga imajo udeleženci procesa o problemu, vplivnih
dejavnikih in variantah. Cilji izgradnje odločitvenega modela morajo biti jasno
opredeljeni na vsaki posamični stopnji. Rezultat posamične, predhodne stopnje je
osnova za nadaljevanje naslednjih stopenj.
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Najzahtevnejši izmed vseh faz sta navadno prvi dve: identifikacija problema in
identifikacija kriterijev. Identifikacija problema vključuje definicijo problema,
opredelitev ciljev in zahtev, oblikovanje odločitvene skupine ter izbor metode in
računalniških orodij za podporo odločanja. Ustrezna struktura skupine in kakovost
znanja o odločitveni problematiki sta bistvena pogoja za uspeh odločitvenega procesa. V
drugi fazi, identifikaciji kriterijev, je posebej pomembno izbrati »prave«, to je najbolj
merodajne in obenem merljive kriterije. Pri tem je potrebno paziti, da ne spregledamo
pomembnih. Dobršno mero znanja zahteva tudi postopek strukturiranja kriterijev v
drevo na osnovi vsebinske povezanosti in medsebojne odvisnosti kriterijev (Krapež,
Rajkovič, 2003, str. 32, Jereb, Bohanec, Rajkovič, 2003, str. 22).
5.2.1

Identifikacija odločitvenega problema

Prva faza se začne takrat, ko se zavemo, da je nastopil odločitveni problem, ki je dovolj
zahteven, da ga je smiselno reševati na sistematičen in organiziran način. V tej fazi
poskušamo čim bolje spoznati, razumeti in definirati problem. Vprašati se moramo, kaj
je predmet odločitve? O čem se odločamo in zakaj? Kateri so tisti cilji, ki jih želimo
doseči z odločitvijo? Kateri cilji so najbolj pomembni? V tej fazi tudi oblikujemo
odločitveno skupino, katere jedro sestavljajo odločevalci (t.i.»lastniki problema«) - to so
tisti, ki se morajo v končni fazi odločiti in so odgovorni za odločitev. Pri zahtevnejših
problemih je priporočljivo v delo skupine vključiti tudi (Bohanec, 2006, str. 19-20;
Jereb, Bohanec, Rajkovič, 2003, str. 13; Bohanec, Rajkovič, 1995, str. 430; Curkova,
Rajkovič, 2010, str. A23):
• eksperte s poglobljenim znanjem o dani problematiki, ki lahko svetujejo pri
oblikovanju odločitvenega modela;
• odločitvenega analitika ali metodologa, ki v vlogi moderatorja vpliva na
učinkovitost in usklajenost dela skupine ter skrbi za ustrezno metodološko in
računalniško podporo odločanju;
• druge predstavnike tistih segmentov, na katere vpliva končna odločitev.
»Dobra rešitev dobro zastavljenega odločitvenega problema je skoraj vedno pametnejša
izbira kot odlična rešitev slabo zastavljenega problema« (Hammond et al., 2000, str. 2526).
5.2.2

Identifikacija kriterijev

Na podlagi identifikacije problema skušamo s čim več kriteriji opisati dani problem.
Tako določimo kriterije, na podlagi katerih bomo ocenjevali variante in zasnujemo
strukturo odločitvenega modela. Množica opisanih parametrov mora ustrezati
naslednjim lastnostim (Jereb, Bohanec, Rajkovič, 2003, str. 13; Bohanec, Rajkovič,
1995, str. 430):
• polnost: vsi tisti dejavniki, ki bistveno vplivajo na odločitev, so predstavljeni s
parametri;

Tadeja Juvančič: Odločitveni model za izbiro in ocenjevanje dobavitelja trgovskega blaga

41

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

•
•
•
•
•

Magistrsko delo

operativnost: neposredna uporabnost v procesu odločanja, merljivost kriterijev;
strukturiranost: možnost razstavitve, strukturiranja odločitvenega problema;
neredundantnost: kriteriji se ne smejo prekrivati ali ponavljati, saj bi tako lahko
imeli večkratni vpliv na odločitev;
minimalnost: predvideva uporabo čim manjšega števila parametrov;
ortogonalnost: medsebojna neodvisnost parametrov.

Postopek identifikacije kriterijev je odvisen tudi od uporabljene metodologije in
praviloma poteka po naslednjih korakih (Jereb, Bohanec, Rajkovič, 2003, str. 13;
Bohanec, Rajkovič, 1995, str. 430):
• Spisek kriterijev: sami ali med pogovorom v skupini oblikujemo nestrukturiran
seznam kriterijev, ki jih bomo upoštevali pri odločanju;
• Strukturiranje kriterijev: kriterije hierarhično uredimo, upoštevajoč medsebojne
odvisnosti in vsebinske povezave. Nepomembne kriterije in tiste, ki so izraženi z
ostalimi kriteriji, zavržemo in po potrebi oblikujemo nove. Rezultat je drevo
kriterijev;
• Merske lestvice: vsem kriterijem v drevesu določimo merske lestvice, to je zalogo
vrednosti, ki jih lahko zavzamejo pri vrednotenju, ter morebitne druge lastnosti (na
primer urejenost).
Kriterije strukturiramo: zaradi preglednosti nad odločitvenim modelom in s tem tudi nad
odločitvenim znanjem; zato da združimo kriterije, ki so vsebinsko povezani, in s tem
dosežemo, da smiselno vplivajo na odločitev; zato da lažje določamo odločitvena
pravila, s tem pa dosežemo tudi razumljivo razlago končne odločitve (Krapež, Rajkovič,
2003, str. 33). Zaradi človekovih sposobnosti hkratnega razmišljanja o kombinacijah
različnih kriterijev ni smiselno združevati več kot tri kriterije, saj bi to lahko odločevalca
samo dodatno zmedlo.
Pri določitvi zalog vrednosti oziroma merskih lestvic uporabimo naravne vrednosti
kriterijev, torej take kot jih običajno uporabljamo na področju, kamor kriterij spada. Pri
gradnji odločitvenega modela upoštevamo, da pri listih določimo le toliko različnih
vrednosti posameznega parametra, da lahko razlikujemo bistvene razlike med
variantami. Ko gremo višje po drevesu, naj število vrednosti za posamezni (združeni)
kriterij postopoma raste, kar je pomembno zavoljo občutljivosti modela. Tako na primer
pogosto uporabimo na listih tri možne vrednosti, višje pa štiri ali pet (Krapež, Rajkovič,
2003, str. 33).
5.2.3

Določitev funkcije koristnosti - odločitvena pravila

Za posamezne liste (osnovne parametre) določimo vrednost pri opisu variant. Funkcija
koristnosti določa vpliv podrednih kriterijev na vrednost nadrednega kriterija, torej vpliv
nižje nivojskih kriterijev na tiste, ki ležijo višje v drevesu, vse do konca drevesa, ki
predstavlja končno oceno variant. Ko določamo funkcijo koristnosti za nadredne
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kriterije, je pomembno ugotoviti, kateri osnovni kriteriji so pomembnejši od drugih.
Ugotoviti je potrebno tudi, ali v modelu morda ne nastopajo izločilni kriteriji. Pri
določanju funkcije koristnosti uporabljamo preferenčno znanje odločevalcev. To pa je
odvisno ne le od znanj, ki ga ima odločevalec o določeni domeni znanja, ampak tudi od
njegovih vrednot in njegovega statusa (Krapež, Rajkovič, 2003, str. 33; Martinc, Bernik,
Rajkovič, 2009, str. A27).
Funkcijo koristnosti se lahko v splošnem izrazi (Krapež, Rajkovič, 2003, str. 33):
• analitično, kot na primer z uteženo vsoto,
• točkovno (z odločitvenimi pravili za posamezne vrednosti) v obliki tabel za vsak
izpeljan kriterij po točkah po principu »če-potem«.
Oblika funkcij in način njihovega zajemanja je odvisna od uporabljene metode.
Največkrat se uporabljajo preproste funkcije, kot so utežena vsota in razna povprečja, pri
zahtevnejših funkcijah, ki obravnavajo bolj specifične probleme pa uporabimo: funkcije
zvezne logike, funkcije na osnovi Bayesovega pravila ali mehkih množic in odločitvena
pravila. Računalniški program DEXi ima vgrajeno funkcijo, ki nam pomaga pri
določanju funkcij koristnosti (Jereb, Bohanec, Rajkovič, 2003, str. 14; Krapež, Rajkovič,
2003, str. 33; Bohanec, Rajkovič, 1995, str. 430).
5.2.4

Opis variant

Vsako varianto opišemo z vrednostmi osnovnih kriterijev, to je tistih, ki ležijo na listih
drevesa. Da pridemo do opisa, nas vodi bolj ali manj zahtevno proučevanje variant in
zbiranje podatkov o njih. Pri tem se pogosto srečamo s pomanjkljivimi ali nezanesljivimi
podatki. Nekatere metode v tem primeru odpovedo, druge pa omogočajo, da takšne
podatke opišemo v obliki intervalov ali verjetnostnih porazdelitev (Bohanec, Rajkovič,
1995, str. 430; Jereb, Bohanec, Rajkovič, 2003, str. 14).
5.2.5

Vrednotenje variant

Vrednotenje variant je postopek določanja končne ocene variant na osnovi njihovega
opisa po osnovnih kriterijih, torej na osnovi opisa po parametrih na listih odločitvenega
drevesa. Vrednotenje poteka »od spodaj navzgor«, od listov proti korenu drevesa, v
skladu s strukturo kriterijev in definiranimi funkcijami koristnosti. Vrednost, ki jo na ta
način dobimo v korenu drevesa, predstavlja končno oceno variante. Varianta z najvišjo
oceno je praviloma najboljša. Vrednotenje lahko uporabimo tudi za razvrščanje variant
glede na rezultat, ki ga da funkcija koristnosti (Krapež, Rajkovič, 2003, str. 34; Bohanec,
Rajkovič, 1995, str. 430).
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Analiza variant

Analiza variant nam pomaga ugotoviti razloge za dobljene rezultate vrednotenja.
Opravimo jo tako, da najboljšo varianto primerjamo z nekaj najbolje ocenjenimi
preostalimi variantami.
Na končno oceno vpliva mnogo dejavnikov in pri vsakem od njih lahko pride do napake.
Poleg tega sama končna ocena navadno ne zadostuje za celovito sliko o posamezni
varianti. Zato je potrebno variante analizirati in poskusiti odgovoriti na naslednja
vprašanja (Bohanec, Rajkovič, 1995, str. 430-431; Krapež, Rajkovič, 2003, str. 34-35;
Jereb, Bohanec, Rajkovič, 2003, str. 15):
• Kako je bila izračunana končna ocena? Na osnovi katerih vrednosti kriterijev in
katerih funkcij? So vrednosti kriterijev in uporabljene funkcije koristnosti ustrezni?
• Zakaj je končna ocena takšna, kot je? Je v skladu s pričakovanji ali odstopa in
zakaj? Kateri kriteriji so najbolj prispevali k takšni oceni?
• Katere so bistvene prednosti in pomanjkljivosti posamezne variante?
• Kakšna je občutljivost odločitve? Kako spremembe vrednosti kriterijev vplivajo na
končno oceno? Ali je mogoče in kako variante izboljšati? Katere spremembe
povzročijo bistveno poslabšanje ocen variant?
• V čem se variante bistveno razlikujejo med seboj?
Šele z odgovori na ta vprašanja pridemo do celovite slike o variantah in s tem do
kvalitetnejše, bolje utemeljene in preverjene odločitve. Računalniška podporna orodja so
pri tem praktično nepogrešljiva, saj imajo že vgrajene pripomočke, ki tovrstne analize
bistveno olajšajo.
Če ugotovimo, da se da posamezne parametre neke variante izboljšati, je smiselno pri
ponovnem vrednotenju upoštevati izboljšane vrednosti in ponovno primerjati variante
med seboj. Z analizo »kaj-če« lahko tako ugotovimo optimalno varianto v danih
možnostih. Razlago lahko podpremo tudi z različnimi grafičnimi ponazoritvami
(Krapež, Rajkovič, 2003 str. 34-35).
5.2.7

Odločitev

Ob končni izbiri je zanimivo ugotoviti, ali so bili cilji odločitvenega procesa doseženi in
katere lastnosti izbrane variante bi bile pri realizaciji lahko kritične. To je možno z
odgovorom na naslednja vprašanja:
• Kaj je končni rezultat odločitve?
• Katera varianta je najboljša in zakaj?
• Ali so cilji odločitvenega procesa doseženi?
• Kaj bi bilo potrebno še ukreniti?
• Morebitni napotki za realizacijo končne odločitve (na primer opis kritičnih lastnosti
izbrane variante, ki jim je potrebno pri realizaciji posvetiti posebno pozornost).
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Samo vrednotenje variant sicer opravi računalniški program na osnovi modela
odločanja, analizo variant in končno odločitev pa opravi človek. Odgovornost za
odločitev namreč nosi človek, informacijsko-komunikacijska tehnologija pa mu je lahko
v procesu odločanja v bistveno pomoč (Krapež, Rajkovič, 2003, str. 35).

5.3 Večparametrsko odločanje
Odločitvene situacije, kjer ocenjujemo variante le po eni lastnosti oziroma parametru so
zelo redke. V primerih, ko se odločamo na osnovi različnih pogledov na variante,
govorimo o večparametrskem odločanju. Skoraj vsi realni odločitveni problemi so
večparametrski in imajo lahko od deset do nekaj sto parametrov (Bohanec, 2006, str.
83).
Večparametrsko odločanje (angl. Multi-Attribute Decision Making - MADM) temelji na
razgradnji odločitvenega problema na manjše podprobleme. Variante razgradimo na
posamezne parametre (kriterije, atribute) in jih ločeno ocenimo glede na vsak parameter.
Končno oceno variante dobimo s postopkom združevanja. Tako izpeljana vrednost je
potem osnova za izbor najustreznejše variante (Jereb, Bohanec, Rajkovič, 2003, str. 10;
Bohanec, Rajkovič, 1995, str. 428).
V preprostejših primerih, ko je parametrov in variant relativno malo, si pomagamo s
splošnimi računalniškimi programi za delo s preglednicami, kot je na primer MS Excel.
Podatke o variantah vnesemo v tabele, funkcijo koristnosti pa realiziramo s primernimi
formulami (Bohanec, Rajkovič, 1995, str. 429).
V zahtevnejših primerih, ko je parametrov ali variant več (na primer nekaj deset), je
navadno bolje, da posežemo po katerem izmed namenskih programov za podporo
večparametrskega odločanja, ki imajo že vgrajena orodja za pomoč odločevalcu pri
definiciji parametrov, oblikovanju funkcij koristnosti in zajemanju podatkov o variantah.
Vrednotenje variant dodatno podpirajo z vrsto koristnih pripomočkov za analizo
dobljenih rezultatov, kot so analiza občutljivosti in stabilnosti odločitvenega modela,
generator variant, analize tipa »kaj-če« ter najrazličnejši grafični prikazi in poročila.
Nekateri omogočajo tudi delo z nenatančnimi in nepopolnimi podatki in v ta namen
uporabljajo intervalski račun ali verjetnostne porazdelitve (Bohanec, Rajkovič, 1995, str.
429; Jereb, Bohanec, Rajkovič, 2003, str. 12).
5.3.1

Večparametrski odločitveni model

Večparametrski modeli so koristen pripomoček za podporo odločanja v zahtevnih
odločitvenih situacijah, kjer na odločitev vpliva veliko število dejavnikov, veliko variant
oziroma več skupin odločevalcev z različnimi interesi. Modeli za podporo pri odločanju
ne morejo nadomestiti človeškega faktorja v procesu, lahko le pomembno prispevajo k
bolj sistematičnemu in organiziranemu odločanju. Odločevalca usmerjajo k
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poglobljenemu razmišljanju in zbiranju informacij o problemu ter zmanjšajo možnost,
da bi spregledal bistvene dejavnike, ki so pomembni za odločitev. Podporna
računalniška orodja odločevalcu pomagajo oblikovati odločitveni model, vrednotijo
variante in ponujajo vrsto različnih analiz, s katerimi se lahko podrobno potrdi, utemelji,
razloži in dokumentira svojo odločitev. Zato je končna odločitev praviloma
kvalitetnejša, kar vodi tudi k bolj kakovostni realizaciji odločitve, pri kateri lahko
koristno uporabimo informacije, pridobljene pri vrednotenju, na primer tiste o posebej
izrazitih prednostih in pomanjkljivostih obravnavanih variant.
Večparametrsko modeliranje razumemo kot proces ocenjevanja. V tem procesu
razvijemo model, ki zagotavlja vrednotenje variante oziroma variant glede na
zastavljene cilje in pričakovanja. Model temelji na izbranem spisku kriterijev,
parametrov, spremenljivk in dejavnikov, ki jim v procesu sledimo. Teorija
večparametrskega odločanja nudi formalno osnovo za izgradnjo modela, kjer je temeljni
problem povezovanje ocen po posameznih parametrih v skupno oceno (Chankong,
Haimes 1983; Bohanec, Rajkovič 1995). Ta problem še dodatno zapleta medsebojna
povezanost raznorodnih parametrov, njihova nedoločenost in spreminjajoča se vplivnost
glede na številne dejavnike. Za obvladovanje teh problemov obstajajo različni principi in
pripomočki. Gradnja modela poteka s pomočjo metode ekspertnega modeliranja, kjer je
znanje predstavljeno na človeku razumljivejši način kot pri klasičnih odločitvenih
metodah. Transparentnost oziroma preglednost ocen omogočajo uporabljene metode
umetne inteligence. Prednosti tovrstnih modelov so torej v razlagi posameznih ocen in
preglednosti postopkov v celoti (Rajkovič et al. 2000, str. 2).

Slika 4: Večparametrski odločitveni model (Bohanec, Rajkovič, 1995, str. 428)
Vrednotenje variant pri večparametrskem odločanju poteka na osnovi večparametrskega
odločitvenega modela, ki je v splošnem sestavljen iz treh komponent (slika 4). Vhod v
model predstavljajo parametri (atributi, kriteriji) Xi. To so spremenljivke, ki ponazarjajo
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podprobleme odločitvenega problema, to je tiste dejavnike, ki opredeljujejo kvaliteto
variant. Parametri so običajno urejeni v hierarhični strukturi, ki ponazarja medsebojne
odvisnosti med parametri. F označuje funkcijo koristnosti oziroma predpis, po katerem
se vrednosti posameznih parametrov združujejo v spremenljivko Y, ta pa zaznamuje
končno oceno ali koristnost variante. Variante opišemo po osnovnih parametrih z
vrednostmi ai. Na osnovi teh vrednosti funkcija koristnosti določi končno oceno vsake
variante. Varianta, ki dobi najvišjo oceno, je praviloma najboljša (Jereb, Bohanec,
Rajkovič, 2003, str. 10-11; Bohanec, Rajkovič, 1995, str. 428).

5.4 Sistemi za podporo odločanju
Pri racionalnem in sistematičnem odločanju si lahko pomagamo s sistemi za podporo
odločanju (angl. Decision Support Systems – DSS; Mallach, 1994; Marakas, 1999). To
so sistemi, ki uporabljajo informacijsko tehnologijo. Načrtovani, zgrajeni in uporabljani
so z namenom podpore v procesu odločanja, vendar njihov namen ni sprejemanje
odločitev, temveč omogočanje podpore odločevalcem v procesu sprejemanja odločitev.
Nekateri uvrščajo med tehnologije, ki jih uporabljajo sistemi za pomoč odločanju, prav
vse od ročnih metod, elektronskih preglednic, preko baze podatkov, do ekspertnih
sistemov (Krapež, Rajkovič, 2003, str. 17; Bohanec, 2006, str. 7).
Turban in Aronson (1998, str. 77) definirata sistem za podporo odločanju kot
interaktiven, prilagodljiv in uporaben, računalniško podprt informacijski sistem, posebej
razvit za podporo reševanju nestrukturiranih upravljavskih problemov za izboljšanje
odločanja. Uporablja podatke, zagotavlja enostaven uporabniški vmesnik, lahko pa
vključi tudi lastne zamisli odločevalca.

5.5 Ekspertni sistemi in umetna inteligenca
Ekspertne sisteme lahko opredelimo kot inteligentne računalniške programe, ki
uporabljajo znanje in procedure sklepanja za reševanje problemov, ki so dovolj zahtevni,
da je za njihovo reševanje potrebno znanje ekspertov oziroma strokovnjakov.
Ekspertne sisteme literatura uvršča med sisteme, ki temeljijo na znanju oziroma na
sisteme za ravnanje z informacijami. Večina avtorjev je enotnega mnenja, da so
ekspertni sistemi računalniški programi, ki delujejo podobno kot človeški eksperti in so
praviloma namenjeni reševanju problemov iz ozkega strokovnega področja. Ekspertni
sistemi delujejo z visoko specializirano logiko in znajo sami oblikovati inteligentno
odločitev iz problemske domene. Ekspertni sistemi tako niso splošni reševalci
problemov širokega področja, temveč so namenjeni reševanju zaključenih, dobro
definiranih problemov.
Sauter na primer uvršča ekspertne sisteme na desni konec daljice sistemov za ravnanje z
informacijami, saj v nasprotju s sistemi, ki ležijo na levi strani daljice, ne delujejo s
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preprosto, temveč z visoko specializirano logiko in znajo sami oblikovati odločitev iz
problemske domene, kar prikazuje slika 5.

