Magistrsko delo
Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov

KONTROLING NABAVNEGA POSLOVANJA V
JAVNEM GOSPODARSKEM ZAVODU

Mentor: izr. prof. dr. Aleš Novak

Kandidat: Erika Križnar
Kranj, junij 2013

ZAHVALA
Z magistrsko nalogo se zaključuje obdobje študija, ki ob rednem delu in družini
predstavlja veliko odrekanj, težkih trenutkov in potrpljenja. Zato bi se ob tej
priložnosti zahvalila vsem, ki so mi stali ob strani, me bodrili in verjeli vame.
Najprej bi se zahvalila mentorju, izr. prof. dr. Alešu Novaku, za usmeritve,
nasvete in pomoč pri izdelavi magistrske naloge.
Zahvaljujem se lektorici, gospe Ksenji Lorber, ki je lektorirala mojo magistrsko
nalogo.
Prav tako se zahvaljujem vsem sodelavcem za njihov čas, sodelovanje, informacije
in pomoč pri pridobivanju podatkov, tako v času študija, kot pri izdelavi naloge.
Posebna zahvala pa gre mojim najbližjim, možu Romanu, hčerki Tjaši, sinu Žanu in
vsem ostalim, za podporo, pomoč ter potrpljenje, ki so mi ga izkazovali v času
študija, mi stali ob strani in me razumeli tudi takrat, ko sem bila zaradi študijskih
obveznosti odsotna.

Vse naše sanje se lahko uresničijo – če le imamo pogum, da gremo za njimi.
(W. Disney)

POVZETEK
Zaradi gospodarske krize, ki je prizadela tako javni kot zasebni sektor, namenjajo
organizacije vedno večji poudarek doseganju načrtovane prodaje, novim
produktom, s katerimi bi uspešno nastopile na tržišču, in spremljanju stroškov, ki
pri tem nastajajo. Organizacije so se znašle pred veliko preizkušnjo, zato so se, da
bi preživele, primorane vse bolj prilagajati spremembam na trgu, se spreminjati,
iskati rezerve, zniževati stroške in preudarno gospodariti. Vprašanja, ki še pred
nekaj leti niso imela velikega pomena, imajo v današnjem času poglaviten pomen.
Pomembna vprašanja, ki se organizacijam postavljajo, so, kako zajeziti stroške,
kje privarčevati in kako najbolje poslovati. Pri proučevanju priložnosti in
prednosti ter slabosti in nevarnosti ima velik pomen služba za kontroling, ki je
nekakšen poslovni navigator in vodstvo organizacij opozarja in usmerja k pravim
ciljem. Da bi organizacije prišle do želenih zastavljenih ciljev in rezultatov,
morajo vse službe in oddelki v organizaciji strmeti k doseganju istih ciljev,
potrebno je usklajeno in istosmerno delovanje. Velik pomen pri zniževanju
stroškov ima nabavna služba, ki preskrbuje blago in storitve za nemoteno
delovanje organizacije. Preko nabavne službe lahko organizacije zaradi velikega
obsega naročil veliko privarčujejo, zato organizacije nabavno službo vse bolj
opredeljujejo kot strateško funkcijo. Naloge nabavne službe so, da priskrbi pravo
blago ali storitev, v pravi kakovosti ob pravem času in ob tem doseže najboljše
nabavne pogoje. Vsak privarčevani evro v nabavi predstavlja za nepridobitne
organizacije tudi evro prihodka nad odhodki in večje koristi. Cilj nabavne verige je
zniževati neposredne stroške materiala in s tem povečati prihodke nad odhodki.
To lahko doseže z iskanjem novih dobaviteljev, novih nadomestnih materialov, s
pritiski na trenutne dobavitelje in s povečano konkurenčnostjo. Za uspešno
poslovanje organizacije poskrbi kontroling, ki budno spremlja vse nastale
spremembe v organizaciji, o tem pravočasno opozarja vodstvo, mu svetuje in
pomaga pri pravilnih odločitvah.
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ABSTRACT
Due to the economic crisis that hit public and private sectors, organisations are
focusing more and more on achieving planed sales, developing new products to
ensure a successful business and monitoring new expenses. Organizations now
stand at a crossroads. To ensure their survival they are forced to adapt more and
more to the market demands, to change, to find reserves, lower their expenses
and to manage themselves accordingly. Those questions, only a few years ago
completely irrelevant, are of vital importance today. Such questions are, how to
minimize expenses, where to save money and how to do business at the best of
their abilities. When studying pros and opportunities and cons and dangers we
can’t emphasize the importance of controllership , which serves as a guide that
navigates the organisations and their management in the right direction. To
achieve the planed results and goals every department must strive to a common
goal forcing them in to a combined and managed effort. Much can be done,
especially in the aspect of lowering expenses, by the procurement department,
which is employed to buy everything organisation needs. It is tasked to provide
goods and services as soon as possible and at the best price possible. Every euro
saved represents gain for non – profitable organizations. The goal of supply chain
is to lower direct material costs and increase the surplus of income in relation to
expenses. This can be achieved by working with new partners, new materials, by
pressure on current suppliers and increase in competitiveness. Controllership
ensures successful operations of the organization and alerts the management on
change, offers advice and assists in the decision making process.
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UVOD