Slika 5: Sistemi za ravnanje z informacijami (Sauter, 1997, str. 13)
Ekspertni sistemi se od klasičnih programskih orodij z vidika uporabnika razlikujejo v
tem, da je njihovo obnašanje transparentno in uporabniku razumljivo. Transparentnost je
sposobnost sistema, da pojasni in utemelji zaključke ter priporočila, ki jih nudi (Bratko,
1997, str. 313). Klasična programska orodja z vidika uporabnika delujejo po načelu črne
škatle: uporabnik v program vnese vhodne podatke, črna škatla te podatke skladno z
neprepustno vgrajeno logiko obdela in rezultat posreduje uporabniku v obliki izhodnih
podatkov. Način, s katerim je program izvajal obdelavo vhodnih podatkov, uporabniku
ni znan, prav tako program rezultata ne utemelji. Nasprotno temu ekspertni sistem
uporabniku omogoča spremljanje in spreminjanje procesa reševanja problema, zna pa
tudi utemeljiti odločitev. Transparentnost ekspertnega sistema omogoča uporabniku
razlago rezultatov in analizo, kako bi se rezultat spremenil, če bi vhodne podatke
spremenili (»kaj-če« angl. what-if). S tem so vzpostavljeni pogoji za kreativno mišljenje
odločevalca, boljše spoznavanje problema in kreiranje novih alternativ.
Ekspertni sistemi so oblikovani tako, da omogočajo enostavno modifikacijo in
nadgrajevanje baze znanja. Pri tem je mogoče pravila v bazi znanja dodajati, spreminjati
ali odvzemati brez povzročanja stranskih učinkov na drugih delih programske kode. To
omogoča predvsem ločevanje znanja in programske kode, ki izvaja sklepanje ter
modularnost pravil in drugih predstavitev znanja.
Za delovanje ekspertnih sistemov so uporabljene metode umetne inteligence. Umetna
inteligenca je področje računalniških ved oziroma znanstvena disciplina, ki se ukvarja z
razvojem tehnik, metod in arhitektur za reševanje logično zapletenih problemov, ki bi jih
bilo težko ali celo nemogoče rešiti s klasičnimi metodami (Luger, 2002 v Krapež,
Rajkovič, 2003, str 13). Umetna inteligenca proučuje inteligentno vedenje umetnih
sistemov, ki vključuje zaznavanje, mišljenje, učenje, komunikacijo in odzivanje v
kompleksnem okolju. Dolgoročni cilj umetne inteligence, ki se zdi številnim
znanstvenikom nedosegljiv, je razviti umetni sistem, ki bi z učenjem dosegel ali celo
presegel naravno inteligenco (Krapež, Rajkovič, 2003, str. 13).
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Področje umetne inteligence je zelo razvejano in vključuje naslednje teme oziroma
tehnologije (Krapež, Rajkovič, 2003, str. 14; Marakas, 1999, str. 238):
• hevristično reševanje problemov,
• predstavitev znanja in mehanizmi sklepanja,
• ekspertni sistemi,
• procesiranje naravnega jezika,
• strojno učenje in sinteza znanja,
• inteligentni roboti,
• računalniški vid,
• avtomatsko programiranje in dokazovanje izrekov.
Ekspertni sistemi se uporabljajo na praktično vseh področjih človekovega delovanja in
se ukvarjajo z različnimi vrstami problemov oziroma problemskimi kategorijami, ki jih
Luger in Stubblefield, 1993, str. 309) opredelita kot:
• interpretacija: pomoč pri dojemanju oziroma spoznavanju pomena ali vsebine česa,
oblikovanje sklepov ali opisov na višji ravni na osnovi surovih podatkov;
• napovedovanje: ugotavljanje ali določanje vzroka;
• oblikovanje: načrtovanje in oblikovanje strukture sistema ob upoštevanju določenih
zahtev in omejitev;
• načrtovanje: snovanje in izdelovanje načrta za določen objekt oziroma področje ter
določanje ustreznih ukrepov, s katerimi bo mogoče doseči zadani cilj;
• razhroščevanje in popravljanje: prepisovanje in implementacija rešitev za določene
pomanjkljivosti;
• inštrukcije: pomoč učečim se pri obvladovanju določene učne snovi;
• nadzor: vodenje in krmiljenje, nadzor in regulacija sistema.
V literaturi je opisana množica primerov uporabe ekspertnih sistemov v ekonomskih in
poslovnih odločitvah s področja bančništva in financ, ekonomike podjetja, načrtovanja,
trženja, organizacije, obrambe, prava, izobraževanja in podobno.
Ekspertni sistemi so primerni za probleme, ki niso rešljivi s klasičnim programiranjem in
probleme, ki so dobro strukturirani in so omejeni na ozko problemsko področje.
Pogosto pričakujemo od ekspertnega sistema, da lahko smiselno uporablja nezanesljivo
in nepopolno informacijo. Podatki o problemu, ki ga rešujemo, so lahko nepopolni ali pa
negotovi, prav tako pa so lahko nezanesljive tudi relacije v domeni uporabe oziroma
veljajo samo približno. Pri tem uporabimo verjetnostno sklepanje (Bratko, 1997, str.
310-311).
Pri gradnji ekspertnega sistema moramo v splošnem izpeljati naslednje funkcije:
• reševanje problemov, tako da sistem uporablja znanje, ki je značilno za področje
uporabe; pogosto je potrebno pri tem obvladati negotovost;
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dialog z uporabnikom, ki vključuje pojasnjevanje namer in odločitev sistema tako
med procesom reševanja problema kot tudi po njem.

Vsaka od teh funkcij je lahko zelo zapletena in odvisna od področja uporabe in
praktičnih okoliščin. Pri razvoju in programiranju sistema se lahko pojavijo tudi razni
zapleteni problemi (Bratko, 1997, str. 311).

5.6 Struktura ekspertnega sistema
Ekspertne sisteme ponavadi sestavljajo trije glavni moduli: baza znanja (angl.
knowledge base), mehanizem sklepanja (angl. inference engine) in uporabniški vmesnik
(angl. user interface) (Krapež, Rajkovič, 2003, str. 27; Rajkovič, Bohanec, 1988, str.
131; Turban, Aronson, 1998, str. 446).
Strukturo ekspertnega sistema prikazuje slika 6.

Slika 6: Struktura ekspertnega sistema (Krapež, Rajkovič, 2003, str. 27)
5.6.1

Baza znanja

Baza znanja predstavlja osrednji del ekspertnega sistema in vsebuje znanje, ki je
potrebno za reševanje določenega razreda problemov. Nanjo lahko gledamo kot na
podatkovno bazo, ki je organizirana tako, da jo je možno uporabiti za transparentno
reševanje problemov, kar pomeni, da imamo vpogled v potek tega reševanja od
podatkov do rezultata. Baza znanja vsebuje znanje določenega področja (domene), ne
vsebuje pa znanja, kako ga uporabiti za reševanje določenih problemov. Za to skrbi
mehanizem sklepanja (Krapež, Rajkovič, 2003, str. 27).
Baza znanja torej vsebuje znanje, ki je specifično za področje uporabe. V njej so lahko
enostavna dejstva o področju uporabe, pravila in metode, ki opisujejo relacije med
dejstvi in hevretična načela za reševanje problemov v izbrani domeni. Znanje, ki je
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zajeto v bazi znanja, lahko ponazorimo z različnimi formalizmi. Najpogostejša oblika so
pravila tipa »če-potem« (angl. if-then), imenovana tudi produkcijska pravila, s katerimi
v večini praktičnih primerov izražamo znanje na naraven način. Takšna pravila imajo še
naslednje pozitivne lastnosti (Bratko, 1997, str. 312-313):
• modularnost: vsako pravilo predstavlja majhen, relativno neodvisen del znanja;
• razširljivost: bazo znanja je možno povečati z dodajanjem novih pravil razmeroma
neodvisno od že obstoječih;
• spremenljivost, ki je pravzaprav posledica modularnosti: pravila v bazi znanja
lahko spreminjamo razmeroma neodvisno od drugih pravil;
• transparentnost: pravila prispevajo k prozornosti sistema.
5.6.2

Mehanizem sklepanja

Mehanizem sklepanja predstavlja program, ki je sposoben uporabiti bazo znanja za
nadzor in usmerjanje uporabe znanja pri reševanju konkretnega problema. Iz baze znanja
izbira potrebne dele znanja in njihov vrstni red kombiniranja, da pride sistem v končni
fazi do rešitve problema. Poleg rešitve problema mehanizem sklepanja omogoča tudi
razlago poti do končnega rezultata - argumentacijo rešitev, zakaj je rešitev taka kot je, in
ne drugačna. Mehanizem sklepanja (in s tem lupina ekspertnega sistema) v veliki meri ni
odvisen od domene znanja, zato ga praviloma uporabljamo pri bazah znanja različnih
področij (Krapež, Rajkovič, 2003, str. 27; Jereb, Rajkovič, 2000, str. 623).
Najpogosteje uporabljeni metodi sklepanja v mehanizmih sklepanja sta sklepanje naprej
in sklepanje nazaj. Pri sklepanju naprej sistem sklepa induktivno, kar pomeni, da iz
množice znanih dejstev skuša priti do določenega sklepa oziroma cilja. Sklepanje nazaj
pa poteka deduktivno, njegov cilj je potrditi ali zavreči pravilnost ciljne hipoteze.
Mehanizem sklepanja najprej preveri, ali lahko ciljno hipotezo potrdi z dejstvom v
delovnem pomnilniku, sicer išče pravilo, ki hipotezo lahko potrdi (Tričkovič-Rifelj,
2002, str. 13).
5.6.3

Uporabniški vmesnik

Uporabniški vmesnik omogoča komunikacijo oziroma sporazumevanje med
uporabnikom in sistemom - z bazo znanja in z mehanizmom sklepanja, ter uporabniku
omogoča, da lahko posega v bazo znanja. Pomembno je, da tako kot vsi uporabniški
vmesniki tudi uporabniški vmesnik za ekspertne sisteme vsebuje kakovostno grafiko in
omogoča učinkovito komunikacijo z uporabnikom (Krapež, Rajkovič, 2003, str. 28).
Uporabniški vmesnik prevaja podatke, ki jih poda uporabnik, v obliko, primerno za
računalniško manipulacijo. Sklepe in pojasnila, ki jih ponudi sistem, predstavi
uporabniku v razumljivi pisni in grafični obliki. Uporabniški vmesniki običajno skrivajo
večji del kompleksnosti ekspertnega sistema in omogočajo uporabniku prijaznejše ter
intuitivnejše delo (Tsoukalas, Uhrig, 1997, str. 527 v Tričkovič-Rifelj, 2002, str. 13).
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5.7 Lupina eskpertnega sistema DEX
Lupina ekspertnega sistema DEX (Decision EXpert), ki temelji na metodah kibernetike
in umetne inteligence, je bila razvita za podporo večparametrskemu odločanju in je
namenjena reševanju kompleksnih odločitvenih sistemov. DEX je bil razvit med letoma
1988 in 1989 v sodelovanju med Inštitutom Jožef Štefan v Ljubljani in Univerzo v
Mariboru, Fakulteto za organizacijske vede. Temelji na metodologiji DECMAK
(DECision MAKing), ki sta jo skupaj razvila J. Efstathiou in V. Rajkovič. Izraz »lupina
ekspertnega sistema« zaznamuje tako že omenjeno dejstvo, da gre za ekspertni sistem z
izdelanim uporabniškim vmesnikom in mehanizmom sklepanja, vendar brez baze
znanja, saj slednjo izdela uporabnik sam (Jereb, Rajkovič, 2000, str. 623).
Lupina ekspertnega sistema DEX omogoča reševanje kompleksnih večparametrskih
odločitvenih modelov in vsebuje orodja, ki uporabniku pomagajo pri oblikovanju,
preverjanju in spreminjanju baze znanja. Lahko se ukvarja z netočnimi, negotovimi in
manjkajočimi podatki o variantah, za obravnavo katerih vsebuje mehanizem, osnovan na
verjetnosti ali mehki porazdelitvi vrednosti atributa.
Kljub nekaterim pomanjkljivostim: podpira samo kvalitativne atribute in funkcije
koristnosti, ne pa tudi količinskih; ne omogoča kombiniranega kvalitativnega in
kvantitativnega vrednotenja; rezultatov vrednotenja in analize ne prikazuje grafično;
deluje v okolju DOS; za shranjevanje modelov uporablja dva lastna in težko berljiva
zapisa, je DEX široko uporaben in fleksibilen. Uspešno je bil uporabljen v številnih
realnih problemih odločanja s področja industrije, poslovanja, izobraževanja, medicine
in podobno.
Med pomembne prednosti DEX-a štejemo transparentnost znanja, saj ima uporabnik v
katerikoli fazi svojega dela pregled nad modelom, doseg do vseh vrednosti in
uporabljenih pravil ter rezultatov vrednotenja. Omogoča upoštevanje uteži, ki so odvisne
od vrednosti parametra ter možnost različnih simulacij preko spreminjanja vrednosti
parametrov oziroma »kaj-če« analize (Krapež, Rajkovič, 2003, str. 26).
5.7.1

Gradnja sistema s pomočjo lupine ekspertnega sistema

Za gradnjo ekspertnih sistemov obstaja več računalniških programov – lupin ekspertnih
sistemov, ki vsebujejo uporabniški vmesnik in mehanizem sklepanja, a imajo prazno
bazo znanja. Uporabnik mora tako dodati bazo znanja z določenega področja. Primeri
komercialnih lupin ekspertnih sistemov so: Leonardo (Creative Logic), Spiral (Crol), XSYS (Cybernetix), ESS (Olivetti) (Dutta,1993) in mnogi drugi. Pri gradnji sistema
sodeluje tehnolog znanja, ki gradi bazo znanja s pomočjo intervjujev z eksperti
določenega področja in iz drugih virov podatkov. Bazo znanja je mogoče zgraditi tudi s
pomočjo strojnega učenja (Krapež, Rajkovič, 2003, str. 28).
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Tehnolog znanja bazo znanja vgradi v lupino sistema in pomaga pri vrednotenju in
dopolnjevanju sistema (slika 7). Končni uporabnik takega sistema običajno ni ekspert s
tega področja, ampak uporabnik z manj izkušnjami, ki lahko s pomočjo sistema izboljša
svoje delo (Krapež, Rajkovič, 2003, str. 28).

Slika 7: Gradnja sistema s pomočjo lupine ekspertnega sistema (Krapež, Rajkovič, 2003,
str. 28)
Ta kompleksen proces izgradnje baze znanja poteka praviloma iterativno (ponavljalno),
pri čemer se na vsakem koraku preverja veljavnost, popolnost in konsistentnost dejstev,
pravil in konceptov, vnesenih v sistem. Kvaliteta ekspertnega sistema je v glavnem
odvisna od obsega in kvalitete njegove baze znanja (Vizjak Pavšič, Musek, Rajkovič,
1995, str. 48).
DEX dosledno sledi konceptu večparametrskega ocenjevanja (Chankong, Haimes, 1983
v Rajkovič et al., 2000, str. 2), ki je zasnovano tako, da je osnovni problem razčlenjen v
manjše, manj kompleksne probleme. Variante oz. opcije, ki jih ocenjujemo, so
razčlenjene v različne dimenzije, ki jim ponavadi pravimo atributi, indikatorji,
spremenljivke uspešnosti (učinkovitosti), kriteriji itd. Glede na vsak posamezni atribut
so opcije neodvisno ocenjene. Celostna ocena variante se izračuna s postopki agregacije
(združevanja) delnih ocen atributov, kot je na primer utežna vsota. Celostni postopek je
zasnovan tako, da odločevalec lahko kar najučinkoviteje izrazi svoje preference, to je
stopnje zaželenosti oziroma nezaželenosti variant. Tako izražena oziroma izmerjena
zaželenost oziroma uporabnost služi za oceno variante (Rajkovič et al., 2000, str. 2).
Pri DEX-u je ta pristop kombiniran z nekaterimi elementi ekspertnega sistema in
strojnega učenja (Rajkovič, Bohanec, 1985; Bohanec, Rajkovič, 1990 v Rajkovič et al.
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2000, str. 2). Atributi in postopki agregacije (združevanja) se obravnavajo kot
eksplicitna baza znanja, ki je sestavljena iz: (1) drevesa kriterijev, (2) postopkov
agregacije, ki so izraženi z odločitvenimi pravili in (3) opisov variant (Rajkovič et al.,
2000, str. 2). DEX kot lupina ekspertnega sistema omogoča kvalitativno modeliranje
preferenčnega znanja, ta pa nadalje omogoča: lažje razumevanje in interpretacijo ocen in
variant; pregledno razlago rezultatov; podatki so lahko nepopolni in nenatančni;
upoštevanje odvisnosti uteži od vrednosti kriterija; »kaj-če« analizo in grafiko.
DEX je v osnovi sestavljen iz dveh delov (Rajkovič et al., 2000, str. 2):
• pridobivanje in urejanje znanja,
• ocena in analiza variant.
Prvi del pomaga uporabniku pri oblikovanju drevesa kriterijev oziroma indikatorjev
(zasnovano na lastnostih, atributih) in pravil odločanja za obravnavani problem. To je
dejansko proces strukturiranja odločitvenega problema in izražanja preferenc. V tem
procesu se konsistentnost podanih odločitvenih pravil tudi sproti računalniško preverja.
Drugi del DEX-a, ki je prikazan na sliki 8, uporablja pridobljeno bazo znanja za oceno
in analizo variant oziroma opcij.
Na začetku je vsaka varianta opisana z vrednostmi kriterijev, ki predstavljajo liste
drevesa. DEX oceni vsako varianto v skladu z bazo znanja tj. drevesom kriterijev in
odločitvenimi pravili. Za vsako varianto tako dobimo oceno primernosti oziroma
ustreznosti. Nadaljnji postopek je analiza rezultatov, ki je sestavljena iz ene ali več
naslednjih aktivnosti (Rajkovič et al., 2000, str. 2-3):
• Razlaga ocene: DEX je sposoben razložiti, kako je bila pridobljena vsaka
posamezna ocena, pridobljena glede na vrednosti kriterijev in uporabljena
odločitvena pravila.
• Analiza tipa »kaj-če«: izvedena je interaktivno s spremembo opisa variant, njihove
ponovne ocenitve in primerjave dobljenih rezultatov s prvotnimi rezultati.
• Selektivna razlaga opcij: DEX najde in poroča o tistih podkriterijskih drevesih, ki
odražajo najmočnejše ali najbolj šibke karakteristike posamezne variante, s čemer
pridemo do samo najbolj relevantnih (bistvenih) informacij.
Če povzamemo, DEX nudi pomoč v procesu ocenjevanja in odločanja na osnovi
modeliranja preferenčnega znanja. S tem pripomoremo k transparentnosti odločitvenega
postopka. Odločevalec ima na razpolago razlago rezultatov tako ocenjevanja kot tudi
celotnega poteka postopka. Predstavitev znanja je zasnovana na integraciji pristopa
večkriterijskega odločanja z ekspertnim sistemom. To omogoča uporabniku prijazno in v
splošnem lažje odločanje, kjer je znanje o odločanju izraženo preprosto in neposredno z
besedami, pravili in hierarhično urejenimi kriteriji (Rajkovič et al., 2000, str. 3).
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Slika 8: Shematični prikaz strukture sistema za ocenjevanje (Rajkovič et al., 2000, str. 3)
Struktura baze znanja je v tesni povezavi z osnovnim konceptom večparametrskega
odločanja in je v DEX-u opredeljena s pomočjo (Bohanec, Rajkovič, 1990, str. 149):
• drevesa kriterijev,
• variant,
• opisa variant in
• funkcije koristnosti.
Kriteriji so hierarhično razvrščeni v drevesu kriterijev in so osnova za sestavo baze
znanja. Vsak kriterij je glede na vrsto (osnovni ali izpeljani) določen z namenom,
opisom in domeno. Osnovni kriterij je prikazan kot stopnja v drevesu parametrov.
Vsebuje vrednosti, s katerimi so opisane variante. Vrednost določi uporabnik. Izpeljani
kriteriji predstavljajo notranja vozlišča drevesa. Vsak od njih ima enega ali več nižje
ležečih kriterijev, ki so lahko osnovni ali izpeljani. Za vsak izpeljani kriterij uporabnik
določi funkcijo koristnosti.
Drevo kriterijev predstavlja strukturo določenega problema odločanja in okostje ostalim
komponentam. Drevo vsebuje kriterije, s pomočjo katerih merimo in ocenjujemo
variante. V drevesu so kriteriji strukturirani glede na njihovo medsebojno odvisnost.
Kriteriji na višjem nivoju so odvisni od tistih na nižjem nivoju. Vsak kriterij je definiran
z imenom in domeno vrednosti, ki je dodeljena kriterijem v procesu vrednotenja variant.
Domene kriterijev predstavljajo vrednost posameznih kriterijev. Vsaka vrednost je
določena z imenom, opisom in razredom. Vrednosti določi uporabnik (npr. neustrezno,
sprejemljivo, ustrezno). Lahko pa imamo tudi kvantitativne in kvalitativne vrednosti.
Funkcija koristnosti opisuje, kako so višje ležeči kriteriji v drevesu odvisni od nižje
ležečih kriterijev. Funkcijo koristnosti določi uporabnik. Vsak izpeljani kriterij mora
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imeti svojo funkcijo koristnosti, ki je sestavljena iz osnovnih pravil odločanja. Vsaka
kombinacija nižje ležečih kriterijev v drevesu predstavlja eno pravilo. Pravilo lahko
predstavlja posamezna vrednost ustrezne domene kriterija in interval vrednosti.
5.7.2

Računalniški program za večparametrsko odločanje DEXi

DEXi je računalniški program za delo z odločitvenimi modeli in omogoča izdelavo in
preurejanje drevesa kriterijev. Razvit je bil na osnovi posebne lupine ekspertnega
sistema za večparametrsko ocenjevanje in odločanje DEX (Decision EXpert), ki deluje v
okolju DOS, medtem ko DEXi teče v okolju Windows.
DEXi omogoča:
• izdelavo in preurejanje drevesa kriterijev,
• urejanje zalog vrednosti kriterijev in odločitvenih pravil,
• zajemanje podatkov o variantah,
• vrednotenje variant,
• tabelarični pregled rezultatov vrednotenja z analizo tipa »kaj-če«,
• grafični prikaz rezultatov vrednotenja.
Razvit je bil leta 1999 s pomočjo Ministrstva za šolstvo in šport in je izobraževalna
različica DEX-a, namenjena za uporabo študentom in učiteljem na fakultetah in srednjih
šolah. Po svoji funkcionalnosti je podoben programu DEX. Od njega se razlikuje v tem,
da omogoča grafično vrednotenje variant, sicer pa ponuja nekaj manj možnosti dodatnih
analiz in ne vsebuje podpore za skupinsko odločanje (Krapež, Rajkovič, 2003, str. 24).

5.8 Vredana
Program VREDANA je nastal kot nadgradnja lupine ekspertnega sistema DEX. Že s
samim imenom Vredana narekuje dvoje: VREDnotenje in ANAlizo. Program je bil
razvit s programskim orodjem Visual Basic (Bohanec, Rajkovič, 1990, str. 145-157; Šet,
Bohanec, Krisper, 2009, str. 1-6) in podpira funkcije:
• branje in pisanje datotek tipa DAX,
• branje podatkov o variantah s standardnih datotek tipa DIF,
• kombinirano kvalitativno in kvantitativno vrednotenje variant,
• prikaz in izpis rezultatov vrednotenja s stolpičnimi, korelacijskimi in zvezdnimi
grafikoni,
• analizo variant tipa “kaj-če”.
S funkcijama branje in pisanje datotek tipa DAX in branje podatkov o variantah s
standardnih datotek tipa DIF je omogočeno izmenjavanje podatkov z okoljem in drugimi
aplikacijami, kot so programi za delo s preglednicami in zbirkami podatkov.
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Vhodna datoteka DAX je standardna tekstovna datoteka za opisovanje večparametrskih
odločitvenih modelov, ki jih uporablja DEXi. Z Vredano poteka sprememba
odločitvenega modela v delu, ki se nanaša na variante. Te spremembe se nato zapišejo v
datoteko tipa DAX.
Vhodna datoteka DIF (Data Interchange Format) vsebuje podatke o variantah, ki jih
želimo dodati obstoječemu odločitvenemu modelu, jih ovrednotiti in analizirati. Te vrste
datotek so tekstovne. Kot navaja dr. Bohanec, format podpirajo vsi najbolj razširjeni
programi za delo s preglednicami in zbirkami podatkov, lahko pa jih naredimo in
spreminjamo tudi z urejevalnikom besedil.
Funkcije kombinirano kvalitativno in kvantitativno vrednotenje variant, prikaz in izpis
variant in analize tipa »kaj-če« podpirajo odločevalca pri vrednotenju in analizi variant.
S takšnim načinom vrednotenja dobi vsaka varianta opisno in številčno oceno. Opisna
ocena razdeli variante v kakovostne razrede, številčna ocena pa jih razvrsti znotraj
razreda.
Številčno ocenjevanje poteka na naslednji način (Bohanec, Urh, Rajkovič, 1992, str. 6789:
• Pretvorba kvalitativne vrednosti v številčno (numerično): parametri kot so
neustrezno, manj ustrezno, ustrezno, bolj ustrezno in zelo ustrezno, se pretvorijo v
številčno vrednost. Opisne vrednosti si morajo slediti od najslabše do najboljše.
• Določitev pomembnosti parametrov na podlagi odločitvenih pravil: odločitvena
pravila se obravnavajo kot točke v večdimenzionalnem prostoru. Dimenzija
prostora je določena s številom parametrov iz katerih je sestavljena funkcija
koristnosti.
• Izračun funkcije na osnovi pomembnosti parametrov, tako da dobimo izračun
številčnih (numeričnih) koristnosti parametrov. Na tak način se izračunajo vse
funkcije.
• Ovrednotenje variant: v liste drevesa parametrov vpišemo vrednosti variante, nato
pa s pomočjo funkcij koristnosti in izračunanih funkcij za izračun numerične
koristnosti izračunamo oceno na višjem nivoju. Postopek se ponavlja do ocene
korena drevesa. Dobljeni rezultat v korenu drevesa pomeni oceno variante oziroma
njeno primernost.
Lastnosti kombiniranega vrednotenja variant so:
• Konsistentnost (neprotislovnost, doslednost, usklajenost): kvalitativna in
numerična ocena razvršča variante v iste kvalitativne razrede, kadar imamo na
primer tri kvalitativne razrede »slabo, dobro in odlično«, so pripadajoče numerične
ocene vedno na intervalih (0,5-1,5), (1,5-2,5) in (2,5-3,5).
• Ločljivost: številčna (numerična) ocena, z razliko od opisne, loči med dvema
variantama, ki se razlikujeta vsaj v enem pomembnem parametru in daje prednost
tisti varianti, ki je dejansko boljša.
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Avtomatizem: izračun številčne ocene poteka povsem avtomatsko na podlagi
kvalitativnega modela, brez kakršnih koli dodatnih posegov uporabnika.

Rezultate vrednotenja lahko prikažemo z različnimi tipi grafikonov, pri čemer je tip
grafa odvisen od števila parametrov. Kadar imamo samo en parameter, je grafikon
stolpični, za prikaz rezultatov po dveh izbranih parametrih hkrati pa uporabimo
korelacijske grafikone. Točkam, ki jih dobimo, lahko pripišemo imena variant, ki jih
predstavljajo. Kadar izberemo več kot dva parametra, se rezultati pokažejo z zvezdnimi
grafikoni. Vsaka os takega grafikona ustreza enemu od izbranih parametrov. V vsakem
polarnem grafikonu so prikazani rezultati le za eno varianto. Hkrati lahko prikažemo
osem različnih parametrov.
Posebnost grafičnega prikaza so barve, ki nam povedo, v kateri razred korenskega
parametra sodi opazovana varianta. Zelena barva predstavlja najboljše vrednosti, rdeča
pa najslabše. Vmesne vrednosti so obarvane iz smiselno izbrane palete barv.
Kakor za DEXi velja tudi za Vredano analiza tipa »kaj-če«. Da bi dobili najboljšo
varianto, spreminjamo podatke o variantah ali razne dele odločitvenega modela in pri
tem opazujemo vplive sprememb na končne ocene variant. Pozorni moramo biti
predvsem na majhne spremembe, ki vodijo do izboljšanja, saj nam te omogočajo, da
lahko hitreje pridemo do bistveno kakovostnejše variante. Še posebej moramo biti
pozorni na spremembe, ki bi povzročile bistveno poslabšanje, so pa pomembno vodilo
pri realizaciji izbrane variante. Takšnih sprememb se moramo, če je le mogoče,
izogibati.
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6 IZGRADNJA IN PREIZKUS ODLOČITVENEGA
MODELA NA PRIMERU IZBIRE IN OCENJEVANJA
DOBAVITELJEV TRGOVSKEGA BLAGA
Cilj raziskave je izgradnja in preizkus delovanja večparametrskega hierarhičnega modela
za izbiro in ocenjevanje najprimernejšega dobavitelja trgovskega blaga. Model vsebuje
izviren nabor kriterijev, njihovih vrednosti ter funkcij koristnosti, ki omogočajo
nelinearne povezave med njimi. S tem je omogočena kvantitativnost in kvalitativnost
kriterijev, s posebnim poudarkom na transparentni razlagi in kaj-če analizi. Raziskava je
poskušala zajeti kar se da širok nabor kriterijev odločanja pri izbiri in oceni dobavitelja
trgovskega blaga, sam uporabnik pa z izdelanim modelom dejansko lahko presoja med
različnimi dobavitelji po lastnih prioritetah koristnosti in model mu vrne rezultate, ki
temeljijo na podrobnostih njegovega ocenjevanja.
Model torej nima namen nuditi splošnega vrednotenja dobaviteljev od najslabšega do
najprimernejšega, temveč vrne rezultat, ki je prilagojen vnesenim individualnim
karakteristikam ocene. Namen izdelave modela je predvsem v prikazu funkcionalnosti
modelov večkriterijskega odločanja, ki jih brez težav apliciramo tudi na področje
nabavnega poslovanja.

6.1 Opredelitev problema
Prva faza v procesu odločanja je opredelitev problema kot rezultat spoznanja, da je
nastopil odločitveni problem z dovolj veliko težo, da ga je smiselno reševati. Za
opredelitev problema je potrebno odgovoriti na sledeča vprašanja:
• Kaj je predmet odločanja?
• Kakšne cilje želimo z odločitvijo doseči?
• Katerim zahtevam mora ustrezati izbrana varianta?
• Ali je problem težak in kako se ga bomo lotili?
Predmet odločanja je izbor najprimernejšega dobavitelja neživilskega trgovskega blaga
za potrebe določene prodajne akcije v trgovskem podjetju.
Določiti želimo, kateri so tisti odločitveni dejavniki in merila, ki vplivajo na izbiro
najugodnejšega dobavitelja in istočasno tudi prikazati, kako je možno doseči boljši
kontakt in uspešno sodelovanje med dobaviteljem in kupcem, z namenom sprejemati
manj neuspešnih odločitev in skrajšati čas izbora.
Izbrana varianta naj bi predstavljala podjetje, ki je najprimernejše za dobavo košarice
izdelkov, ki jih v konkretnem primeru potrebujemo za določeno prodajno akcijo.
Istočasno želimo dokazati, da na izbor vpliva več dejavnikov in da najnižja cena ni
najučinkovitejše merilo za izbiro dobavitelja. Pričakujemo, da ne bo najprimernejši
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dobavitelj tisti z najnižjo ponujeno ceno košarice izdelkov, ampak tisti, ki se bo kot
dobavitelj po vnaprej določenih in ovrednotenih merilih izkazal za najprimernejšega.
Za opredeljeni problem lahko trdimo, da je kompleksen in dokaj težak. Naš namen je
obdržati obstoječe kupce, ter jim ponuditi takšne izdelke, da bodo pripravljeni kupovati
še več, hkrati pa z atraktivnimi izdelki k sodelovanju spodbuditi tudi še ne zveste kupce.
Obstoječih dobaviteljev z zelo raznolikim asortimentom izdelkov iz programa vse za
dom, zadovoljivo kvaliteto in dostopno ceno je veliko. Ker med njimi le stežka
prepoznamo ustreznega dobavitelja za določen projekt, postane odločitev toliko težja.
Olajšamo si jo lahko z uporabo modela za večkriterijsko odločanje, pri čemer kot orodje
uporabimo program DEXi. Ta bo uporabniku predstavil nabor vseh pomembnih
kriterijev, mu omogočil njihovo vrednotenje glede na lastne želje in potrebe in vrnil
oceno vsakega od dobaviteljev oziroma mu omogočil primerjavo med njimi.
6.1.1

Odločitvena skupina

V odločitveni skupini lahko sodelujejo ljudje z različnih področjih in različnih znanj. Če
je primer zahtevnejši, je treba vključiti še eksperte, ki imajo poglobljeno znanje o
vsebini problematike, lahko tudi odločitvenega analitika, ki kot moderator vpliva na
učinkovitost in usklajenost dela skupine ter skrbi za ustrezno metodološko in
računalniško podporo odločanja in druge predstavnike tistega segmenta, na katerega
vpliva odločitev. V izgradnjo odločitvenega modela smo vključili skupino ljudi, ki so
neposredno povezani z nabavo blaga za konkreten projekt in za uspešno izpeljavo letega tudi posredno odgovorni. Tako v odločitveni skupini sodelujejo direktor sektorja
nabave, vodja programa, strokovni sodelavec iz marketinga in nabavni komercialisti. V
primeru, obravnavanem v magistrskem delu, sem v odločitveni model vključena tudi
sama.

6.2 Identifikacija kriterijev
V trgovskem podjetju smo se odločili, da naredimo najboljši izbor med dobavitelji
trgovskega blaga, torej izberemo tistega, ki nam bo omogočil realizirati naš zastavljeni
projekt prodajne akcije, ki smo jo poimenovali »Vzajemnost 2010«. Preden bomo
izvedli postopek in določili najprimernejšega dobavitelja, se moramo odločiti, kako
bomo ocenjevali dobavitelja in prispele ponudbe. Ocenjujemo jih na podlagi kriterijev
oziroma meril. Pomembno je, da pri identifikaciji kriterijev ne spregledamo tistih meril,
ki bistveno vplivajo na odločitev, ter s tem posledično ne izberemo slabo odločitev.
Seveda je potrebno izpolniti tudi nekatere druge zahteve, kot sta strukturiranost in
merljivost kriterijev.
Opredelitev kriterijev je vsebinsko zelo občutljivo in hkrati pomembno početje, ki
zahteva temeljit premislek, veliko dogovarjanja, poizkušanja in popravljanja, predvsem
pa dobro poznavanje ciljev, o katerih želimo dati povratno informacijo na tak način.
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Za identifikacijo kriterijev smo uporabili metodo proučevanja ponudb trgovskega blaga
iz programa vse za dom, ki jih ponujajo različni dobavitelji. Analiza ključnih
odločitvenih dejavnikov izbire dobavitelja za konkreten projekt »Vzajemnost 2010« je
bila izvedena na podlagi proučevanja teoretičnih in praktičnih izsledkov pri poznanih
domačih in tujih dobaviteljih, metode viharjenja možganov, lastnih izkušenj ter s
pomočjo iskanja in pregleda nekaterih že narejenih tovrstnih projektov. Primarni nabor
kriterijev je bil izdelan na podlagi pregleda obstoječih dobaviteljev. Na podlagi nabora
smo sestavili povpraševanje za košarico izdelkov, potrebnih za realizacijo posebne
akcijske prodaje imenovane »Vzajemnost 2010« v točno določenem času za obdobje 90
dni. Vsi ti izdelki morajo biti na razpolago skozi celotno obdobje poteka akcije od
prvega do vključno zadnjega dne akcije. Niti en izdelek iz te košarice ne sme zmanjkati
nikoli. Pri tem smo se morali vprašati, katerega izmed dobaviteljev pozvati k projektu.
Pri izbiri oziroma iskanju najprimernejšega dobavitelja je priporočljivo skrbno
pregledati čim več različnih dobaviteljev, preveriti kakšen je njihov položaj doma in v
tujini, kakšne so njihove reference in seveda v kakšnem cenovnem rangu je njihova
ponudba. Pomembno je tudi to, da ima dobavitelj dovolj znanja s področja tovrstnih
projektov, predvsem zaradi tehnične izvedljivosti, možnosti oglaševanja in kvalitete
organizacije. Na podlagi proučitve prejetih ponudb dobaviteljev si nato lahko izberemo
nekaj najprimernejših in jih ocenimo oziroma primerjamo s pripravljenim modelom za
večparametrsko odločanje. Model nam bo v veliko pomoč pri sami izbiri
najprimernejšega dobavitelja.
Za vse izbrane kriterije smo v DEX-u določili zaloge vrednosti ter jih organizirali v
odločitveno drevo. Kriteriji so hierarhično razvrščeni v drevesu kriterijev in so osnova
za sestavo odločitvenega drevesa. Vsak kriterij je določen z imenom, opisom in zalogo
vrednosti. Izpeljani atributi predstavljajo notranje vozle drevesa.
S pomočjo orodja DEXi, lupino ekspertnega sistema za večparametrsko odločanje, smo
izdelali odločitveni model za večparametrsko odločanje. Model smo tudi praktično
preizkusili na izbranih dobaviteljih in prikazali rezultate, preko katerih smo lahko ocenili
veljavnost zastavljene hipoteze.

6.3 Seznam izbranih kriterijev
Za ocenjevanje najprimernejšega dobavitelja smo v končni izbor uvrstili sledeče
kriterije:
• Kapital: ocenjujemo višino osnovnega kapitala dobavitelja.
• Letni promet: ocenjujemo promet z izdelki prodajnega programa vse za dom na
letni ravni.
• Tržni delež: ocenjujemo tržni delež prodajnega programa v podjetju, kjer bo
potekal projekt. Pri merjenju tržnega deleža smo zajeli blagovne skupine izdelkov
programa vse za dom.

Tadeja Juvančič: Odločitveni model za izbiro in ocenjevanje dobavitelja trgovskega blaga

61

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

Magistrsko delo

Vodja projekta: ocenjujemo usposobljenost osebe, ki je odgovorna za vodenje
celotnega projekta od začetka do konca, kakor tudi za vodenje svojih sodelavcev k
uresničevanju skupnih ciljev. Glavni pokazatelj je njegova stopnja izobrazbe,
znanje tujih jezikov ter vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Sodelavec v projektu: ocenjujemo sodelavca, ki dela na tem projektu v skladu
svojih pristojnosti in po navodilih vodje projekta. Tudi tu je pomemben pokazatelj
stopnja izobrazbe in znanje tujih jezikov.
Skladiščni prostori: ocenjujemo ustreznost skladiščnih prostorov dobavitelja
(velikost skladišča, vrsto skladišča - navadno, regalno, ali je računalniško vodeno,
rampa za raztovarjanje in natovarjanje in podobno), kot tudi manipulacijo z
blagom.
Vozni park: v vozni park štejemo število kamionov, velikost in površino parkirišč,
obračališče.
Fleksibilnost: ocenjujemo ali se dobavitelj zna prilagoditi na hitre spremembe v
danem okolju in nastali situaciji in kako hitro poskuša oziroma zna najti ustrezne
alternative. Ocenjujemo fleksibilnost poslovanja (kratke časovne dostave od
posredovanih naročil, informacijska podpora za spreminjanje naročil, dospetij in
izmenjavo ostalih informacij).
Časovno sodelovanje: ocenjujemo poslovni odnos med dobaviteljem in kupcem
glede na dolgoročno, srednjeročno ali kratkoročno poslovno sodelovanje.
Zanesljivost dobav: ocenjujemo zanesljivost dobav pri dosedanjem poslovanju
dobavitelja s kupcem pri ostalih projektih, ki so potekali po planu dobav in
dosedanjih uspešno izvedenih akcijah. Sem uvrščamo tudi neizdobavo blaga na
skladišče kupca, ki jo merimo količinsko in vrednostno na podlagi računalniških
izpisov nedostavljenega naročenega blaga ali na podlagi dobaviteljevih obvestil o
neizdobavi. Med neizdobavo štejemo tudi prepozno dostavljeno blago,
pomanjkljivo dostavljeno količino ali zamenjavo izdelkov glede na naročilo.
Komunikacija: ocenjujemo dialog oziroma odnos med dobaviteljem in kupcem
glede vseh poslovnih zadev. Pri tem so mišljena: pogajanja pri pogodbi; popolne
informacije o vseh novitetah, raznih popustih in akcijah; pravočasna obveščenost o
dobavah in reševanju reklamacij; pogajanja glede izpeljave manjših projektov;
dobave rednega asortimenta; obiski dobavitelja in obratno. Komunikacija je lahko
pismena, ustmena ali osebna.
Stalen asortiment: ocenjujemo širino rednega oziroma stalnega asortimenta
izdelkov dobavitelja, ki je vedno na zalogi in ga lahko ponudijo kupcu.
Novitete: ocenjujemo konstantno uvajanje novosti v svoj prodajni program, glede
na atraktivnost izdelkov in sezonsko prodajo.
Ugled in bonitete: ocenjujemo ali je dobavitelj svetovno priznan in ali ima
trgovsko mrežo v več državah. Ocenjujemo ga na podlagi finančnih in nefinančnih
podatkov, prikazovanja prednosti, pozitivnih lastnosti in ostalih pomembnih
informacij, ki bi koristile za odločitev sprejema odločitve pri kupcu. Ugled
pozitivno vpliva na obseg prodaje in dobičkonosnost podjetja in je istočasno tudi
vir informacij za ljudi, ki sprejemajo odločitve o tem, ali bodo s podjetjem
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sodelovali. Pojmovanje bonitete zajema tudi kategorijo zanesljivosti, solidnosti,
kreditne in plačilne sposobnosti, kredibilnosti, ugleda, uspešnosti in razvojne
sposobnosti.
Od drugih kupcev: ocenjevanje dobavitelja na podlagi mnenj in izkušenj drugih
kupcev doma in v tujini.
Promocijski material: ocenjujemo ali dobavitelj razpolaga z materiali, ki so
potrebni za večjo prepoznavnost njega samega in njegovih blagovnih znamk na
prodajnih mestih kot na primer: katalogi, prospekti, zloženke, obešanke, plakati,
pingvini in stojala.
Oglaševalske aktivnosti: ocenjujemo sposobnost dobavitelja, da promovira sebe
kot tudi svoje blagovne znamke na podlagi medijskega oglaševanja, kamor
uvrščamo televizijo, radio, letake, obcestne plakate, časopise in revije.
Prodajna cena: cena, ki jo dobavitelj ponudi kupcu za določen izdelek oziroma
košarico izdelkov.
Rabati: razni popusti, ki so določeni z letno pogodbo ali s pogodbo za dogovorjeno
aktivnost. Sem spadajo količinski rabati, zvestobni rabati, sezonski in funkcijski
rabati.
Plačilni pogoji: pogoji plačevanja, ki so dogovorjeni med dobaviteljem in kupcem
v pogodbi. Sem spada plačilo z akreditivom, z nakazilom v naprej (avans), plačilo
po dobavi blaga v določenem roku od datuma izstavitve računa oziroma datuma
odpreme blaga.
Dobavni rok: z dobavnim rokom se dobavitelj obvezuje, da bo dostavil potrebno
količino izdelkov v določenem roku, dogovorjenem med kupcem in dobaviteljem.
Izredne bonitete: med izredne bonite se vključuje določen procent prispevkov za
superrabat, humanitarne aktivnosti, deklariranje, marketinške aktivnosti, ki jih
mora plačati oziroma prispevati dobavitelj.
Odzivni čas: je čas, ki je potreben, da dobavitelj reagira na obvestilo o ugotovljeni
napaki in jo odpravi. Kupec pri tem meri dobaviteljevo hitrost pri odpravi napake,
kot tudi samo kakovost dela pri tem.
Reševanje reklamacij: ocenjujemo uspešnost reševanja reklamacij. To se lahko
stori s takojšnjo zamenjavo reklamiranega izdelka, vračilom reklamiranega izdelka
na stroške dobavitelja, dobropisom dobavitelja ali z možnostjo izbire drugega
podobnega izdelka.
Ustreznost izdelkov: ocenjuje se kvaliteta izdelka, ki je bila dogovorjena med
kupcem in dobaviteljem ob upoštevanju predpisov in standardov.
Pakiranje izdelkov: ocenjujemo kvaliteto pakiranja, tako transportnega kot
komercialnega pakiranja, samo kvaliteto embalaže, higiensko ustreznost embalaže
in privlačnost embalaže.
Označevanje izdelkov: izdelki morajo biti označeni v skladu z veljavnimi predpisi
za označevanje blaga v Republiki Sloveniji. Navodilo za uporabo in opis samega
izdelka morata biti napisana v slovenskem jeziku ter morata biti čitljiva in
razumljiva. Vsak posamezen izdelek, komercialno pakiranje, karton in paleta
morajo imeti pravilno EAN kodo. Izdelki morajo biti opremljeni tudi z ustrezno

Tadeja Juvančič: Odločitveni model za izbiro in ocenjevanje dobavitelja trgovskega blaga

63

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

•

•
•

•
•

Magistrsko delo

deklaracijo z vsemi potrebnimi podatki, nevarni izdelki morajo imeti opozorilo, vsi
tekstilni izdelki morajo imeti všito navodilo za vzdrževanje in surovinsko sestavo.
Spremljajoči dokumenti: ocenjujemo ali so pri pošiljki blaga priložene vse
potrebne spremljajoče listine kot so: račun, specifikacija blaga, cestni tovorni list,
certifikat izdelka ali označbe standardov, tehnični podatki o izdelku, atesti (CE za
področje EU, za ostale države lokalni atesti), prevodi navodil, opozorila in
podobno. To ocenjujemo na podlagi tekočega poslovanja.
Uporabnost izdelka: ocenjujemo kakšno namembnost ima izdelek oziroma za
kakšen namen ga lahko uporabimo.
Prodaja izdelka: ocenjujemo hitrost obračanja izdelka, torej čas od postavitve
izdelka na prodajno polico do prodaje kupcu oziroma končnemu uporabniku. Hitro
obračanje zalog izdelka vpliva na nabavo novih količin pri dobavitelju in istočasno
daje signal, da smo v nabavno-prodajni cikel vključili zanimiv izdelek, kar seveda
posledično vpliva tudi na promet podjetja in dobiček. Prodajo izdelkov lahko
seveda ocenjujemo na osnovi predhodnih prodaj podobnih izdelkov.
Vizualni izgled: ocenjujemo vizualni izgled izdelka, privlačnost izdelka, skladnost
barv, vzorca in šivov, dekoracijo ter obliko izdelka.
Skladnost z zahtevanim: preverjamo oziroma ocenjujemo morebitna odstopanja
naših zahtev v povpraševanju od dostavljenega vzorca prejetega s ponudbo.