Živimo v času hitrih sprememb, velike konkurence in gospodarske krize, zato so se
organizacije primorane prilagajati spremembam na trgu. Nabavne službe imajo pri
tem pomembno vlogo, saj so postavljene pred vprašanje, kako izbrati dobavitelja,
ki bo ugoden, ki bo nudil kratke dobavne roke, najboljšo kakovost opravljene
storitve in dobavil blago po ugodnih cenah. Strategija današnjih organizacij med
drugim zajema zniževanje vhodnih stroškov, kar z ustreznimi ukrepi lahko doseže
nabavna služba. Na takšen način organizacija seveda potem posluje racionalnejše.
Razumevanje organizacije je tako v zgodovinskem razvoju kot tudi v današnjem
trenutku različno in s tem pojmom razumejo proučevalci pogosto različne pojave.
Organizacijo danes večinoma razumemo v pomenu formalne združbe, družbene ali
socialne enote (Rozman, Mihelčič in Kovač, 2011, str. 1, 2).
Organizacije se odločajo za spremembo obstoječe organizacijske strukture k bolj
zaželenemu prihodnjemu stanju z namenom povečanja učinkovitosti in uspešnosti
poslovanja (Rozman, 2000, str. 152). Spremembe v organizacijah so raznovrstne in
vse pogostejše. Organizacije se morajo spreminjati, če nočejo postati toge (Ivanko
in Stare, 2007, str. 13).
Razlogi, ki organizacijo privedejo do želje po uvedbi sprememb so odstopanja od
želenega stanja ali pa spremembe v okolju; vse to je povezano s problemi pri
poslovanju organizacije. Pomembno je, da organizacija ugotovi razloge za nastalo
situacijo (Ivanko in Stare, 2007, str. 91-93).
Tudi za javni sektor so vse bolj potrebne informacije za spremljanje pravilnih
poslovnih odločitev. Javne in zasebne storitvene organizacije morajo optimizirati
poslovanje, če želijo dolgoročno uspešno poslovati in preživeti. Ena izmed rešitev
sta vsekakor obvladovanje in optimizacija stroškov.
Nabavni trg je vse pomembnejši, vloga in odgovornost nabave se je v zadnjih letih
močno povečala in nabavni managerji morajo hitro sprejemati poslovne odločitve.
Te so ključnega pomena za sedanje in prihodnje konkurenčne prednosti, napačne
odločitve pa so lahko za organizacijo tudi usodne (Završnik, 2008, str. 16).
Za uspešno in racionalno poslovanje organizacije je potrebo opravljati raziskave
nabavnega trga. Organizacija mora načrtovati nabave, odločati o poteh in načinu
delovanja nabave in o vseh storitvah po opravljeni nabavi. Pri tem igra veliko
vlogo komuniciranje z dobavitelji, statistična obdelava podatkov in analize. V
nabavni službi ne gre le za operativno izvajanje, za organizacije je vse bolj
pomembna strateška uveljavitev nabavne funkcije.