6.4 Strukturiranje kriterijev
Iz seznama kriterijev zgradimo drevesno strukturo vsebinsko združenih kriterijev, ki
predstavljajo strukturo odločitvenega problema. Kriterije hierarhično uredimo, pri čemer
upoštevamo medsebojne odvisnosti in vsebinske povezave. Kriterije strukturiramo
zaradi preglednosti nad odločitvenim modelom, vsebinske povezanosti kriterijev in lažje
končne odločitve.
Kriteriji na višjem nivoju so odvisni od tistih na nižjih nivojih. Izpeljani kriteriji imajo
naslednike na nižjih nivojih drevesa in tako predstavljajo notranje vozle drevesa. Na
nižjem nivoju, brez naslednikov, so osnovni kriteriji, ki so odvisni le od značilnosti
posameznih variant in so vhodni parametri odločitvenega modela.
Na podlagi medsebojne odvisnosti in vsebinskih povezav smo osnovne kriterije združili
v tri glavne kategorije kriterijev:
• dobavitelj,
• primernost ponudbe,
• ponudba košarice izdelkov.
Dobavitelj: je prvi glavni in najpomembnejši kriterij v modelu (slika 9). Podkriteriji, ki
se navezujejo na dobavitelja in so potrebni za nadaljnje ocenjevanje in izbiranje so:
status dobavitelja, poslovanje, oglaševanje in certifikat kakovosti.
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Slika 9: Pregled kriterijev ocene dobavitelja
•

Status: pri oceni statusa dobavitelja ugotavljamo, kakšen status (stanje oz. položaj)
ima dobavitelj glede na njegove finance, kadre in logistiko.

Za kupca je finančno stanje dobavitelja zelo pomembno. Podjetje mora imeti določen
obseg premoženja oziroma kapitala, da dosega določen letni promet in da ima čim višji
tržni delež prodajnega programa. Dobavitelja torej lahko ocenimo na podlagi kapitala,
letnega prometa in tržnega deleža. Podatke o kapitalu podjetja lahko dobimo preko
informacijskega sistema EBR - European Business Register (evropski poslovni register)
preko katerega države članice zagotavljajo podatke iz svojih nacionalnih poslovnih
registrov. Trenutno je v sistem EBR vključenih 22 držav, vendar se mreža nenehno širi.
Preko informacijskega sistema EBR je vsakomur na enostaven in hiter način omogočen
dostop do podatkov in informacij o poslovnih subjektih iz evropskih držav članic EBR,
kot tudi do nekaterih dokumentov, povezanih s poslovanjem poslovnih subjektov. Drugi
podkriterij je ocena njegovih kadrov. Že pri tekočem poslovanju z dobaviteljem kot tudi
pri oddajanju ponudbe za določen posel, se ocenjuje usposobljenost vodij in
usposobljenost sodelavca, ki je odgovoren za realizacijo projekta. Glavni pokazatelj je
njihova stopnja izobrazbe, delovne izkušnje, organizacijske sposobnosti in znanje tujih
jezikov. Kot zadnji podkriterij v tem sklopu je navedena logistika, kjer ocenjujemo
skladiščne prostore in vozni park.
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Poslovanje: ocenjujemo kriterije, ki so potrebni za oceno poslovanja med kupcem
in dobaviteljem. Poslovanje se deli na naslednje podkriterije: dosedanje poslovanje,
paleta izdelkov, reference dobavitelja.

Pri oceni dosedanjega sodelovanja z dobaviteljem je za kupca pomembno, kako hitro se
dobavitelj odziva na spremembe, kako dolgo že sodelujeta z dobaviteljem, če je
zanesljiv oziroma kako zanesljive so njegove dobave in kakšna komunikacija poteka
med njima. Pri paleti izdelkov ocenjujemo asortiment, ki ga dobavitelj trži. Sem spada
stalen asortiment in razne novitete. Prepoznavnost dobavitelja doma in v tujini
ocenjujemo na podlagi referenc dobavitelja. Deli se na ugled in bonitete ter na reference
drugih kupcev. Ugled podjetja se oblikuje skozi daljše časovno obdobje in ga je zato
težko hitro spreminjati, potrebno ga je vzdrževati in ščititi, kajti vsaka najmanjša napaka
(nesreča, škandali) lahko privede do cikla upadanja - prodaje, dobička, investicij itd.
Ugled podjetja je tudi vir informacij za ljudi, ki sprejemajo odločitve. Poznavanje
bonitete poslovnih partnerjev omogoča, da se podjetje izogne poslovanju s tistimi, ki
imajo večji faktor tveganja od tistega, ki je za posamezno podjetje še sprejemljiv. Pod
pojmom boniteta podjetja je moč razumeti kategorije zanesljivosti, solidnosti, kreditne
in plačilne sposobnosti, kredibilnosti, ugleda, uspešnosti in razvojne sposobnosti.
•

Oglaševanje: dobavitelj mora za prepoznavnost podjetja in blagovnih znamk
veliko narediti na oglaševanju. Podkriterija za oglaševanje sta promocijski material
in oglaševalske aktivnosti.

•

Certifikat kakovosti: zanima nas ali ima dobavitelj pridobljen certifikat kakovosti
ali ne. Dobavitelj oziroma podjetje, ki ima pridobljen certifikat kakovosti, ima
vzpostavljen, dokumentiran in vzdrževan sistem kakovosti, s katerim zagotavlja, da
je izdelek ali storitev v skladu z navedenimi zahtevami. Prednost pri izbiri bo imel
tisti dobavitelj, ki že ima pridobljen certifikat kakovosti.

Primernost ponudbe: pri ponudbi ocenjujemo vse kriterije, ki so povezani s ponudbo.
Delimo jo na tri podkriterije: cena, nabavni pogoji in reklamacije (slika 10).
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Slika 10: Pregled kriterijev ocene primernosti ponudbe

•

Cena: najvažnejši podkriterij pri oceni primernosti ponudbe je cena ponudbe.
Tukaj ugotavljamo, ali je ponudba konkurenčna v primerjavi z želeno kvaliteto in
ostalimi pogoji. Deli se na dva podkriterija: prodajna cena in rabati.

•

Nabavni pogoji: zanima nas kakšni so pogoji pri nabavi, določeni na podlagi
celoletne pogodbe in na podlagi pogodbe za konkreten projekt. Delimo jih na tri
podkriterije: plačilni pogoji, dobavni rok, in izredne bonitete.

•

Reklamacije: ocenjujemo kako pogoste so reklamacije, kako hitro se nanje odzove
dobavitelj in kako hitro ter kvalitetno jih odpravi. Reklamacije smo razdelili v dva
podkriterija: odzivni čas in reševanje reklamacij.

Ponudba košarice izdelkov: ponudba 15 izbranih izdelkov, ki bodo prisotni v našem
projektu - prodajni akciji imenovani »Vzajemnost 2010«. Razdelimo jo na tri
podkriterije: tehnične zahteve, stroškovna učinkovitost in estetske lastnosti (slika 11).
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Slika 11: Pregled kriterijev ocene ponudbe košarice izdelkov
•

Tehnične zahteve: pri pregledu ponudbe košarice izdelkov za izbrani projekt
ocenjujemo opremljenost izdelkov v skladu z našimi navodili, predpisi in zakoni. V
sklopu tehnične zahteve ločimo štiri podkriterije: ustreznost izdelkov, pakiranje
izdelkov, označevanje izdelkov in spremljajoči dokumenti.

•

Stroškovna učinkovitost: izdelki, ki bodo vključeni v prodajno akcijo so
popolnoma novi kar zadeva dizajn, sicer pa so tovrstni oziroma podobni izdelki že
dolgo prisotni na slovenskem trgu. Zanima nas, kakšen je učinek prodaje glede na
vložene stroške pri nabavi izdelkov, kako je trg do sedaj sprejemal te izdelke in
kakšen je bil zaslužek. Seveda se bo košarica izdelkov v naši konkretni akciji
ponudila pod drugačnimi pogoji, kot se nudi v redni prodaji, zato pričakujemo večji
prodajni in finančni učinek. Ta kriterij delimo na dva podkriterija: uporabnost
izdelka in prodaja izdelka.

•

Estetske lastnosti: na podlagi poslanih vzorcev ocenjujemo, kakšni so izbrani
izdelki vizualno (privlačni, skladnih barv ipd.) in če so v skladu z našimi željami
oziroma z zahtevanim. Delimo jih na dva podkriterija: vizualni izgled in skladnost z
zahtevanim.

Obravnavani model vsebuje 52 atributov, od tega 33 osnovnih in 19 izpeljanih. Drevo
kriterijev je prikazano v prilogi 1.

6.5 Merske lestvice – zaloge vrednosti
V postavitvi modela večparametrskega odločanja je naslednja faza določitev merske
lestvice oziroma zaloge vrednosti, ki jih lahko zavzamejo pri vrednotenju. Pri metodi
DEX so zaloge vrednosti kriterijev, ki se v programu imenujejo atributi, sestavljene iz
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besed ali numeričnih intervalov. Zaloge vrednosti so diskretne, praviloma urejene od
najslabše proti najboljši oziroma manj zaželene do bolj zaželene vrednosti. Pri metodi
DEX to sicer ni nujno, je pa dobrodošlo za lažjo kontrolo konsistenčnosti odločitvenih
pravil in lahko bistveno pospeši postopek zajemanja funkcij koristnosti (Bohanec,
Rajkovič, 1995, str. 432; Curkova, Rajkovič, 2010, str. A27).
Zadovoljivo je, če vsakemu kriteriju določimo tri različne zaloge vrednosti kot na primer
neprimerno, primerno, zelo primerno. Ena naj izraža neko srednjo, povprečno vrednost
oziroma neizstopajočo vrednost kriterija, ena podpovprečno in ena nadpovprečno
vrednost. Tak primer je na primer kriterij tržni delež podjetja pri oceni statusa
dobavitelja, ki je lahko nizek, srednji ali visok. Tu gre za primer tristopenjske merilne
lestvice, pri kateri vrednost narašča od podpovprečne k nadpovprečni (slika 12).

Slika 12: Pregled tristopenjske naraščajoče zaloge vrednosti za kriterij tržni delež
V primerih, kjer je bila po naši oceni zaloga treh vrednosti premalo, smo jo razširili na
štiri, medtem ko se je binarnim zalogam vrednosti priporočljivo izogniti. Binarno zalogo
vrednosti smo uporabili samo pri kriteriju »certifikat kakovosti«, pri katerem sta edina
možna odgovora »ne« ali »da«. Tristopenjsko merilno lestvico uporablja večino
kriterijev, predvsem osnovnih, kar je razvidno iz slike 13, kjer so predstavljene zaloge
vrednosti vseh kriterijev, tako osnovnih, kakor tudi izpeljanih.
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Zaloge vrednosti
Kriterij
Ocena
Dobavitelj
Status
Finance
Kapital podjetja
Letni promet
Trzni delez
Kadri
Vodja projekta
Sodelavec v projektu
Logistika
Skladiscni prostori
Vozni park
Poslovanje
Dosedanje poslovanje
Fleksibilnost
Casovno sodelovanje
Zanesljivost dobav
Komunikacija
Paleta izdelkov
Stalen asortiment
Novitete
Reference
Ugled in bonitete
Od drugih kupcev
Oglasevanje
Promocijski material
Oglasevalske aktivnosti
Certifikat kakovosti
Primernost ponudbe
Cena
Prodajna cena
Rabati
Nabavni pogoji
Placilni pogoji
Dobavni rok
Izredne bonitete
Reklamacije
Odzivni cas
Resevanje reklamacije
Ponudba kosarice izdelkov
Tehnicne zahteve
Ustreznost izdelkov
Pakiranje izdelkov
Oznacevanje izdelkov
Spremljajoci dokumenti
Stroskovna ucinkovitost
Uporabnost izdelka
Prodaja izdelka
Estetske lastnosti
Vizualni izgled
Skladnost z zahtevanim

Zaloga vrednosti
neprimeren; delno primeren; primeren; zelo primeren
neprimeren; delno primeren; primeren; zelo primeren
neprimeren; primeren; zelo primeren
neprimerne; primerne; zelo primerne
nizek; srednji; visok
nizek; srednji; visok
nizek; srednji; visok
neprimerni; primerni; zelo primerni
neprimeren; primeren; zelo primeren
neprimeren; primeren; zelo primeren
neprimerna; primerna; zelo primerna
neprimerni; primerni; zelo primerni
neustrezen; ustrezen; zelo ustrezen
neuspesno; uspesno; zelo uspesno
neuspesno; uspesno; zelo uspesno
majhna; srednja; velika
kratkorocno; srednjerocno; dolgorocno
majhna; srednja; velika
slaba; dobra; odlicna
neustrezna; ustrezna; zelo ustrezna
ozek; srednji; sirok
redke; pogoste; zelo pogoste
slabe; dobre; zelo dobre
slabe; dobre; zelo dobre
slabe; dobre; zelo dobre
neustrezno; ustrezno; zelo ustrezno
manj obsiren; obsiren; zelo obsiren
redke; pogoste; zelo pogoste
ne; da
neustrezna; delno ustrezna; ustrezna; zelo ustrezna
neustrezna; ustrezna; zelo ustrezna
neustrezna; ustrezna; zelo ustrezna
nizek; srednji; visok
neustrezni; ustrezni; zelo ustrezni
neustrezni; ustrezni; zelo ustrezni
dolg; srednji; kratek
nizke; srednje; visoke
neustrezno; ustrezno; zelo ustrezno
dolg; srednje dolg; kratek
neustrezno; ustrezno; zelo ustrezno
neustrezna; delno ustrezna; ustrezna; zelo ustrezna
neprimerne; primerne; zelo primerne
neustrezna; ustrezna; zelo ustrezna
neustrezno; ustrezno; zelo ustrezno
neustrezno; ustrezno; zelo ustrezno
nepopolni; delno popolni; popolni
neprimerna; primerna; zelo primerna
neustrezna; ustrezna; zelo ustrezna
majhna; srednja; velika
neprimerne; primerne; zelo primerne
delno ustrezen; ustrezen; zelo ustrezen
ni; delno; v celoti

Slika 13: Zaloga vrednosti kriterijev odločitvenega modela
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6.6 Definicija funkcij koristnosti
Funkcija koristnosti je kriterijska funkcija, ki jo določi uporabnik na podlagi znanja in
izkušenj. Z njo določamo koristnost variant na osnovi posameznih kriterijev in njihove
medsebojne povezave.
Ko imamo določene zaloge vrednosti posameznih kriterijev, je potrebno za vsak kriterij
višjega reda določiti odločitvena pravila oziroma funkcije koristnosti, ki za vsako
kombinacijo vrednosti kriterijev nižjega razreda definirajo vrednost višjega razreda.
Odločitvena pravila je potrebno zgraditi za celotno drevo kriterijev, vse do najvišjega
kriterija. Določanje funkcij koristnosti smo izvedli v manjši skupini ljudi, nato pa smo
funkcije koristnosti uskladili v celotni skupini. Kadar uporabljamo metodo DEX so
funkcije koristnosti predstavljene z odločitvenimi pravili tipa »če-potem« in so
definirane v tabeli.
Postopek definiranja odločitvenih pravil s programom DEXi je zelo preprost. Program
DEXi pripravi tabelo z že vpisanimi kombinacijami vrednosti odvisnih spremenljivk. V
zadnji stolpec samo na začetku in na koncu tabele nastavimo najslabšo in najboljšo
zalogo vrednosti. Program DEXi nas pri tem sproti opozarja na morebitne
nekonsistentnosti in na nekaterih mestih sam predlaga ustrezne vrednosti, ki jih izpelje iz
do takrat definiranih pravil.
V prilogi 2 so navedena vsa odločitvena pravila za vse funkcije koristnosti, ki so
uporabljene v našem modelu.
Program DEXi pri zapisu odločitvenih pravil lahko uporablja poleg opisne ocene tudi
znake >=, kar pomeni večji ali enak oz. boljši ali enak, <= za manjši ali enak oz. slabši
ali enak ter * (zvezdica), ki pomeni karkoli oziroma katerakoli vrednost iz zaloge
vrednosti kriterija.
Če pogledamo odločitvena pravila za kriterij finančno stanje dobavitelja (slika 14)
vidimo, da je za kupca najbolj pomemben tržni delež (42 %), ki ga dobavitelj pri
proučevanem podjetju doseže na tem programu, potem letni promet (37 %) dosežen s
tem programom in najmanj kapital podjetja (21 %). S tem kriterijem dobi kupec sliko,
kako posluje dobavitelj na tem segmentu.
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Slika 14: Odločitvena pravila za kriterij ocena finančnega stanja dobavitelja
Vpliv posameznega kriterija na višje ležeči kriterij v drevesu kriterijev je lahko določen
z vsoto uteži. Pomembnost in s tem utež posameznega kriterija je določena na osnovi
teoretičnih in praktičnih spoznanj na področju nabave oziroma na osnovi strokovnih
ocen odločitvene skupine. Tako je na primer funkcija koristnosti kriterija ocena
finančnega stanja dobavitelja na celotno oceno statusa dobavitelja določena z vsoto
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uteži, kjer imajo finance večji vpliv in sicer 47 %, od ocene kadrov, ki imajo vpliv 29 %
in logistike, ki ima vpliv 24 %.
Vsota uteži je določena tudi za vpliv posameznega kriterija na končno določitev oziroma
na izpeljani kriterij. Kriterij izbira najprimernejšega dobavitelja ima definirane tri
kriterije, iz katerih je izpeljan in vsak izmed njih ima določen vpliv na končno oceno.
Pri oceni izbire najprimernejšega dobavitelja izdelkov za akcijsko prodajo »Vzajemnost
2010« ima največji vpliv ocena dobavitelja in sicer kar 46 %, ocenjena glede na status,
poslovanje, oglaševanje in certifikat kakovosti, nato sledi kriterij primernost ponudbe s
ponujeno ceno, nabavnimi pogoji in reklamacije s 33 % vplivom in kot zadnji kriterij
ponudba košarice izdelkov z 20 % vplivom, ocenjeno glede na tehnične zahteve,
stroškovno učinkovitost in estetske lastnosti (slika 15).

Slika 15: Pregled uteži za tri glavne kriterije v odločitvenem modelu
V nadaljevanju predstavljamo nekaj tabel odločitvenih pravil z analizo.

1
2
3
4
5
6

Dobavitelj
46%
neprimeren
neprimeren
neprimeren
<=delno primeren
zelo primeren
zelo primeren

Primernost ponudbe
33%
neustrezna
<=delno ustrezna
<=ustrezna
neustrezna
>=ustrezna
zelo ustrezna

Ponudba kosarice izdelkov
20%
*
<=delno ustrezna
neustrezna
<=delno ustrezna
zelo ustrezna
>=ustrezna

Ocena
neprimeren
neprimeren
neprimeren
neprimeren
zelo primeren
zelo primeren

Slika 16: Tabela odločitvenih pravil (Ocena)

Tadeja Juvančič: Odločitveni model za izbiro in ocenjevanje dobavitelja trgovskega blaga

73

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Namen ocenjevanja je določiti najprimernejšega dobavitelja. Načeloma je izbran tisti
dobavitelj, ki je bil najbolje ocenjen na podlagi ocen treh glavnih kriterijev: dobavitelj,
primernost ponudbe in ponudba košarice izdelkov. Največji pomen smo pripisali
samemu dobavitelju (46 % celotne ocene), nato primernosti ponudbe (33 %), najmanj pa
dejanski ponudbi košarice izdelkov (20 %). Pri odločitvenih pravilih je prisotnih tudi
nekaj izločitvenih pravil. Navajamo samo eno: če je dobavitelj ocenjen kot neprimeren
in primernost ponudbe kot neustrezna, je končna ocena neprimeren ne glede na ponudbo
košarice izdelkov (slika 16).
Če pogledamo funkcijo koristnosti prvega glavnega kriterija – ocena dobavitelja,
vidimo, da ima prvi podkriterij status enak vpliv na oceno kot drugi podkriterij
poslovanje - oba po 36 %, tretji podkriterij oglaševanje ima vrednost 23 % in zadnji
certifikat kakovosti 5 %. Tu je obrazložitev sledeča: če je status neprimeren in
poslovanje neuspešno, oglaševanje pa primerno je dobavitelj neprimeren, ne glede na to,
če ima certifikat kakovosti ali ne (slika 17).

1
2
3
4
5
6
7

Status
36%
neprimeren
neprimeren
<=primeren
>=primeren
zelo primeren
zelo primeren
zelo primeren

Poslovanje
36%
neuspesno
<=uspesno
neuspesno
uspesno
<=uspesno
uspesno
zelo uspesno

Oglasevanje
23%
<=ustrezno
neustrezno
neustrezno
zelo ustrezno
zelo ustrezno
*
zelo ustrezno

Certifikat kakovosti
5%
*
ne
ne
*
*
*
*

Dobavitelj
neprimeren
neprimeren
neprimeren
primeren
primeren
primeren
zelo primeren

Slika 17: Tabela odločitvenih pravil (Dobavitelj)
Prvi podkriterij glavnega kriterija dobavitelj je status. Pri določitvi statusa ocenjujemo
finance, kadre in logistiko. Pri tem smo financam pripisali največjo vrednost 47 %
ocene, kadrom 29 % in najmanj logistiki 24 %. Odločitvenih pravil je več. Omenili bi
samo prvo odločitveno pravilo, ki pravi, če so finance in kadri neprimerni, potem je
status dobavitelja neprimeren, ne glede na morebitno zelo primerno logistiko - tam kjer
je zapisana zvezdica (slika 18).

1
2
3
4
5
6
7

Finance
47%
neprimerne
neprimerne
neprimerne
<=primerne
>=primerne
zelo primerne
zelo primerne

Kadri
29%
neprimerni
<=primerni
*
neprimerni
>=primerni
*
zelo primerni

Logistika
24%
*
<=primerna
neprimerna
neprimerna
neprimerna
neprimerna
>=primerna

Status
neprimeren
neprimeren
neprimeren
neprimeren
primeren
primeren
zelo primeren

Slika 18: Tabela odločitvenih pravil (Status)
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Logična pravila za ocenjevanje kriterijev skladiščni prostori in vozni park v skupno
oceno logistika kot tretji podkriterij statusa podaja slika 19. Obrazložitev je sledeča.
Pravilo v prvi vrsti pravi: če so skladiščni prostori neprimerni in vozni park manj ali
enako ustrezen, je ocena za kriterij logistika neprimerna. Pravilo v drugi vrstici
preberemo sledeče: če so skladiščni prostori bolj ali enako primerni in vozni park zelo
ustrezen, je ocena kriterija logistika zelo primerna.
Skladiscni prostori
71%
1 neprimerni
2 >=primerni

Vozni park
Logistika
29%
<=ustrezen
neprimerna
zelo ustrezen zelo primerna

Slika 19: Tabela odločitvenih pravil (Logistika)
Slika 20 prikazuje povprečne uteži kriterijev, izražene v odstotkih. Iz nje je razvidno,
koliko posamezni kriterij vpliva na končno oceno izbire najprimernejšega dobavitelja. Iz
tabele vidimo, da je h končni oceni v največji meri prispeval glavni kriterij dobavitelj
(predvsem osnovni kriterij tržni delež, potem vodja projekta in skladiščni prostori), na
drugem mestu je primernost ponudbe (osnovna kriterija prodajna cena in odzivni čas).
Najmanj pa vpliva na končno oceno primernost košarice izdelkov (z osnovnim
kriterijem vizualni izgled).
Globalne uteži se nanašajo na končno oceno izbire dobavitelja, kjer osnovni kriterij
znotraj sestavljenega kriterija ne dajejo skupne vrednosti 100, temveč dejansko vrednost
sestavljenega kriterija. Primer globalnih uteži podajamo na sestavljenemu kriteriju
finance. To so: kapital podjetja (1,7), letni promet (2,9) in tržni delež (3,3), ki
predstavljajo skupno vrednost 7,9.
Skupni seštevek znotraj sestavljenega kriterija je enak 100 in predstavlja lokalno utež. Iz
sestavljenega kriterija status so primeri lokalnih uteži finance (47,1), kadri (29,4) in
logistika (23,5), ki prispevajo vsak svojo utež, tako da je vsota vseh treh kriterijev skupaj
100.

Tadeja Juvančič: Odločitveni model za izbiro in ocenjevanje dobavitelja trgovskega blaga

75

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Povprecne uteži
Kriterij
Lokalne Globalne Lok.norm. Glob.norm.
Ocena
46,4
46,4
46,4
46,4
Dobavitelj
36,1
16,7
36,7
17,0
Status
47,1
7,9
47,1
8,0
Finance
Kapital podjetja
21,1
1,7
21,1
1,7
Letni promet
36,8
2,9
36,8
3,0
Trzni delez
42,1
3,3
42,1
3,4
29,4
4,9
29,4
5,0
Kadri
Vodja projekta
66,7
3,3
66,7
3,3
Sodelavec v projektu
33,3
1,6
33,3
1,7
23,5
3,9
23,5
4,0
Logistika
Skladiscni prostori
71,4
2,8
71,4
2,9
Vozni park
28,6
1,1
28,6
1,1
36,1
16,7
36,7
17,0
Poslovanje
40,0
6,7
40,0
6,8
Dosedanje poslovanje
Fleksibilnost
19,4
1,3
19,4
1,3
Casovno sodelovanje
9,7
0,6
9,7
0,7
Zanesljivost dobav
32,3
2,2
32,3
2,2
Komunikacija
38,7
2,6
38,7
2,6
40,0
6,7
40,0
6,8
Paleta izdelkov
Stalen asortiment
71,4
4,8
71,4
4,9
Novitete
28,6
1,9
28,6
1,9
20,0
3,3
20,0
3,4
Reference
Ugled in bonitete
66,7
2,2
66,7
2,3
Od drugih kupcev
33,3
1,1
33,3
1,1
22,8
10,6
23,2
10,8
Oglasevanje
Promocijski material
28,6
3,0
28,6
3,1
Oglasevalske aktivnosti
71,4
7,6
71,4
7,7
Certifikat kakovosti
5,1
2,4
3,4
1,6
33,3
33,3
33,3
33,3
Primernost ponudbe
40,0
13,3
40,0
13,3
Cena
Prodajna cena
66,7
8,9
66,7
8,9
Rabati
33,3
4,4
33,3
4,4
40,0
13,3
40,0
13,3
Nabavni pogoji
Placilni pogoji
36,8
4,9
36,8
4,9
Dobavni rok
42,1
5,6
42,1
5,6
Izredne bonitete
21,1
2,8
21,1
2,8
20,0
6,7
20,0
6,7
Reklamacije
Odzivni cas
66,7
4,4
66,7
4,4
Resevanje reklamacije
33,3
2,2
33,3
2,2
20,2
20,2
20,2
20,2
Ponudba kosarice izdelkov
32,1
6,5
32,1
6,5
Tehnicne zahteve
Ustreznost izdelkov
33,3
2,2
33,3
2,2
Pakiranje izdelkov
25,0
1,6
25,0
1,6
Oznacevanje izdelkov
22,9
1,5
22,9
1,5
Spremljajoci dokumenti
18,7
1,2
18,7
1,2
25,0
5,1
25,0
5,1
Stroskovna ucinkovitost
Uporabnost izdelka
33,3
1,7
33,3
1,7
Prodaja izdelka
66,7
3,4
66,7
3,4
42,9
8,7
42,9
8,7
Estetske lastnosti
Vizualni izgled
71,4
6,2
71,4
6,2
Skladnost z zahtevanim
28,6
2,5
28,6
2,5

Slika 20: Povprečne uteži, izražene v odstotkih
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7 PRAKTIČNI PREIZKUS MODELA
Schoen in Sykes (1987) poudarjata, da mora biti prvotni prototipni ekspertni sistem pred
uporabo preverjen in potrjen oziroma validiran in verificiran.
Validacija ekspertnega sistema je zelo pomembna, ker vedenja velikih in kompleksnih
ekspertnih sistemov ni mogoče napovedati v celoti. Prvotni namen validacije je
ugotoviti, ali ekspertni sistem deluje. Da bi zagotovili zadovoljivo delovanje, mora biti
ekspertni sitem testiran na realnih primerih problemov, za reševanje katerih je bil
oblikovan. Na podlagi teh rezultatov uvedemo potrebne dopolnitve, popravke in
izboljšave v bazi znanja. V vsaki od stopenj razvoja ekspertni sistem spremenimo,
dopolnimo in izboljšamo. Krog ugotavljanja vedenja modela, odpravljanja napak in
postopno učenje se ponavljajo, dokler ni doseženo nameravano vedenje modela. Po
vsaki modifikaciji ekspertnega sistema pa je potrebna ponovna validacija (Schoen,
Sykes, 1987 v Karnet, 2007, str. 69).
Preliminarno validacijo, ki pokaže, ali model v osnovi deluje pravilno, lahko
zagotovimo tako, da ga testiramo na nekaj vzorčnih primerih, pravilnost rešitev pa
preverimo glede na dokumentirane rezultate ali oceno eksperta. Preliminarna validacija
je zlasti v pomoč, kadar iščemo vrzeli v bazi znanja ali procesu sklepanja. V procesu
validacije baze znanja lahko model uporabimo na podatkih in s statističnimi testi
preverimo, koliko se podatki ujemajo z realnimi podatki (Schoen, Sykes, 1987 v Karnet
2007, str. 69).
Eno od najpomembnejših meril kakovosti izgrajenih odločitvenih pravil v ekspertnih
sistemih je poleg klasifikacije točnosti tudi njihova razumljivost za človeka (VizjakPavšič, Musek, Rajkovič, 1995). Odlašanje z uporabo ekspertnega sistema, dokler ni
vsak element sistema popoln, je nesmiselno, saj se nekatere neustreznosti kompleksnega
sistema pokažejo šele ob uporabi. Dostikrat je testiranje lahko učinkovito izvedeno šele
potem, ko je sistem že dan v uporabo. Celo pri dobrem testiranju se lahko ob kasnejši
uporabi pokažejo težave (Schoen, Sykes, 1987).

7.1 Izbor dobavitelja
Ekspertni sistem je bil preizkušen na primeru dobaviteljeve ponudbe košarice izdelkov
za projekt »Vzajemnost 2010« v trgovskem podjetju, pri izbiri najprimernejšega
dobavitelja in njegovih storitev.
Vzorec za preverjanje odločitvenega modela je bil izbran v trgovskem podjetju, kjer se
je pojavila potreba po izbiri atraktivnih artiklov trgovskega blaga v okviru določenega
projekta. Skupaj s sodelavci smo pripravili povpraševanje za košarico izdelkov s pogoji
in merili za izbor najboljšega dobavitelja in njegovih storitev. Nato smo povpraševanje
poslali dvanajstim primernim obstoječim dobaviteljem. Pravočasno smo dobili deset
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ponudb skupaj z zahtevanimi vzorci in dokumentacijo. Od teh desetih smo izbrali štiri
najprimernejše ponudbe, tako so v ožji izbor prišli štirje potencialni dobavitelji, od
katerih smo izbrali le enega za izvedbo našega projekta. Vsi štirje dobavitelji so veliki
grosisti, ki prodajajo blago iz programa vse za dom in imajo sedeže v državah EGS.
Zaradi tajnosti podatkov jih ne bomo poimenovali s polnim imenom, ampak jih bomo
imenovali: Podjetje A, Podjetje B, Podjetje C in Podjetje D.

7.2 Definiranje vrednosti kriterijev za oceno dobavitelja
Za določitev vrednosti kriterijev za ocenjevanje dobavitelja, vključenega v preverjanje in
potrditev odločitvenega modela, smo uporabili dosedanje izkušnje pri poslovanju z
vsemi štirimi potencialnimi dobavitelji. Sem štejemo večkratne osebne obiske in
razgovore v njihovih podjetjih, kjer smo se dobro seznanili z velikostjo podjetja,
številom zaposlenih, s samo organizacijo podjetja ter z njihovim poslovanjem. Nekatere
podatke smo pridobili tudi iz njihove interne dokumentacije, ki nam je bila dostopna.
Določene še potrebne informacije pa smo si pridobili s pomočjo interneta.
Vsi podatki oziroma pridobljene informacije so temeljili na predhodno oblikovanih
kriterijih v modelu in so bili sestavljeni iz treh sklopov:
1. ocena dobavitelja glede na status, poslovanje, oglaševanje ter dokaz o
pridobljenem certifikatu kakovosti,
2. ocena primernosti ponudbe glede na ceno, nabavne pogoje in reklamacije,
3. ocena ponudbe košarice izdelkov glede na tehnične zahteve, stroškovno
učinkovitost in estetske lastnosti.
V prvem sklopu smo ocenjevali dobavitelja glede na njegov status, poslovanje in
oglaševanje. Podatke o kapitalu, letnem prometu in tržnem deležu smo pridobili delno iz
interneta preko informacijskega sistema EBR - European Business Register (evropski
poslovni register), delno iz internih podatkov trgovskega podjetja, kjer se projekt izvaja.
Podatke o poslovanju, kadrih, oglaševanju in certifikatu kakovosti smo pridobili na
podlagi dosedanjega poslovanja s posameznim ponudnikom, podatke o logistiki in paleti
izdelkov pa ob priliki osebnega obiska pri ponudniku in njihove interne dokumentacije,
kot so interni bilteni in katalogi. Vsi potencialni dobavitelji imajo lično izdelane
kataloge svojih izdelkov, kjer so navedeni vsi potrebni podatki o izdelku (slika in ime
izdelka, številka artikla, pakiranje, teža, volumen, dimenzija, surovinski sestav, možne
barve, material iz katerega je izdelek, EAN koda in podobno). Pri referencah smo
upoštevali reference nekaterih poznanih kupcev blaga pri omenjenih dobaviteljih v tujini
in v Sloveniji.
V drugem sklopu smo ocenjevali primernost ponudbe, ki so jo potencialni dobavitelji
poslali na podlagi našega povpraševanja in specifikacije izdelkov. Ponudniki so nam
podali prodajno ceno blaga z rabati, plačilne pogoje z rokom dobave blaga in določenimi
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izrednimi bonitetami. Ponudba vsebuje tudi obliko reševanja morebitnih reklamacij z
določenim odzivnim časom.
V tretjem sklopu smo ocenjevali konkretno ponudbo košarice izdelkov, ki so bili izbrani
za projekt »Vzajemnost 2010«. Tu gre za izpolnjevanje tehničnih zahtev izdelkov,
stroškovne učinkovitosti in estetskih lastnosti. Podatke o ustreznosti izdelkov, pakiranju,
označevanju, spremljajočih dokumentih, vizualnem izgledu in skladnosti z zahtevanim
smo dobili iz poslanih dokazil o izpolnjevanju zahtev, slikovnem materialu, zahtevanih
vzorcev in izkušenj iz tekočega poslovanja. Uporabnost in prodajo izdelka smo
ocenjevali glede na prodajo podobnih izdelkov v predhodnem obdobju.
Vse pridobljene podatke in informacije smo uporabili pri odločitvenem modelu DEX-i.

7.3 Primerjava pridobljenih rezultatov
Pridobljene informacije, dokazila, ponudbe in poslani vzorci, ki smo jih pridobili nam
kažejo naslednje:
Ocena statusa dobavitelja, njegovega poslovanja in oglaševanja ter dokaz o
pridobljenem certifikatu kakovosti
a) status dobavitelja
Ugotovili smo, da ima Podjetje A najnižji osnovni kapital (cca. 135 milijonov €), z nami
je lani dosegel srednji letni promet (cca. 920.000.- €), njegov tržni delež na tem
prodajnem segmentu je bil srednje visok (12 %). Podjetje B ima visok osnovni kapital
(cca. 390 milijonov €) in visok tržni delež (16 %), medtem ko je bilo doseganje letnega
prometa srednje (cca. 990.000.- €). Podjetji C in D sta podjetji s srednjim kapitalom
(med 200 - 300 milijoni €) in srednjim tržnim deležem (15 %), ter visokim lanskoletnim
prometom z nami (nad 1.000.000.- €).
Pri oceni kadrov smo ugotovili, da sta vodja projekta in strokovni sodelavec pri Podjetju
A primerna glede na izobrazbo in znanje tujih jezikov. Oba imata namreč VI. stopnjo
izobrazbe in govorita po en tuji jezik aktivno, drugega pasivno. Razlike so pri izkušnjah
za tovrstne projekte, kjer ima vodja že nekaj izkušenj, sodelavec pa še ne, se pa dobro
izkaže kot timski delavec. Vodja, dodeljen za predviden projekt, pri Podjetju B je zelo
primeren, saj ima VII. stopnjo izobrazbe, znanje enega tujega jezika aktivno, drugega
pasivno in ima veliko izkušenj na tovrstnih projektih. Sodelavec, ki bo sodeloval pri
operativnem delu ima VI. stopnjo izobrazbe in aktivno znanje enega tujega jezika. Je
zanesljiv in timski delavec. Podjetji C in D imata zelo primerne kadre. Vodja projekta
imata VII. oziroma VIII. stopnjo izobrazbe, znanje dveh tujih jezikov aktivno in veliko
izkušenj na tovrstnih projektih. Strokovna sodelavca imata VII. stopnjo izobrazbe,
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znanje enega tujega jezika aktivno in enega pasivno. Sta izrazito zanesljiva, fleksibilna,
predvsem pa timska delavca, kar je pri takih projektih zelo pomembno.
Podjetje A ima primerno 7.200 m² veliko skladišče s 6 m visokimi regali, vendar
neustrezen vozni park s premalo stalnih kamionov in premajhnim obračališčem.
Primernejšo logistiko imata Podjetje C in Podjetje D, ker imata v skladišču od 7 - 8 m
visoke regale, od 8.000 - 10.000 m² skladiščnega prostora, od 15 - 30 svojih kamionov,
po potrebi jih dodatno še najamejo in od 1.200 – 1.500 m² velika obračališča. Zelo
primerno logistiko ima Podjetje B z 12.000 m² skladiščnega prostora, 10 m visokimi
regali, 35 svojih kamionov, ostalo najamejo po potrebi in kar 2.100 m² veliko
obračališče.
b) poslovanje
Dosedanje poslovanje je bilo pri Podjetju A kratkoročno, vendar uspešno. Fleksibilnost
poslovanja je bila srednja (glede na situacijo in na dane zmožnosti), velika zanesljivost
dobav - 97 % in dobra komunikacija. Narejeno je bilo vse po dogovoru, samo včasih ni
bilo dovolj hitrega feedbacka pri tekočih problemih. Pri Podjetju B je bilo dosedanje
srednjeročno poslovanje uspešno, žal je bila komunikacija slaba, ker pogostokrat ni bilo
feedbacka pri nastalih problemih in tudi obiskov skoraj ni bilo. Fleksibilnost je bila
srednja (glede na situacijo in dane zmožnosti), zanesljivost dobav velika in sicer 98 %.
Uspešno sodelovanje je bilo tudi s Podjetjem D, kljub kratkoročnemu poslovanju.
Komunikacija je bila dobra, vse je bilo narejeno po dogovoru, hiter feedback, vendar
redki obiski pri kupcu, srednja zanesljivost dobav 92 % in tudi srednja fleksibilnost.
Najboljše dosedanje dolgoročno poslovanje je bilo s Podjetjem C, velika fleksibilnost pri
prilagajanju potrebam oziroma razmeram na trgu in hitro posredovanje možnih
alternativ. Zanesljivost dobav je sicer srednja 94 %, zato pa je komunikacija odlična.
Informacije so točne, popolne, večkratni obiski z obeh strani, hiter feedback.
Velikost stalnega asortimenta, ki ga ponuja Podjetje A je srednja (cca. 11.000 izdelkov),
novitete so redke (polletno cca. 25 izdelkov). Pri Podjetju B je stalen asortiment srednji
(cca. 14.500 izdelkov) in novitete pogoste (polletno cca. 38 izdelkov). Podjetje D ima
širok asortiment (cca. 16.000 izdelkov) in pogoste novitete (polletno cca. 46 izdelkov).
Najboljšo paleto izdelkov ima Podjetje C, ki ima širok stalen asortiment (cca. 17.000
izdelkov) in zelo pogoste novitete (polletno cca. 55 izdelkov).
Ugled in bonitete, ki so dobre, imata Podjetje A in Podjetje D samo na domačih tleh
oziroma v svoji državi in nič v tujini. Mnenja in izkušnje drugih kupcev so za podjetje D
dobre, medtem ko so za Podjetje A slabe. Podjetji B in C imata ugled in bonitete doma
in v tujini, kar je zelo primerno. Po podatkih od drugih kupcev pa ima prednost pri
referencah Podjetje C.
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c) oglaševanje
Podjetje A ima sicer relativno obširen promocijski material (kataloge, plakate in
prospekte) za svoje izdelke, vendar so njegove oglaševalske aktivnosti redke, samo 2
krat letno (1 krat spomladi in 1 krat jeseni). Podjetje D ima obširen promocijski material
in pogoste oglaševalske aktivnosti - 4 krat letno (2 krat spomladi in 2 krat jeseni). Zelo
obsežen promocijski material imata Podjetji B in C, ki imata poleg katalogov,
prospektov in letakov tudi stojala, pingvine, majice, kape in podobno. Oglaševalske
aktivnosti so pogoste pri Podjetju C - 4 krat letno (2 krat spomladi, 2 krat jeseni), zelo
pogoste pa pri Podjetju B in to kar 6 krat letno (3 krat spomladi in 3 krat jeseni).
d) certifikat kakovosti
Vsi štirje dobavitelji se zavedajo, da je kakovost zelo pomembna za poslovanje, zato so
vsi pridobili certifikat kakovosti. S tem dokazujejo urejenost politike kakovosti.
Pri prvem sklopu kriterijev ocenjujemo, da je Podjetje C zelo primeren dobavitelj,
Podjetji B in D sta primerna, medtem ko je Podjetje A le delno primerno kot dobavitelj,
vendar bomo končno oceno najprimernejšega dobavitelja dobili po vrednotenju
rezultatov v odločitvenem modelu DEXi.
Ocena primernosti ponudbe glede na ceno, nabavne pogoje in reklamacije
a) cena
Cena je sestavljena iz prodajne cene in rabata. Najbolj neustrezno ceno nudi Podjetje A,
kjer je prodajna cena visoka (250.850.- €) in ponudi le 3 % rabata. Ravno tako nizek
rabat ponudi Podjetje D, vendar ima ustreznejšo prodajno ceno (238.420.- €). Tudi
Podjetje C je ponudilo ustrezno prodajno ceno (230.760.- €) in ustrezen 4 % rabat.
Najbolj privlačna je bila ponudba Podjetja B, kjer je bila dana nizka prodajna cena
(218.740. - €) in zelo ustrezen 6 % rabat.
b) nabavni pogoji
Podjetje A in Podjetje D imata ustrezne plačilne pogoje (60 dni), srednje dolg dobavni
rok (45 dni), a zelo nizke izredne bonitete (3 % in 4 %). Ustrezne plačilne pogoje ima
tudi podjetje B (60 dni), kratek dobavni rok (30 dni) in zelo visoke izredne bonitete (12
%), medtem ko ima Podjetje C zelo ustrezne plačilne pogoje (90 dni), srednji dobavni
rok (45 dni) in tudi srednje visok prispevek izrednih bonitet (9 %).
c) reklamacije
Odzivni čas pri reklamacijah je dolg (4 do 6 delovnih dni) pri Podjetju A, vendar
ustrezno rešuje reklamacije - zamenja blago ali izda dobropis za vrednost manjkajočega
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ali poškodovanega blaga. Ravno tako rešujeta reklamacije Podjetji B in D, pri čemer ima
Podjetje D srednje dolg odzivni čas (2 do 4 delovnih dni), Podjetje B pa se odzove hitro
(1 do 2 delovnih dni). Podjetje C rešuje reklamacije zelo ustrezno, vendar ima srednje
dolg odzivni čas (2 do 4 delovnih dni). Poleg zamenjave blaga ali izdaje dobropisa za
manjkajoči znesek, da kupcu še dodaten bonus in opravičilo.
Po primernosti posredovane ponudbe s strani dobavitelja, bi lahko ocenili, da ima zelo
ustrezno ponudbo Podjetje B, Podjetji C in D imata ustrezno, medtem ko je Podjetje A
oddalo delno ustrezno ponudbo, vendar moramo za končno oceno primerjati še ponudbo
košarice izdelkov.
Ocena ponudbe košarice izdelkov glede na tehnične zahteve, stroškovno
učinkovitost in estetske lastnosti
a) tehnične zahteve
Izpolnjevanje tehničnih zahtev vsebuje ustreznost izdelkov, pakiranje izdelkov,
označevanje izdelkov in spremljajoče dokumente, ki jih dobavitelj pošlje skupaj z
blagom. Ocenjevanje se izvaja na podlagi poslanih vzorcev, ki jih podjetja pošljejo
skupaj s ponudbo in na podlagi izkušenj iz predhodnih dobav podobnih izdelkov. Pri
Podjetju A ustreznost izdelka zadostuje le minimalnim zahtevam kvalitete, za kar dobi
oceno neustrezno, medtem ko je pakiranje in označevanje izdelkov ustrezno,
spremljajoči dokumenti pa delno popolni, ker ni prevodov navodil. Podjetje D ima
ustreznost izdelka ocenjeno z ustrezna, ker vzorci odgovarjajo samo osnovnim zahtevam
kvalitete izdelka. Pakiranje izdelkov je ustrezno, kljub nekoliko slabši embalaži. Izdelki
so označeni z EAN kodo in ostalimi oznakami, le deklaracija je nepopolna, zato dobijo
oceno ustrezno. Spremljajoči dokumenti so delno popolni, ker vsebujejo račun,
specifikacijo blaga, CMR, certifikat, ni pa prevodov navodil in atestov. Podjetje B ima
nadstandardno kvaliteto izdelkov in zelo ustrezno pakiranje. Označevanje izdelkov je
ustrezno, medtem ko so spremljajoči dokumenti le delno popolni, ker manjkajo prevodi
navodil. Podjetje C ima pri tehničnih zahtevah ocenjene tri kriterije z oceno zelo
ustrezno in samo en kriterij - ustreznost izdelka, z oceno ustrezno, ker vzorci
odgovarjajo le osnovnim zahtevam kvalitete izdelka.
b) stroškovna učinkovitost
Pri uporabnosti izdelka smo ocenili vsa štiri Podjetja z ustrezno, ker so vsi izdelki
uporabni za osnovni namen. Razlike so samo v obsegu prodaje podobnih izdelkov v
obdobju enega leta. Pri Podjetju A je bila prodaja pod pričakovanji, pri Podjetjih B in D
po pričakovanjih in pri Podjetju C nad pričakovanji.
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c) estetske lastnosti
Vizualni izgled košarice izdelkov je pri Podjetju A ocenjen kot delno ustrezen. Ima sicer
zanimive izdelke a žal z nemoderno dekoracijo in bolj ali manj klasično obliko. Z oceno
ustrezen sta bila ocenjena Podjetje C in Podjetje D, ki imata privlačne izdelke, modernih
oblik, le dekoracija je manj atraktivna. Podjetje B je bilo za privlačne izdelke z
modernimi dekoracijami in oblikami ter estetskim pakiranjem ocenjeno za zelo ustrezen.
Kar se tiče skladnosti z zahtevanim je bila košarica izdelkov Podjetja A in D ocenjena za
delno, Podjetja B in C pa v celoti skladno z zahtevanim.
Iz posredovanih vzorcev, poslane dokumentacije (pisne in slikovne) in naših izkušenj iz
predhodnih dobav podobnih izdelkov lahko vidimo, da imata Podjetje B in Podjetje C
zelo ustrezni ponudbi košarice izdelkov, ponudba Podjetja D je ustrezna, medtem ko ima
Podjetje A le delno ustrezno košarico izdelkov, vendar bo potrebno končno oceno še
dobiti po vrednotenju rezultatov v odločitvenem modelu DEXi.
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8 ANALIZA REZULTATA VEČPARAMETRSKEGA
ODLOČANJA
Vse ocene, ki smo jih pridobili, smo vnesli v računalniški program DEXi, ki ovrednoti
variante po predhodno nastavljenih tabelah odločitvenih pravil. Vrednotenje variant
predstavlja postopek določanja končne ocene na osnovi njihovega opisa po osnovnih
kriterijih.