1.1. OPIS PROBLEMATIKE
Poslovno okolje se nenehno spreminja, nabavna služba je bila v preteklosti v
drugačni vlogi, kot je danes. Včasih so organizacije dajale večji poudarek razvoju,
raziskavam in trženju, nabava pa je imela samo operativno funkcijo. V današnjem
času nabavna služba dobiva vse pomembnejšo vlogo v organizaciji. Pomemben
razlog za spremembe v nabavi je v finančnem vidiku zaradi količine porabljenih
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sredstev, povezanih z nabavnimi odločitvami. Z gospodarnim in učinkovitim delom
nabavne službe lahko veliko pripomoremo k uspešnosti organizacije.
Nabava v javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: zavod) še vedno poteka na posameznih področjih
razpršeno, zahtevki časovno in iz posameznih enot prihajajo v nabavno službo
preko celotnega leta, čeprav bi bilo določene nabave mogoče planirati in združiti
za vse službe v začetku leta in temu primerno izvesti posamezne postopke. S
seštevanjem več manjših nabav se lahko preko leta prekorači z zakonom
predpisana mejna vrednost, kjer bi bilo potrebno izvesti večji postopek. Poleg
težav z razpršenim oddajanjem naročil, sta otežena tudi seštevanje vseh naročil
oziroma kontrola nad naročili, saj ni mogoče izvajati kontrol preko računalniškega
programa. Do seštevka porabljenih sredstev za odločeno vrsto nabav lahko
pridemo le ročno, onemogoča sprotno ažuriranje, je zamudno in nepregledno.
V nabavni službi ni izdelanega plana nabav, ki bi bil vodilo za delo in osnova za
izvedbo vseh potrebnih naročil. Notranja kontrola še ni povsem ustrezna, zato jo
bo potrebno povečati. S povečano kontrolo na vseh področjih se zagotovi zakonita,
učinkovita in racionalna poraba sredstev, z analizami pa se odkrijejo ozka grla, ki
jih bo potrebno odpraviti.
V zavodu informacijski sistem ne nudi ustrezne podpore, zato je za opravljanje
dela potrebno veliko časa, ki bi ga lahko namenili za raziskavo trga in analize.
Obstoječi informacijski sistem ima veliko pomanjkljivosti. Ne zagotavlja ustreznih
zgoščenih informacij in izpisov, za pridobitev potrebnih podatkov je potrebno
raziskati množico vsebin in številk z raznih ravni. Informacije se posredujejo po
potrebi, so neredne in v glavnem naknadne. Na eni strani je težava v
nefunkcionalni programski opremi, kajti sam program dopušča preglednost le do
neke mere, na drugi strani pa uporabniki programa ne uporabljajo zadostno,
oziroma nimajo zadostnega znanja za ustrezno uporabo. Takšna kombinacija je
slaba, vendar je v zavodu žal prisotna.
Pri analiziranju in proučevanju ima v nabavnem procesu pomembno vlogo
kontroling nabavnega poslovanja, uporaba sodobnih orodij za proučevanje
poslovanja in uvedba elektronskega poslovanja. Prednosti kontrolinga in uporaba
orodij za proučevanje poslovanja so v bolj preglednem poslovanju. Večje kontrole
in analize pripomorejo k znižanju vhodnih stroškov. Prednosti elektronskega
poslovanja so krajši odzivni čas na povpraševanje, izboljša se operativno
poslovanje, zmanjša se delo s papirnim poslovanjem ni potnih stroškov zaradi
pošiljanja dokumentov po redni pošti. Vsi našteti elementi pripomorejo k večji
gospodarnosti in učinkovitosti organizacije.

1.2. PREDSTAVITEV OKOLJA
Naloge, cilji in strategija zavoda so opredeljeni s programom dela in finančnim
načrtom za posamezno leto. Urejeni so z Odlokom o ustanovitvi zavoda (Ur. l. RS,
št. 54/2012) in predstavljajo izvedbo protokolarnih sprejemov, tržno dejavnost v
okviru razpoložljivih kapacitet, področje vzdrževanja premoženja ter ohranjanje
naravne in kulturne dediščine.
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Osnovni cilj nadaljnjega razvoja dejavnosti zavoda v prihodnjih letih je izboljšanje
konkurenčne prednosti in uspeh, znižanje stroškov in povečanje dodane vrednosti.
Pri tem ima pomembno vlogo tudi nabavna služba, ki naroča blago in storitve,
potrebne za nemoteno delovanje zavoda.
Podrobnejša predstavitev zavoda je opisana v 5. poglavju naloge.