8.1 Rezultat vrednotenja z večparametrskim odločanjem
Ocenjene vrednosti posameznih kriterijev in odločitveni model za ugotavljanje
najprimernejšega dobavitelja za nabavo košarice izdelkov za projekt »Vzajemnost 2010«
je ocenil, da je Podjetje A delno primerno kot dobavitelj, Podjetje B in Podjetje D sta
primerna, Podjetje C pa zelo primerno kot dobavitelj (slika 21). Slika ocen vseh
podkriterijev, delnih rezultatov osnovnih kriterijev ter kriterijev, iz katerih je izpeljana
končna ocena, je vidna v prilogi 3.

Slika 21: Rezultat vrednotenja dobaviteljev glede na izbor najprimernejšega dobavitelja
trgovskega blaga za projekt » Vzajemnost 2010«
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Končna ocena, pridobljena iz rezultatov, je naslednja:
• Podjetje A je delno primerno za izvedbo projekta, ker je bilo kot dobavitelj
ocenjeno z oceno delno primeren, primernost ponudbe in ponudba košarice
izdelkov pa sta dobili oceno delno ustrezna.
• Podjetje B je dobilo končno oceno primeren. Njegova ocena kot dobavitelja je bila
primerna, primernost ponudbe in tudi ponudba košarice izdelkov je bila zelo
ustrezna.
• Podjetje C je bilo kot dobavitelj ocenjeno z oceno zelo primeren. Primernost
ponudbe je dobila oceno ustrezna, ponudba košarice izdelkov pa zelo ustrezna. Ker
smo največjo težo dali oceni dobavitelja in sicer 46 %, primernosti ponudbe 33 %
in sami ponudbi košarice izdelkov 20 % je bilo Podjetje C izbrano kot najbolj
primeren dobavitelj za izvedbo projekta.
• Podjetje D je bilo ocenjeno kot primeren dobavitelj, primernost ponudbe je
ustrezna, ravno tako tudi ponudba košarice izdelkov.
Rezultati ostalih izpeljanih kriterijev so:
• Ocena statusa je pri Podjetju A primerna, na kar vpliva ocena finančnega stanja, ki
je kljub nizkemu kapitalu primeren. Letni promet in tržni delež sta srednja. Kadri,
ki bi sodelovali pri projektu so primerni, tako vodja projekta kot tudi strokovni
sodelavec. Logistika je primerna, imajo sicer zelo malo svojih kamionov, jih pa po
potrebi najamejo pri prevoznikih. Kapaciteta skladiščnega prostora je primerna, le
regali so malo nižji. Glede na relativno kratko časovno sodelovanje je bilo
dosedanje poslovanje s tem dobaviteljem uspešno, zlasti dobave so bile zelo
zanesljive, fleksibilnost srednja, komunikacija pa dobra. Paleta izdelkov je ustrezna
z dokaj obširnim stalnim asortimentom a le redkimi novitetami. Reference so
dobre, ugled in bonitete imajo predvsem v svoji državi, v tujini pa še ne. Nekaj
referenc smo pridobili tudi od drugih kupcev, ki pa niso dobre. Na področju
oglaševanja svojih proizvodov so naredili še premalo, nimajo dovolj promocijskega
materiala, oglaševalske aktivnosti so redke, zato smo jih ocenili z oceno
neustrezno. V podjetju so že pridobili certifikat kakovosti. Primernost ponudbe je
bila ocenjena z delno ustrezna. Neustrezna je bila s cenovnega vidika in reklamacij,
ustrezna pa glede nabavnih pogojev. Tudi ponudba košarice izdelkov je bila
ocenjena z delno ustrezna, tehnične zahteve so bile primerne, stroškovna
učinkovitost in estetske lastnosti pa neprimerne.
• Podjetje B je kot dobavitelj dobilo skupno oceno primeren. Njegov status je bil
ocenjen z zelo primeren, ker ima zelo primerne finance, visok kapital in visok tržni
delež ter dosega srednji letni promet. Kadri in logistika so zelo primerni, dosedanje
poslovanje je srednjeročno in uspešno, predvsem zaradi velike zanesljivosti dobav.
Veliko bodo morali še narediti na komunikaciji, ki je ocenjena kot slaba. Paleta
izdelkov je ustrezna, imajo srednje širok stalen asortiment in pogoste novitete.
Reference so ocenjene kot zelo dobre, ugled in bonitete imajo doma in v tujini, tudi
reference kupcev tega dobavitelja so pozitivne. Na oglaševanju naredijo zelo
veliko, tako na promocijskem materialu, kot tudi na oglaševalskih aktivnostih, zato
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dobijo oceno zelo ustrezno. Dobavitelj ima tudi certifikat kakovosti. Primernost
ponudbe je zelo ustrezna, ker so kriteriji cena, nabavni pogoji in reklamacije
ocenjeni z zelo ustrezno. Tudi ponudba košarice izdelkov ima oceno zelo ustrezna,
kljub temu, da je stroškovna učinkovitost ocenjena samo primerno, medtem ko sta
kriterija tehnične zahteve in estetske lastnosti zelo primerna. Pri tehničnih zahtevah
smo dali veliko težo kvaliteti izdelkov in pakiranju in oba kriterija sta
nadpovprečna. Pri estetskih lastnosti smo največjo težo namenili vizualnemu
izgledu, ki je zelo ustrezen, poslani vzorci pa so v celoti skladni z zahtevanim.
Pri končni oceni je bilo najbolje ocenjeno Podjetje C. Kot dobavitelj je bil ocenjen
z oceno zelo primeren, saj je njegov status, poslovanje in oglaševanje ocenjeno
nadpovprečno. Na zelo primeren status je vplivalo zelo primerno finančno stanje,
predvsem visok letni promet, zelo primerni kadri, le logistika je primerna.
Dosedanje dolgoročno poslovanje je bilo zelo uspešno predvsem zaradi velike
fleksibilnosti in odlične komunikacije, kateri smo dali veliko težo. Paleta izdelkov
je zaradi širine asortimenta in zelo pogostih novitet zelo ustrezna, ravno tako so
zelo dobre tudi reference dobavitelja doma in v tujini, kot tudi od drugih kupcev.
Oglaševanje je ocenjeno kot zelo ustrezno predvsem zaradi zelo obširnega
promocijskega materiala in pogostih oglaševalskih aktivnosti. Pridobljen imajo tudi
certifikat kakovosti. Primernost ponudbe je ocenjena kot ustrezna, na kar je
vplivala ustrezna cena, zelo ustrezni nabavni pogoji s predvsem ugodnim plačilnim
pogojem in ustrezne reklamacije s sicer srednje dolgim odzivnim časom, a zelo
ustreznim reševanjem reklamacij. Ponudba košarice izdelkov je bila ocenjena kot
zelo ustrezna. Kriterija tehnične zahteve in stroškovna učinkovitost sta bila zelo
primerna, pri tehničnih zahtevah predvsem zaradi zelo ustreznega pakiranja,
označevanja in popolnih spremljajočih dokumentov, pri stroškovni učinkovitosti pa
zaradi dosedanje nadpovprečne prodaje podobnih izdelkov. Estetske lastnosti so
bile primerne, predvsem zaradi le ustreznega vizualnega izgleda, kateremu smo dali
večjo težo kot sami skladnosti vzorca z zahtevanim, ki je v celoti odgovarjajoča.
Podjetje D je bilo v skupni oceni ocenjeno kot primeren dobavitelj z zelo
primernim statusom, predvsem zaradi zelo primernega finančnega stanja, kjer je
izstopal visok letni promet, zelo primernih kadrov in primerne logistike. Dosedanje
kratkoročno poslovanje se je izkazalo za uspešno, kljub srednji fleksibilnosti in
zanesljivosti dobav ter dobri komunikaciji. Paleta izdelkov je zelo ustrezna
predvsem zaradi širokega izbora stalnega asortimenta, ki smo mu dali večjo težo od
uvajanja novitet, ki so sicer pogoste. Reference so dobre, vendar jih ima samo
doma, ima ustrezno oglaševanje in pridobil si je tudi certifikat kakovosti.
Primernost ponudbe je dobila oceno ustrezna, zaradi ustrezne cene, ustreznih
nabavnih pogojev in ustreznih reklamacij. Ponudba košarice izdelkov je ustrezna,
tehnične zahteve so primerne, ravno tako stroškovna učinkovitost, kot tudi estetske
lastnosti.
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8.2 Analiza in tolmačenje rezultata
Zgoraj navedeni rezultati odločitvenega modela služijo kot pomoč pri sprejemanju
odločitev. Če želimo sprejemati racionalne odločitve je potrebno rezultate vrednotenja
analizirati in razložiti. Pri analizi in iskanju kritičnih komponent modela si lahko
pomagamo z programom Vredana, ki omogoča analizo »kaj če«.
Podjetje A
V primeru Podjetja A je razvidno, da podjetje dosega končno oceno delno primeren pri
izbiri najprimernejšega ponudnika za projekt »Vzajemnost 2010«. Osnovni kriterij
dobavitelj je ocenjen kot delno primeren, primernost ponudbe in košarica izdelkov pa z
oceno delno ustrezna. Noben od osnovnih kriterijev ni ocenjen podpovprečno, kar je
dobro. Spodaj je prikazana slika odločitvenega modela za podjetje A (slika 22).

Slika 22: Rezultati vrednotenja končne ocene in osnovnih kriterijev za Podjetje A
Da bi Podjetje A doseglo boljšo oceno kot dobavitelj je potrebno podrobno pogledati
najslabše - podpovprečno ocenjeni podkriterij oglaševanje (slika 23). Če se ponudnik
odloči ta kriterij postaviti na višji nivo mora predvsem razširiti oglaševalske aktivnosti,
katerim smo v odločitveni skupini dali največjo težo.
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Slika 23: Rezultati vrednotenja osnovnega kriterija ocena dobavitelja, podkriterijev
status, poslovanje, oglaševanje in certifikat kakovosti.
Z analizo »kaj če« predpostavimo, da se oglaševalske aktivnosti izboljšajo na
nadpovprečni nivo, s tem se posledično spremeni podkriterij oglaševanje iz neustrezno v
zelo ustrezno, osnovni kriterij dobavitelj pa iz delno primeren v primeren (slika 24).
Končna ocena pri tem ostaja nespremenjena.

Slika 24: Izboljšani rezultati vrednotenja osnovnega kriterija oglaševanje, podkriterija
promocijski material in oglaševalske aktivnosti.
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Podjetje B
Iz slike 25 je razvidno, da je končna ocena pri Podjetju B primerna, ker je kot dobavitelj
ocenjen z primerno, primernost ponudbe in košarica izdelkov pa z zelo ustrezno.

Slika 25: Rezultati vrednotenja končne ocene in osnovnih kriterijev za Podjetje B
Če analiziramo podkriterij dobavitelj, ki je ocenjen z primeren, vidimo, da sta
podkriterija status in oglaševanje ocenjena nadpovprečno, poslovanje uspešno in
certifikat kakovosti z da, kar prikazuje slika 26.

Slika 26: Rezultati vrednotenja osnovnega kriterija ocena dobavitelja, podkriterijev
status, poslovanje, oglaševanje in certifikat kakovosti.
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V tem primeru naredimo analizo »kaj če« in predpostavimo, da podjetje B izboljša
podkriterij poslovanje, kjer je največji problem komunikacija, ki je ocenjena z
podpovprečno oceno. Če bi komunikacijo dvignili na nadpovprečni nivo, bi se izboljšala
vrednost podkriterija poslovanje in posledično osnovni kriterij dobavitelj (slika 27).
Spremeni se tudi končna ocena in sicer na nadpovprečni nivo.

Slika 27: Izboljšani rezultati vrednotenja osnovnega kriterija ocena poslovanja,
podkriterijev fleksibilnost, časovno sodelovanje, zanesljivost dobav in komunikacija
Podjetje C
V primeru podjetja C je razvidno, da je končna ocena nadpovprečna - zelo primerna. Iz
slike 28 je razvidno, da pri kriteriju dobavitelj in ponudba košarice prevladuje
nadpovprečni nivo, pri kriteriju primernost ponudbe pa povprečni nivo.

Slika 28: Rezultati vrednotenja končne ocene in osnovnih kriterijev za Podjetje C.
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Če podrobneje pogledamo kriterij primernost ponudbe (slika 29) vidimo, da sta
podkriterija cena in reklamacije ocenjena povprečno, podkriterij nabavni pogoji pa
nadpovprečno.

Slika 29: Rezultati vrednotenja osnovnega kriterija primernost ponudbe, podkriterijev
cena, nabavni pogoji in reklamacije.
Da bi primernost ponudbe izboljšali na nadpovprečni nivo mora Podjetje C ceno
ponudbe postaviti na nadpovprečni nivo. Ponovno bi moral proučiti dano ponudbo in
podkriterija prodajna cena in rabat izboljšati v zelo ustrezno.
Če za Podjetje C naredimo »kaj če« analizo in predpostavimo, da podjetje zniža
prodajno ceno in zviša odstotek rabata, ima to za posledico nadpovprečno vrednost
izpeljanega kriterija ocena cene, kar povzroči, da se kriterij primernost ponudbe
spremeni v zelo ustrezno torej nadpovprečno (slika 30). Ne spremeni pa končne ocene,
ki je že tako zelo primerna.
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Slika 30: Izboljšani rezultati vrednotenja osnovnega kriterija primernost ponudbe,
podkriterijev cena, nabavni pogoji in reklamacije.
Podjetje D
Za podjetje D je razvidno, da podjetje dosega končno oceno primerno. Osnovni kriterij
dobavitelj je bil ocenjen z primeren, primernost ponudbe in ponudba košarice pa z oceno
ustrezno (slika 31).

Slika 31: Rezultati vrednotenja končne ocene in osnovnih kriterijev za Podjetje D
Če podrobneje pogledamo ponudbo košarice izdelkov vidimo, da imajo vsi trije
podkriteriji (tehnične zahteve, stroškovna učinkovitost in estetske lastnosti) oceno
povprečno (slika 32).
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Slika 32: Rezultati vrednotenja osnovnega kriterija ponudba košarice, podkriterijev
tehnične zahteve, stroškovna učinkovitost in estetske lastnosti
Za Podjetje D naredimo »kaj če« analizo in predpostavimo, da bo podjetje dodatno nekaj
naredilo na podkriteriju estetskih lastnosti izdelkov, katerim smo v odločitveni skupini
pripisali največjo težo pri ponudbi košarice. Že z dvigom kriterija vizualni izgled na
nadpovprečje se spremeni podkriterij estetske lastnosti v zelo primerne, kar vpliva tudi
na osnovni kriterij ponudba košarice, ki se dvigne na nadpovprečni nivo (slika 33).
Končna ocena se pri tem ne spremeni.

Slika 33: Izboljšani rezultati vrednotenja osnovnega kriterija ponudba košarice,
podkriterijev tehnične zahteve, stroškovna učinkovitost in estetske lastnosti
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9 KRITIČNA ANALIZA MODELA IN NJEGOVA
PRAKTIČNA RABA
9.1 Prednosti, slabosti, priložnosti in pasti modela
Kritično analizo modela bomo izvedli s pomočjo analize prednosti, slabosti, priložnosti
in nevarnosti ali analize SWOT (angl. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats).
Analizo SWOT lahko uporabimo na različnih področjih, kjer predstavlja koristen
pripomoček za proučevanje celovitega položaja podjetja in njegovih strateških enot,
ocenjevanje proizvoda in njegovih možnosti v konkurenčnem okolju in podobno. Z
analizo SWOT lažje identificiramo prihodnje usmeritve in trenutne težave (Treven,
1992, str. 645).
Analiza prednosti in slabosti prikazuje notranje, analiza priložnosti in nevarnosti pa
zunanje dejavnike poslovanja. Prednost je vsaka sposobnost obravnavanega modela
(podjetja, proizvoda), s katero lahko dosežemo zastavljene cilje, slabosti pa so tiste
značilnosti, ki njihovo doseganje onemogočajo ali ovirajo in s tem zmanjšujejo njegovo
konkurenčno sposobnost. Priložnosti so razmere v zunanjem okolju, ki ob ustrezni
uporabi omogočajo doseganje zastavljenih ciljev, nevarnosti pa predstavljajo tiste
zunanje dejavnike, na katere sicer nimamo vpliva, lahko pa ogrozijo doseganje želenih
ciljev (Treven, 1992, str. 645-646).
Sam postopek SWOT analize poteka v dveh delih. Interna analiza vključuje zbiranje
informacij o modelu (podjetju, proizvodu) in njihovo oceno, eksterno analizo pa
sestavljajo zbiranje informacij o stanju v okolju in analiziranje dobljenih informacij
(Treven, 1992, str. 648).
Značilnosti analize SWOT so enostavnost in razumljivost, fleksibilnost ter široka
uporabnost. Glavni namen analize SWOT je dobiti jasno, natančno in relativno kratko
poročilo o stanju na obravnavanem področju, tudi na trgu v primerjavi s konkurenco.
Ugotavljamo, katere slabosti je potrebno odpraviti, katere priložnosti je treba spremeniti
v prednosti, kje je stanje boljše od konkurence, kje je lahko boljše in kako vse skupaj
lahko dosežemo. Namen analize je tudi, da opredeli potencialne vire konkurenčne
prednosti in pomaga vodstvu podjetja pri sprejemanju odločitev o tem, v katere posle se
bo usmerilo in katere opustilo. Uporabnost analize pa se pokaže šele s prenosom
spoznanj v strategijo, ki mora odstraniti slabosti in izkoristiti prednosti.
S pomočjo zgoraj predstavljene metode smo opredelili značilnosti zgrajenega
odločitvenega modela, v katerih vidimo njegove:
• prednosti predlagane rešitve pred drugimi alternativami,
• slabosti, ki jih je potrebno odpraviti,
• priložnosti, ki jih je možno spremeniti v prednosti,

Tadeja Juvančič: Odločitveni model za izbiro in ocenjevanje dobavitelja trgovskega blaga

94

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

•

Magistrsko delo

nevarnosti, ki lahko ogrozijo doseganje zastavljenih ciljev.

Prednosti
• Predstavljeni model nam omogoča vrednotenje variant na enak način, s čimer
zagotavljamo enotno in enakovredno obravnavo vseh variant.
• Uporaba modela nam omogoča večjo natančnost in sistematičnost v fazi
vrednotenja in izbire ter na ta način zmanjšuje možnosti, da bi spregledali katerega
od dejavnikov oziroma sprejeli napačno odločitev, saj nam podaja tudi možnost
razlage izbire preko odločitvenih pravil.
• Prednost modela je v njihovi prilagodljivosti in zmožnosti enostavnega
dopolnjevanja in nadgrajevanja. Odločitveni model nam omogoča simulacije na
osnovi » kaj-če« analize, ustrezno predstavitev in utemeljitev rezultatov in možnost
uporabe manjkajočih, nepopolnih in nezanesljivih podatkov.
• Urejenost modela v obliki drevesa omogoča vpogled v strukturo kriterijev in
njihove medsebojne povezave. Model je ob tem možno v vsakem trenutku
dopolniti ali nadgraditi.
• Potreben čas za izvedbo vrednotenja in sprejetje odločitve se skrajša.
• Z vidika uporabnika je model enostaven za uporabo, pregleden in prilagodljiv.
Uporabnik ima v vsakem trenutku pregled nad modelom, uporabljenimi pravili ter
rezultati vrednotenja. Ob tem lahko hitro in enostavno model dopolni ali prilagodi.
• Model ni omejen samo na eno naročilo ampak je uporaben v vsaki povezanosti s
pojmom nabava. Lahko ga uporabimo tudi kot pripomoček za izbiro
najprimernejšega špediterja, najprimernejšega izdelka, najprimernejšega kandidata
in podobno, vendar po vnaprej pripravljenih kriterijih.
Slabosti
• Model je računalniško podprt in z njim ne more upravljati vsak, zato je potrebna
določena mera strokovnega znanja.
• Nekaterim parametrom je težko določiti primerno oceno, bodisi so težko
opredeljivi bodisi se njihova vrednost težje ovrednoti.
• Izbor dobavitelja je bil preverjen samo na enem povpraševanju, zato obstaja večja
nevarnost napak v modelu.
• Določanje ocene programa s tem modelom zahteva določeno informacijsko
tehnologijo, ki pa ni vedno na razpolago.
Priložnosti
• Priložnosti modela vidimo predvsem v možnosti za širitev področja uporabe na
druge projekte v trgovini, seveda s potrebno prilagoditvijo baze znanja glede na
posamezna vsebinska področja.
• Pri odločitvenem modelu baza znanja predstavlja poenoteno ekspertno znanje na
obravnavanem področju. S samo gradnjo modela smo pridobili nova spoznanja na
področju gradnje odločitvenih modelov in upravljanja s tehnologijami znanja, kar
lahko smiselno uporabimo na drugih, primerljivih področjih uporabe. Tehnologije
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upravljanja z znanjem predstavljajo namreč enega od načinov prenašanja
ekspertnega znanja širšemu krogu uporabnikov.
Ekspertni model omogoča vsakemu uporabniku, ki želi dobiti oceno pri izboru
najprimernejšega dobavitelja, kompleksen pregled nad kriteriji, s katerimi naročnik
oziroma kupec ocenjuje ponudbe in ponudnika.

Nevarnosti / pasti
• Nevarnost ekspertnega sistema predstavlja nekritična uporaba modela brez
potrebnega razumevanja rešitev kot tudi nezavedanje dejstva, da lahko z
morebitnim prirejanjem, spreminjanjem vrednosti osnovnih kriterijev in
odločitvenih pravil bistveno vplivamo na končno oceno.
• Model je samo približek realnosti. Rezultatom ne smemo slepo zaupati in na osnovi
tega sprejemati pomembne odločitve. DEXi je samo pomoč pri odločanju, nikakor
pa ni zamenjava za človeka, saj DEXi obvladuje le del človekovega znanja in ni
sam sposoben prepoznati specifičnih situacij in sprememb in se temu avtomatsko
prilagoditi, kot to zmore človek.
• Nevarnost ekspertnega sistema predstavlja tudi odpor okolice, predvidenih
uporabnikov do sprememb obstoječega načina dela in nasploh do uporabe
informacijske tehnologije.
• Model je treba jemati kot pomoč pri razmisleku o odločitvah in odločanju. Končna
odločitev je vedno v rokah človeka, saj stroj ne more prevzeti odgovornosti za
odločitev namesto človeka.
• Predstavljeni model ne sme omejevati kreativnosti in kritičnosti ocenjevalca
oziroma ekspertne skupine.
• Zavedati se moramo, da z modelom lažje in hitreje izberemo najprimernejšega
dobavitelja trgovskega blaga, vendar še vedno lahko pričakujemo vprašanja in
pritožbe s strani drugih dobaviteljev.
• V model so bili vključeni mnogi dejavniki in merila, na osnovi katerih smo lahko
izbrali najprimernejšega dobavitelja, vendar še vedno lahko najdemo kakšen
dejavnik, ki bi lahko vplival na sam izbor.
• Med nevarnosti za nadaljnje izvajanje in razvijanje ekspertnega sistema lahko
štejemo tudi pomanjkanje finančnih in človeških virov na področjih uporabe.

9.2 Možne smeri razvoja modela
Odločitveni model, predstavljen v nalogi, je namenjen za izbor najprimernejšega
dobavitelja trgovskega blaga za določen projekt, ki je bil izpeljan v trgovskem podjetju.
Na podlagi izdelanega odločitvenega modela se lahko kupec v trgovskem podjetju
argumentirano, po vnaprej določenih in ovrednotenih kriterijih odloči za
najprimernejšega ponudnika. Naše pričakovanje, da ne bo najprimernejši dobavitelj tisti,
ki ponudi najugodnejšo ceno za košarico izdelkov, ampak tisti, ki se kot dobavitelj
izkaže kot najprimernejši, se je izkazalo za resnično.
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Menimo, da je ogrodje ekspertnega sistema za postavljeni odločitveni model
zadovoljivo. Model sam je dokaj preprost in funkcionalen. Strokovnjaki za pripravo
določenega projekta, sestavo povpraševanja za košarico izdelkov, pregled prispelih
ponudb in selekcijo le-teh ter na koncu odločitev o najprimernejšem dobavitelju lahko
objektivno upoštevajo kriterije, pomembne za konkreten projekt. Projekt je lahko na
koncu izveden uspešno ali tudi neuspešno, če so bili kriteriji slabo postavljeni in
nepravilno ovrednoteni. Zato je bistvenega pomena ravno pravilna določitev in
vrednotenje kriterijev. Pred resno uporabo obravnavanega modela, bi morali sistem še
dodatno validirati v praksi in sicer na različnih projektih iz področja komerciale.

.
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10 ZAKLJUČEK
Sodobna informacijska tehnologija močno posega na praktično vsa področja
človekovega delovanja, zato tudi govorimo o tako imenovani dobi informacijske družbe.
Tudi področje trgovine, izbire in nabave blaga, izbire dobaviteljev, izbire kadrov in
podobno pri tem ni nobena izjema. Zato se od zaposlenih v podjetju, ki o konkretnih
stvareh odločajo, pričakujejo določena znanja uporabe informacijske tehnologije. In
ravno za odločanje je smiselna uporaba sistemov za podporo odločanju in ekspertnih
sistemov, saj le-ti pripomorejo k hitrejši, bolj pregledni in predvsem bolj kvalitetni
odločitvi.
V magistrskem delu smo najprej opredelili ključne značilnosti s področja nabave,
nabavnega procesa v trgovskih podjetjih in pomena izbora in ocenjevanja dobaviteljev.
Nadalje smo s podrobnejšo obravnavo posameznih faz odločitvenega procesa pridobili
potrebno znanje o odločanju, ki nam je pomagalo pri gradnji večparametrskega
odločitvenega modela. Zgradili smo ga s pomočjo ekspertne lupine za večparametrsko
odločanje DEXi, ki temelji na metodologiji DEX in omogoča kvalitativno analizo
ocenjevanih dobaviteljev trgovskega blaga in tako celovit pristop k odločanju. Rezultate
smo nato podrobno predstavili s pomočjo programa Vredana.
Izbira najprimernejšega dobavitelja je dober primer odločitve, ki zahteva podrobno
tehtanje mnogih parametrov. V odločitvenem procesu gre za zbiranje in urejanje
informacij o variantah, med katerimi izbiramo, in o ciljih, v katerih iščemo odraz
posameznih variant. Splet miselnih procesov je potrebno organizirati tako, da znanje, s
katerim razpolaga odločevalec, deli s sodelavci in s samim seboj, ga po potrebi dopolni
in aktivno uporabi. Odločevalec ima na razpolago razlago rezultatov ocenjevanja in tudi
celotnega poteka postopka. Predstavitev znanja je zasnovana na združitvi pristopa
večkriterijskega odločanja z ekspertnim sistemom, kar uporabniku omogoča prijazno in
lažje odločanje, saj je odločitveno znanje izraženo preprosto in neposredno z besedami,
pravili in hierarhično urejenimi kriteriji. Želen rezultat odločitvenega procesa je izbira
najboljše variante, pogosto pa tudi razvrščanje variant od najboljše k najslabši ali
obratno.
V nadaljevanju smo izdelan večparametrski odločitveni model kritično ovrednotili s
pomočjo analize SWOT in nakazali njegove prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
in s tem tudi delno podali oceno njegove uporabnosti. Z uporabo metodologije DEX in
izvedenega računalniškega programa DEXi smo ugotovili, da le-ta predstavlja učinkovit
pripomoček, s katerim lahko izboljšamo kakovost odločitve in postopek odločanja.
Uporabljena metodologija pripomore k podpori človekovih miselnih procesov v
kompleksnih odločitvenih situacijah, kjer je nujno sočasno upoštevanje velikega števila
različnih dejavnikov oziroma parametrov. Vsekakor pa je za samo izgradnjo baze znanja
odgovoren človek, v čigar rokah vedno ostaja tudi končna presoja in odločitev.
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Zavedati se moramo dejstva, da končni rezultat vrednotenja ni odvisen samo od same
izgradnje odločitvenega modela, torej od izbire ustreznih kriterijev in določenih funkcij
koristnosti, temveč je morda celo v večji meri odvisen od pravilnih in kakovostnih
podatkov, s katerimi opišemo ocenjevane variante v modelu, ter ne nazadnje od samih
ocenjevalcev in njihovega poznavanja problematike samega področja komerciale. Model
izbire najprimernejšega dobavitelja je uporaben tudi za tiste, ki o komerciali niso
zadostno podučeni - ti v modelu prepoznajo predvsem prednost glede nabora kriterijev,
na katerih naj temelji njihova odločitev, kot tudi za tiste, ki želijo na hiter in enostaven
način med seboj primerjati več različnih dobaviteljev oziroma ponudnikov.
Cilj naše raziskave je bil dosežen in delovna hipoteza potrjena. Razvili smo računalniško
podprt večparametrski hierarhični model za izbiro in ocenitev dobaviteljev neživilskega
trgovskega blaga. Za naš projekt smo izbrali štiri dobavitelje, ki so nam poslali popolne
in primerne ponudbe skupaj z zahtevanimi vzorci in ostalo dokumentacijo. Model smo
tudi testirali in kritično ocenili. Na osnovi triintridesetih odločitvenih kriterijev je bila
omogočena celovita ocenitev dobaviteljev, z uporabo metod ekspertnega modeliranja pa
je bila dosežena transparentnost odločitvenega postopka.
Model ni dokončen, njegove prednosti so predvsem v tem, da ga lahko spreminjamo
glede na projekt, ki se bo izvajal. Lahko spreminjamo strukturo, zaloge vrednosti in
funkcije koristnosti, ker je možnih več smiselnih struktur. Ena od možnosti je
vključevanje novih kriterijev, ki jih v sedanji bazi ni. Vse to je dokaz, da računalniški
program za podporo odločanju DEXi ob pomoči Vredane za prikaz rezultatov,
predstavlja koristen in uporaben pripomoček v večparametrskem odločanju.
V prihodnje bo smiselno proučiti možnosti nadgradnje oziroma razširitev baze znanja
tudi za druge projekte oziroma globalno nabavo. Bazo znanja bi morali nadgraditi in
razširiti iz nabave za določen projekt še na področje globalne nabave izdelkov
določenega programa pri dobavitelju in združiti predstavljeni odločitveni model z
modelom za izbiro dobavitelja na globalnem nivoju.
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PRILOGA 1
Drevo kriterijev
Drevo kriterijev
Kriterij
Ocena
Dobavitelj
Status
Finance
Kapital podjetja
Letni promet
Trzni delez
Kadri
Vodja projekta
Sodelavec v projektu
Logistika
Skladiscni prostori
Vozni park
Poslovanje
Dosedanje poslovanje
Fleksibilnost
Casovno sodelovanje
Zanesljivost dobav
Komunikacija
Paleta izdelkov
Stalen asortiment
Novitete
Reference
Ugled in bonitete
Od drugih kupcev
Oglasevanje
Promocijski material
Oglasevalske aktivnosti
Certifikat kakovosti
Primernost ponudbe
Cena
Prodajna cena
Rabati
Nabavni pogoji
Placilni pogoji
Dobavni rok
Izredne bonitete
Reklamacije
Odzivni cas
Resevanje reklamacije
Ponudba kosarice izdelkov
Tehnicne zahteve
Ustreznost izdelkov
Pakiranje izdelkov
Oznacevanje izdelkov
Spremljajoci dokumenti
Stroskovna ucinkovitost
Uporabnost izdelka
Prodaja izdelka
Estetske lastnosti
Vizualni izgled
Skladnost z zahtevanim

Opis
Izbira najprimernejsega dobavitelja
Ocena dobavitelja
Ocena statusa dobavitelja
Ocena financnega stanja dobavitelja
Ocena osnovnega kapitala dobavitelja
Ocena prometa z dolocenim programom na letni ravni
Ocena trznega deleza podjetja s programom vse za dom
Ocena kadrov pri dobavitelju, ki bodo delali na projektu
Stopnja izobrazbe vodje, sposobnosti vodenja in znanje jezikov
Stopnja izobrazbe sodelavca, znanje jezikov
Ocena logistike dobavitelja
Ustreznost skladiscnih prostorov dobavitelja
Ocena voznega parka dobavitelja
Ocena poslovanja dobavitelja
Ocena dosedanjega poslovanja z dobaviteljem
Ocena fleksibilnosti dobavitelja
Ocena casovnega sodelovanja z dobaviteljem
Ocena zanesljivosti dobav dobavitelja
Ocena komunikacije z dobaviteljem
Ocena dobaviteljeve palete izdelkov programa vse za dom
Ocena sirine stalnega asortimenta izdelkov vse za dom
Ocena uvajanja novosti v programu izdelkov vse za dom
Dobaviteljeve reference v svetu in doma
Ocena poslovnega ugleda in bonitete dobavitelja
Ocena referenc dobavitelja od drugih kupcev
Ocena oglasevanja
Ocena obsega in kvalitete promocijskega materiala
Ocena pogostosti oglasevalskih aktivnosti
Ali ima dobavitelj pridobljen certifikat kakovosti
Ocena primernosti ponudbe dobavitelja
Cena ponudbe
Prodajna cena ponudbe
Ocena visine rabatov
Ocena nabavnih pogojev
Ocena placilnih pogojev
Ocena dobavnega roka
Ocena izrednih bonitet
Ocena reklamacije
Cas od sporocila dobavitelju o nastali reklamaciji do resitve le-te
Vrsta resevanja reklamacij (vracilo blaga, zamenjava blaga...)
Ocena ponudbe kosarice izdelkov
Ocena opremljenosti izdelkov v skladu z navodili, predpisi in zakoni
Ustreznost glede na predpisane zahteve in standarde
Ustreznost pakiranja izdelkov
Ocena oznacevanja izdelkov v skladu s predpisi
Ocena prilozenih spremljajocih dokumentov oz. njihova kompletnost
Ocena stroskovne ucinkovitosti
Ocena uporabnosti izdelka
Ocena obracanja zalog
Ocena estetskih lastnosti vzorcev
Ocena vizualnega izgleda vzorcev
Ocena skladnosti z zahtevanim - ocena vzorcev
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PRILOGA 2
Tabele odločitvenih pravil
Tabele odlocitvenih pravil

1
2
3
4
5
6

Dobavitelj
46%
neprimeren
neprimeren
neprimeren
<=delno primeren
zelo primeren
zelo primeren

1
2
3
4
5
6
7

Status
36%
neprimeren
neprimeren
<=primeren
>=primeren
zelo primeren
zelo primeren
zelo primeren

Poslovanje
36%
neuspesno
<=uspesno
neuspesno
uspesno
<=uspesno
uspesno
zelo uspesno

Oglasevanje
23%
<=ustrezno
neustrezno
neustrezno
zelo ustrezno
zelo ustrezno
*
zelo ustrezno

1
2
3
4
5
6
7

Finance
47%
neprimerne
neprimerne
neprimerne
<=primerne
>=primerne
zelo primerne
zelo primerne

Kadri
29%
neprimerni
<=primerni
*
neprimerni
>=primerni
*
zelo primerni

Logistika
24%
*
<=primerna
neprimerna
neprimerna
neprimerna
neprimerna
>=primerna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kapital podjetja
21%
nizek
<=srednji
nizek
nizek
*
*
*
>=srednji
visok
>=srednji

Vodja projekta
67%
1 neprimeren
2 zelo primeren

Primernost ponudbe
33%
neustrezna
<=delno ustrezna
<=ustrezna
neustrezna
>=ustrezna
zelo ustrezna

Letni promet
37%
<=srednji
nizek
<=srednji
*
nizek
<=srednji
visok
>=srednji
*
visok

Ponudba kosarice izdelkov
20%
*
<=delno ustrezna
neustrezna
<=delno ustrezna
zelo ustrezna
>=ustrezna

Ocena
neprimeren
neprimeren
neprimeren
neprimeren
zelo primeren
zelo primeren

Certifikat kakovosti Dobavitelj
5%
*
neprimeren
ne
neprimeren
ne
neprimeren
*
primeren
*
primeren
*
primeren
*
zelo primeren

Status
neprimeren
neprimeren
neprimeren
neprimeren
primeren
primeren
zelo primeren

Trzni delez
42%
nizek
nizek
>=srednji
srednji
>=srednji
srednji
nizek
nizek
nizek
>=srednji

Finance
neprimerne
neprimerne
primerne
primerne
primerne
primerne
primerne
primerne
primerne
zelo primerne

Sodelavec v projektu Kadri
33%
<=primeren
neprimerni
>=primeren
zelo primerni

Skladiscni prostori
71%
1 neprimerni
2 >=primerni

Vozni park
Logistika
29%
<=ustrezen
neprimerna
zelo ustrezen zelo primerna
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1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dosedanje poslovanje
40%
neuspesno
neuspesno
<=uspesno
>=uspesno
zelo uspesno
zelo uspesno
Fleksibilnost
19%
majhna
majhna
<=srednja
<=srednja
*
*
>=srednja
>=srednja
velika
velika

Paleta izdelkov
40%
neustrezna
<=ustrezna
neustrezna
zelo ustrezna
>=ustrezna
zelo ustrezna

Casovno sodelovanje
10%
<=srednjerocno
*
kratkorocno
*
<=srednjerocno
>=srednjerocno
*
dolgorocno
*
>=srednjerocno

Magistrsko delo

Reference
20%
*
slabe
slabe
zelo dobre
zelo dobre
*

Novitete
Paleta izdelkov
29%
<=pogoste
neustrezna
zelo pogoste zelo ustrezna

Ugled in bonitete
67%
1 slabe
2 zelo dobre

Od drugih kupcev Reference
33%
<=dobre
slabe
>=dobre
zelo dobre

Cena
40%
1 neustrezna
2 zelo ustrezna

Komunikacija
39%
<=dobra
slaba
slaba
slaba
slaba
odlicna
odlicna
odlicna
odlicna
>=dobra

Dosedanje poslovanje
neuspesno
neuspesno
neuspesno
neuspesno
neuspesno
zelo uspesno
zelo uspesno
zelo uspesno
zelo uspesno
zelo uspesno

Oglasevalske aktivnosti Oglasevanje
71%
redke
neustrezno
>=pogoste
zelo ustrezno

Nabavni pogoji
40%
neustrezni
>=ustrezni

Reklamacije Primernost ponudbe
20%
<=ustrezno
neustrezna
zelo ustrezno zelo ustrezna

Prodajna cena
67%
1 neustrezna
2 zelo ustrezna

Rabati
Cena
33%
<=srednji neustrezna
>=srednji zelo ustrezna

Placilni pogoji
37%
1 neustrezni
2 <=ustrezni
3 >=ustrezni

Dobavni rok
42%
dolg
dolg
kratek

Odzivni cas
67%
1 dolg
2 kratek

neuspesno
neuspesno
neuspesno
zelo uspesno
zelo uspesno
zelo uspesno

Zanesljivost dobav
32%
majhna
<=srednja
<=srednja
majhna
majhna
velika
velika
>=srednja
>=srednja
velika

Stalen asortiment
71%
1 ozek
2 >=srednji

Promocijski material
29%
1 <=obsiren
2 zelo obsiren

Poslovanje

Izredne bonitete
21%
<=srednje
nizke
>=srednje

Nabavni pogoji
neustrezni
neustrezni
zelo ustrezni

Resevanje reklamacije Reklamacije
33%
<=ustrezno
neustrezno
>=ustrezno
zelo ustrezno
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Tehnicne zahteve
32%
1 neprimerne
2 >=primerne
3 zelo primerne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Stroskovna ucinkovitost
25%
neprimerna
>=primerna
zelo primerna

Ustreznost izdelkov
33%
neustrezna
neustrezna
neustrezna
neustrezna
neustrezna
neustrezna
<=ustrezna
*
*
>=ustrezna
>=ustrezna
zelo ustrezna
>=ustrezna

Uporabnost izdelka
33%
1 <=ustrezna
2 >=ustrezna
Vizualni izgled
71%
1 delno ustrezen
2 >=ustrezen

Pakiranje izdelkov
25%
neustrezno
neustrezno
neustrezno
<=ustrezno
<=ustrezno
*
neustrezno
>=ustrezno
zelo ustrezno
*
>=ustrezno
*
zelo ustrezno

Magistrsko delo

Estetske lastnosti
43%
neprimerne
zelo primerne
>=primerne

Oznacevanje izdelkov
23%
neustrezno
<=ustrezno
*
neustrezno
<=ustrezno
neustrezno
neustrezno
neustrezno
neustrezno
neustrezno
neustrezno
neustrezno
zelo ustrezno

Ponudba kosarice izdelkov
neustrezna
zelo ustrezna
zelo ustrezna
Spremljajoci dokumenti
19%
*
<=delno popolni
nepopolni
<=delno popolni
nepopolni
nepopolni
nepopolni
popolni
>=delno popolni
>=delno popolni
*
*
popolni

Tehnicne zahteve
neprimerne
neprimerne
neprimerne
neprimerne
neprimerne
neprimerne
neprimerne
primerne
primerne
primerne
primerne
primerne
zelo primerne

Prodaja izdelka Stroskovna ucinkovitost
67%
majhna
neprimerna
velika
zelo primerna

Skladnost z zahtevanim Estetske lastnosti
29%
<=delno
neprimerne
v celoti
zelo primerne
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PRILOGA 3
Rezultati vrednotenja
Rezultati vrednotenja
Kriterij
Ocena
Dobavitelj
Status
Finance
Kapital podjetja
Letni promet
Trzni delez
Kadri
Vodja projekta
Sodelavec v projektu
Logistika
Skladiscni prostori
Vozni park
Poslovanje
Dosedanje poslovanje
Fleksibilnost
Casovno sodelovanje
Zanesljivost dobav
Komunikacija
Paleta izdelkov
Stalen asortiment
Novitete
Reference
Ugled in bonitete
Od drugih kupcev
Oglasevanje
Promocijski material
Oglasevalske aktivnosti
Certifikat kakovosti
Primernost ponudbe
Cena
Prodajna cena
Rabati
Nabavni pogoji
Placilni pogoji
Dobavni rok
Izredne bonitete
Reklamacije
Odzivni cas
Resevanje reklamacije
Ponudba kosarice izdelkov
Tehnicne zahteve
Ustreznost izdelkov
Pakiranje izdelkov
Oznacevanje izdelkov
Spremljajoci dokumenti
Stroskovna ucinkovitost
Uporabnost izdelka
Prodaja izdelka
Estetske lastnosti
Vizualni izgled
Skladnost z zahtevanim

Podjetje A
delno primeren
delno primeren
primeren
primerne
nizek
srednji
srednji
primerni
primeren
primeren
primerna
primerni
neustrezen
uspesno
uspesno
srednja
kratkorocno
velika
dobra
ustrezna
srednji
redke
dobre
dobre
slabe
neustrezno
obsiren
redke
da
delno ustrezna
neustrezna
neustrezna
nizek
ustrezni
ustrezni
srednji
nizke
neustrezno
dolg
ustrezno
delno ustrezna
primerne
neustrezna
ustrezno
ustrezno
delno popolni
neprimerna
ustrezna
majhna
neprimerne
delno ustrezen
delno

Podjetje B
primeren
primeren
zelo primeren
zelo primerne
visok
srednji
visok
zelo primerni
zelo primeren
primeren
zelo primerna
zelo primerni
zelo ustrezen
uspesno
uspesno
srednja
srednjerocno
velika
slaba
ustrezna
srednji
pogoste
zelo dobre
zelo dobre
dobre
zelo ustrezno
zelo obsiren
zelo pogoste
da
zelo ustrezna
zelo ustrezna
zelo ustrezna
visok
zelo ustrezni
ustrezni
kratek
visoke
zelo ustrezno
kratek
ustrezno
zelo ustrezna
zelo primerne
zelo ustrezna
zelo ustrezno
ustrezno
delno popolni
primerna
ustrezna
srednja
zelo primerne
zelo ustrezen
v celoti

Podjetje C
zelo primeren
zelo primeren
zelo primeren
zelo primerne
srednji
visok
srednji
zelo primerni
zelo primeren
zelo primeren
primerna
primerni
ustrezen
zelo uspesno
zelo uspesno
velika
dolgorocno
srednja
odlicna
zelo ustrezna
sirok
zelo pogoste
zelo dobre
zelo dobre
zelo dobre
zelo ustrezno
zelo obsiren
pogoste
da
ustrezna
ustrezna
ustrezna
srednji
zelo ustrezni
zelo ustrezni
srednji
srednje
ustrezno
srednje dolg
zelo ustrezno
zelo ustrezna
zelo primerne
ustrezna
zelo ustrezno
zelo ustrezno
popolni
zelo primerna
ustrezna
velika
primerne
ustrezen
v celoti

Podjetje D
primeren
primeren
zelo primeren
zelo primerne
srednji
visok
srednji
zelo primerni
zelo primeren
zelo primeren
primerna
primerni
ustrezen
uspesno
uspesno
srednja
kratkorocno
srednja
dobra
zelo ustrezna
sirok
pogoste
dobre
dobre
dobre
ustrezno
obsiren
pogoste
da
ustrezna
ustrezna
ustrezna
nizek
ustrezni
ustrezni
srednji
nizke
ustrezno
srednje dolg
ustrezno
ustrezna
primerne
ustrezna
ustrezno
ustrezno
delno popolni
primerna
ustrezna
srednja
primerne
ustrezen
delno
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PRILOGA 4
POVPRAŠEVANJE
Podatki o kupcu:
• Firma oz. ime:
• Naslov:
• E – pošta:
• Telefon:
Telefaks:
• Odgovorna oseba:
• E – pošta:
• Telefon:
Telefaks:
• Kontaktna oseba:
• E – pošta:
• Telefon:
Telefaks:
Podatki o projektu:
• Naziv projekta: »Vzajemnost 2010«
• Datum začetka projekta: ……………….
• Datum končanja projekta: ………………
Obveščamo vas, da zbiramo ponudbe za projekt »Vzajemnost 2010«. Iz vašega
prodajnega programa vse za dom bi želeli dobiti ugodno ponudbo za košarico izdelkov
po priloženi specifikaciji, ki jo bomo v okviru omenjenega projekta tržili. Projekt bomo
pričeli izvajati v začetku septembra 2010 in bo predvidoma trajal 3 mesece.
Vsi izdelki, ki nam jih boste ponudili v okviru naše specifikacije se morajo od izdelkov
iz rednih dobav ločiti po novih dizajnih (nova barva, nov dekor, nova oblika, blagovna
znamka), in še niso bili nikoli ali pa vsaj zadnja tri leta prisotni na slovenskem trgu. Za
vsak ponujeni izdelek želimo imeti ustrezen vzorec z vsemi potrebnimi podatki, ki jih v
specifikaciji navajamo.
Pariteta: Incoterms 2000 - DDP skladišče Ljubljana.
Dobava: najkasneje do: ………………..
Trženjske aktivnosti: v skladu s pogodbo za konkreten projekt.
Reklamacije: reševanje v skladu z dogovorom oziroma pogodbo za konkreten projekt.
Neizdobave: penali v skladu s pogodbo za konkreten projekt
Vašo ponudbo in vzorce pričakujemo do: …………………
Datum: ……………………..

Direktor nabave: ………………….
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Specifikacija košarice izdelkov
Naziv izdelka

Vzorec - barva dekor

Surovinski sestav/material

Pakiranje

Količina

Prešita odeja
140x200 cm

3 različne barve

vrhnja in spodnja plast 100
% bombaž, polnilo 100%
poliester

1/1

2.100 kos

Vzglavnik 60x80 cm

3 različne barve

vrhnja in spodnja plast 100
% bombaž, polnilo 100%
poliester

1/1

2.400 kos

Posteljna garnitura
140x200 cm in 60x80
cm

2 različni barvi, 2
različna vzorca

100% bombaž

2/1

2.400 grt

Rjuha z elastiko
90x200cm

3 različne barve

100% bombaž

1/1

6.000 kos

Brisača 50x100 cm

3 različne barve z
enako borduro

100% bombaž

3/1

6.000 grt

Kuhinjska krpa
50x70 cm

4 različni barvni
vzorci

100% bombaž

4/1

6.000 grt

Lonček za čaj 2,5 dcl
- konusna oblika

3 različni dekorji

keramika

2/1

3.000 grt

Skodelica za kavo s
podstavkom 6/1

3 različni dekorji

porcelan

6/1

3.000 grt

Krožnik grt. 12/1 - 6
x globoki, 6 x plitki

3 različni dekorji

porcelan

12/1

3.000 grt

Jedilni pribor - 24
delni - 6 x nož, 6 x
vilice, 6 x žlica, 6 x
čajna žlica

1 vzorec

nerjaveče jeklo 18/10

24/1

3.000 grt

Ponev z ročajem grt.
3/1 dimenzija
24/26/28 cm

1 vzorec

2,5 mm debel aluminij,
znotraj prevlečen s teflonom

3/1

2.100 grt

Kozica grt. 3/1
dimenzije 16/20/24
cm s pokrovom

1 vzorec

nerjaveče jeklo 18/10

3/1

1.200 grt

Skleda za solato grt.
3/1 dimenzije
16/19/23 cm

3 različni dekorji

porcelan

3/1

2.100 grt

Kelih za vino
garnitura 3/1

3 vzorci

steklo - navadno

3/1

6.000 grt

Kozarec za vodo
garnitura 3/1

3 vzorci

steklo - navadno

3/1

7.500 grt
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PRILOGA 5
PONUDBA DOBAVITELJA
Podatki o dobavitelju:
• Firma oz. ime:
• Naslov:
• E – pošta:
• Telefon:
• Odgovorna oseba:
• E – pošta:
• Telefon:
• Kontaktna oseba:
• E – pošta:
• Telefon:

Telefaks:

Telefaks:

Telefaks:

Na osnovi vašega povpraševanja z dne ……………..dajemo najugodnejšo ponudbo za
zahtevano košarico izdelkov po specifikaciji.
Skupna ponudbena cena je: EUR ……………………..na pariteti DDP Ljubljana.
Veljavnost ponudbe: ……………dni od datuma izstavitve.
Količinski rabat: …….. % na celotno količino.
Plačilni pogoji: ……………..dni od odpreme blaga oziroma izstavitve računa.
Dobavni rok: do………………….
Izredne bonitete: ……….. % po pogodbi.
Odzivni čas za rešitev reklamacije: ………delovnih dni od prejema obvestila o nastali
reklamaciji in ustrezna rešitev le-te.
Reševanje reklamacij: zamenjava blaga, izstavitev dobropisa za poškodovano ali
manjkajoče blago, dodaten bonus za stroške.
Trženjske aktivnosti oziroma marketinška podpora projektu: po pogodbi.
Pakiranje posameznega kosa oziroma garniture: kot zahtevano v specifikaciji.
Transportno pakiranje: v kartonih in na paleti.
Označevanje blaga: z EAN kodo, ustrezno deklaracijo, navodili za uporabo, potrebnimi
opozorili in prevodi navodil.
S posebno pošto vam dostavljamo vzorce za kompletno košarico zahtevanih izdelkov v
vašo oceno in se priporočamo za naročilo.
Lep pozdrav
Datum:…………….

Direktor prodaje:………………….
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Specifikacija košarice izdelkov
Naziv izdelka

Surovinska
sestava/material

Pakiranje

Količina

Prešita odeja 140x200 cm
(barva: lila, modra, bež)

vrhnja in spodnja
plast 100 % bombaž,
polnilo 100%
poliester
vrhnja in spodnja
plast 100 % bombaž,
polnilo 100 %
poliester
100 % bombaž

1/1

2.100 kos

1/1

2.400 kos

2/1 isti
dekor

2.400 grt

100 % bombaž

1/1

6.000 kos

100 % bombaž

3/1 ista
barva
4/1 vsi
štirje
dekorji
2/1 isti
dekor

6.000 grt

Vzglavnik 60x80 cm
(barva: lila, modra, bež)
Posteljna garnitura
140x200/60x80 cm
(dekor: 6241¸ 6254, 3584)
Rjuha z elastiko 90x200 cm
(barva:
lila, modra, bež)
Brisača 50x100 cm (barva:
lila, modra, bež)
Kuhinjska krpa 50x70 cm
(dekor: 1357, 3812, 6899,
3322)
Lonček za čaj 2,5 dcl konusa oblika 2/1 (dekor:
4702, 4722, 3805)
Skodelica za kavo s
podstavkom 6/1 (dekor:
4874, 6743, 3298)
Krožnik 12/1 - 6 x globoki, 6
x plitki -(dekor: 4702, 4722,
3805)
Jedilni pribor 24 delni 6xnož, 6x vilice, 6x žlica, 6x
čajna žlica (vzorec 665398-6)
Ponev z ročajem 3/1
dimenzija 24/26/28 cm
(vzorec: 121347)
Kozica 3/1 dimenzije
16/29/24 cm, s pokrovom (vzorec: 1213 - 1)
Skleda za solato 3/1
dimenzija 16/19/23 cm
(dekor: 2365, 4568, 6743)
Kelih za vino 3/1 (vzorec:
4702, 4722, 3805)
Kozarec za vodo 3/1 (vzorec:
4702, 4722, 3805)

100 % bombaž
keramika

Neto
cena
EUR

Znesek
EUR

6.000 grt
3.000 grt

porcelan

6/1 isti
dekor

3.000 grt

Porcelan

12/1 isti
dekor

3.000 grt

nerjaveče jeklo
18/10

24/1

3.000 grt

2,5 mm debel
aluminij, znotraj
prevlečen s teflonom
nerjaveče jeklo
18/10

3/1

2.100 grt

3/1

2.100 grt

porcelan

3/1 isti
dekor

2.100 grt

steklo

3/1

6.000 grt

steklo

3/1

7.500 grt
SKUPAJ
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PRILOGA 6
KUPOPRODAJNA POGODBA ZA PROJEKT VZAJEMNOST 2010
Sklenjena med:
prodajalcem: ……………………………………………………………………………,
ki ga zastopa direktor: …………………………………… ( v nadaljevanju prodajalec)
in
kupcem: …………………………………………………………………………………,
ki ga zastopa direktor: ………………………………………….(v nadaljevanju kupec)
PREDMET POGODBE
1. člen
Prodajalec in kupec soglašata, da je predmet te pogodbe izvedba projekta »Vzajemnost
2010«, ki vključuje:
- prodajo oziroma nabavo izdelkov v okviru projekta vzajemnost, ki ga bo izvajal kupec
od………………….. do ………….. v svoji maloprodajni mreži v Sloveniji. Kupec in
prodajalec lahko projekt vzajemnost podaljšata, če se tako dogovorita;
- pripravo in izvedbo vseh tržno - komunikacijskih aktivnosti, povezanih z izvedbo
projekta vzajemnost v skladu z načrtom trženjskih aktivnosti projekta.
POGODBENA CENA
2. člen
Pogodbena cena za kompletno količino košarice izdelkov je EUR …………………….
in je izračunana na pariteti DDP (predano ocarinjeno - duty delivered paid) Ljubljana,
centralno skladišče.
3. člen
Prodajalec priznava količinski rabat v višini………% na celotno dobavljeno količino
blaga.
NABAVNI POGOJI
4. člen
Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dobavil izdelke po naslednjih nabavnih pogojih:
• specifikacija košarice izdelkov za projekt »Vzajemnost 2010«, ki je predmet te
pogodbe;
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vsi izdelki bodo pakirani v embalaži, ki omogoča shranjevanje teh izdelkov;
prodajalec se zavezuje, da bo najkasneje do …………..dostavil v potrditev vzorce
vseh zgoraj navedenih izdelkov v vseh navedenih barvnih variantah in pakiranjih,
ki bodo predmet prodaje končnim kupcem;
naročilo bo izvršeno v celoti z enkratno dobavo, izvedba naročila v delnih
dobavah je dovoljena samo po predhodnem pisnem dogovoru med prodajalcem in
kupcem.
5. člen

Pogodbeni stranki se strinjata s plačilnim pogojem: neto pogodbeni rok plačila
je………dni po dobavi blaga oziroma datumu izstavitve računa s plačilnim nalogom –
nakazilom.
6. člen
Prodajalec se obvezuje, da bo dostavil celotno naročeno količino izdelkov projekta
»Vzajemnost 2010« najkasneje do ………………in v celoti poskrbel, da bo na voljo ves
čas trajanja projekta zadostna količina izdelkov, opredeljenih v specifikaciji po
posameznih barvah, velikostih in sestavi.
7. člen
Prodajalec in kupec se strinjata, da v primeru neizdobave pogodbenih izdelkov do
dogovorjenega termina, kupec zaračuna prodajalcu penale in sicer……% od planirane
vrednosti dobave za vsak dan zamude od dogovorjenega dneva dobave. Izvzeta je le
višja sila, ki je nepredvidljiva.
8. člen
Prodajalec se obvezuje, da bo priznal kupcu enkratni znesek EUR ……………..za vse
trženjsko – marketinške aktivnosti pri projektu »Vzajemnost 2010«.
Prodajalec soglaša, da bo kupcu priznal cassasconto pri plačilu obveznosti v krajšem
roku od neto pogodbenega roka iz 5. člena te pogodbe, in sicer v višini: ….. % za
plačilo 15. dan.
Če kupec ne poravna obveznosti v neto pogodbenem roku iz. 5. člena, se obvezuje
prodajalcu plačati zamudne obresti od neto pogodbenega roka do datuma izvršitve
plačila v višini zakonske zamudne obrestne mere.
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EMBALIRANJE IN KODIRANJE BLAGA
9. člen
Z namenom, da se kupcu omogoči uvajanje sodobnega skladiščnega poslovanja,
racionalnejše gospodarjenje z zalogami blaga v centralnem skladišču in maloprodaji ter
boljša sortiranost v ponudbi drobnoprodajne mreže, se prodajalec obvezuje dobaviti
blago kupcu v pakirnih enotah, ki jih prodajalec in kupec določita za ta projekt.
10. člen
Prodajalec se obvezuje, da bo vse blago, ki ga bo dobavil kupcu, označil z EAN kodo.
Za morebitno nekodirano, napačno ali neustrezno kodirano blago, ki ne ustreza
standardom in ga bo prodajalec dobavil kupcu, pa se obvezuje poravnati stroške
kodiranja tega blaga v višini 20% na neto fakturirano vrednost blaga.
Prodajalec se obvezuje, da bo opremil z EAN kodo vsa komercialna in transportna
pakiranja svojih izdelkov.
KAKOVOST BLAGA
11. člen
Kakovost blaga mora ustrezati veljavnim predpisom o kakovosti blaga v Sloveniji
oziroma pogojem, ki sta jih s to pogodbo dogovorila prodajalec in kupec.
Prodajalec se obvezuje, da bo vse blago, ki ga bo dobavil kupcu, označeno oziroma
deklarirano ter opremljeno z vsemi spremnimi listinami in navodili v slovenskem jeziku
v skladu z veljavno zakonodajo.
Če kupec ob prevzemu blaga ugotovi, da blago ni pravilno označeno oziroma
deklarirano, ga lahko takoj zavrne ali pa od prodajalca zahteva takojšnjo odpravo napak
na njegove stroške.
Če kupec napak iz prejšnjega odstavka tega člena ne ugotovi ob prevzemu, mora takoj
ob ugotovitvi o tem obvestiti prodajalca v pisni obliki, prodajalec pa je na svoje stroške
dolžan takoj odpraviti nepravilnosti ter kupcu v zvezi s tem poravnati vse nastale
stroške.
Prodajalec mora izdelke iz tega projekta, ki prihajajo v stik z živili, dobaviti v skladu z
zahtevami Zakona o zdravstveni ustreznosti izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili.
Prodajalec mora dobaviti le zdravstveno neoporečne izdelke.
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POSEBNE DOLOČBE
12. člen
Prodajalec se obvezuje, da bo dobavil košarico izdelkov po tej pogodbi izključno po
potrjenih vzorcih in da enakega blaga (istih dizajnov) v času trajanja projekta
»Vzajemnost 2010« ne bo dobavljal drugim kupcem v Sloveniji.
ZAKONODAJNE ZAHTEVE
13. člen
Prodajalec garantira za kakovost dobavljenih izdelkov ob normalni uporabi in pravilnem
vzdrževanju. Prodajalec ima pridobljen certifikat kakovosti.
Prodajalec se obvezuje dobaviti izdelke, ki so v skladu s slovensko in evropsko
zakonodajo ter so ustrezno označeni (deklarirani).
TRŽENJSKE AKTIVNOSTI
14. člen
Prodajalec se obvezuje, da bo zagotovil vso marketinško podporo projektu »Vzajemnost
2010«, ki vključuje:
• oblikovanje in produkcija TV in radijskega spota oz. spotov, internetnih oglasov,
oglasov za tiskane medije, vseh POS materialov in drugih potrebnih
komunikacijskih orodij;
• izvedbo celotnega oglaševanja: TV, radijsko, internetno, tiskano in ostalo
oglaševanje kakor tudi vse označitve prodajnih mest in izvedbo drugih
aktivnosti, potrebnih za uspešen projekt vzajemnosti;
• kritje stroškov tiska POS materialov (zloženk, nalepk, plakatov in oglasov za
vozičke);
• razvoj, produkcija in dobava stojal (na centralno skladišče) za prodajna mesta in
eventualnih dodatnih elementov stojal. Prodajalec bo sam poskrbel za razvoj,
produkcijo in izdelavo stojal, pri čemer mora upoštevati oblikovne rešitve
projekta vzajemnost, ki jih poda kupec in omejitve glede velikosti stojal, ki
veljajo v trgovinah kupca.
Prodajalec bo pripravil načrt trženjskih aktivnost za projekt »Vzajemnost 2010«
najkasneje do ……………… in ga predložil kupcu v potrditev.
15. člen
Kupec se obvezuje, da bo projekt »Vzajemnost 2010« oglaševal v naslednjih internih
medijih kupca: akcijski letak - cela mreža in interni radio.
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KONČNE DOLOČBE
16. člen
Prodajalec in kupec skleneta to pogodbo za projekt »Vzajemnost 2010«.
Kolikor se v času veljavnosti te pogodbe bistveno spremenijo pogoji poslovanja na trgu,
imata obe pogodbeni stranki pravico predlagati spremembo pogodbe, kar sporazumno
dogovorita v aneksu k tej pogodbi.
17. člen
Prodajalec in kupec se zavezujeta varovati kot poslovno skrivnost vse podatke, listine,
dokumentacijo in anekse, prejete na podlagi te pogodbe. Za vsako protipravno uporabo
lahko vsak od pogodbenikov uveljavi odškodninsko odgovornost.
Pogodbenika jamčita, da bosta varovala poslovno skrivnost tudi po prenehanju tega
pogodbenega razmerja.
18. člen
Prodajalec in kupec soglašata, da bosta za vprašanja, ki niso dogovorjena s to pogodbo,
upoštevala določila Obligacijskega zakonika in drugih veljavnih predpisov.
19. člen
Prodajalec in kupec sta sporazumna, da je za reševanje morebitnih sporov iz te pogodbe
pristojno sodišče v Ljubljani.
20. člen
Pogodba je sestavljena v 5 enakih izvodih, od katerih prodajalec prejme 2 izvoda, kupec
pa 3 izvode.
Ta pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni strani oziroma njuna pravna
zastopnika.
Kraj in datum: ……………………………

Kraj in datum: ………………

PRODAJALEC:

KUPEC:

Direktor

Direktor
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