1.2. NAMEN MAGISTRSKE NALOGE
Z izdelavo magistrske naloge se bomo osredotočili na kontroling nabavnega
poslovanja, ki je trenutno v zavodu šibka točka.
Namen magistrske naloge je na podlagi strokovne literature ter pridobljenih znanj
postaviti temelje izboljšav, prikazati sodoben koncept nabavne funkcije in preko
analize preučiti možnosti za izboljšanje nabavnega procesa v zavodu.
Teza magistrske naloge je, da bi z uvedbo kontrolinga v nabavnem poslovanju
bistveno pripomogli k preglednejši in bolj racionalni nabavi, k znižanju stroškov
nabavnega poslovanja, ter s tem k izpolnitvi strateških ciljev organizacije.
Zaradi vpliva gospodarske recesije, ki je prizadela tudi javni sektor, so
organizacije začele iskati rezerve, postale so bolj preudarne, tako pri porabi
sredstev, kot pri nabavah. Namen naloge je poiskati rezerve, odkriti in dokazati da
preko nabavne službe lahko pridemo do rezerv, ki so pomembne za delovanje
organizacije.
V magistrski nalogi bodo obravnavane prednosti in slabosti sedanje organizacije
nabavne službe, ter predlagane rešitve in možnosti za optimizacijo nabavnega
poslovanja. Potrebni ukrepi so analiziranje in testiranje kakovosti ponujenih
materialov, aktivna pogajanja s trenutnimi in potencialnimi dobavitelji ter izbira
tistega dobavitelja, ki zagotavlja enako ali boljšo kakovost po ugodnejših plačilnih
pogojih in nižjih cenah.

1.3. PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE
Kontroling se v zavodu izvaja zadnjih nekaj let, vendar pa v nabavnem poslovanju
še ni uveden v takšnem obsegu, da bi se izvajale analize, spremljal pregled
nabave in učinkovitost poslovanja. Vsaka prenova predstavlja za zaposlene v
organizaciji stresno situacijo, ki se odrazi v začetnem zmanjšanju učinkovitosti.
Vsako organizacijsko spremembo spremljajo večji ali manjši odpori ljudi,
zaposlene je običajno strah pred neznanim, pred povečanjem dela in zapleti, ki se
dogajajo v začetni fazi, čeprav z izboljšanjem postopkov v procesu prenove v
končni fazi praviloma vplivamo na izboljšanje rezultata dela.
Za dobro kontrolo nabavnega poslovanja so analize izjemno pomembne, za
izdelavo teh pa je potreben dober informacijski sistem, ki omogoča hitre dostope
do podatkov z nabavnega področja. V zavodu je potreben reinženiring celotnega
informacijskega sistema, ker obstoječi zaradi zastarelosti dopušča veliko napak in
težav pri izdelavi analiz. Aktivnosti na področju uvedbe novega informacijskega
sistema so se v zavodu že začele izvajati. Glavni cilj uvedbe novega
informacijskega sistema so boljša informatizacija poslovanja in zmanjšanje časa,
Erika Križnar: Kontroling nabavnega poslovanja v javnem gospodarskem zavodu
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ki ga zaposleni porabijo za vpisovanje podatkov, boljši nadzor nad poslovanjem,
večja možnost izdelovanja analiz, lažje ugotavljanje odmikov od načrtovanih
planov, lažje ocenjevanje dobaviteljev, spremljanje pogodb, boljše in lažje
sledenje naročenega blaga in storitev, ter lažje ocenjevanje uspešnosti nabavnega
poslovanja.

1.4. METODE DELA
Pri teoretičnem delu magistrske naloge se bomo osredotočili na strokovno
literaturo, teoretična spoznanja s področja nabavnega poslovanja in kontrolinga,
na prispevke s teoretičnimi spoznanji s področij, ki so tema magistrske naloge:
pomen kontrolinga za organizacijo, povezanost kontrolinga z nabavno funkcijo,
sodobni koncepti nabavne funkcije, elementi nabavne funkcije, strateški pomen
nabavne funkcije.
Pri teoretičnem delu magistrske naloge bodo uporabljeni deskriptivni pristop k
raziskovanju, metoda analiziranja stanja, pridobivanja in zbiranja podatkov,
sintetiziranja, metoda deskripcije in kompilacije, izvedeni bodo neformalni
razgovori z zaposlenimi v nabavnem področju, s svetovalko za načrtovanje analize
in kontroling ki opravlja delo kontrolinga v zavodu, s strokovnim sodelavcem za
informatiko in z zaposleninimi v računovodstvu. Poleg teoretičnih izhodišč bodo v
magistrsko delo vključena tudi lastna spoznanja iz vsakodnevne prakse in interna
gradiva zavoda.
V empiričnem delu se bomo osredotočili na nabavno področje, s pregledom in
analizo obstoječega stanja se bomo seznanili s problemi nabavne službe, z
namenom, da se odpravijo pomanjkljivosti in ozka grla, ki so v obstoječem
poslovanju. Povezali bomo dele in elemente v novo celoto, ugotovili možnosti za
bolj ekonomično in preglednejše delo, ter izboljšanje poslovnih rezultatov
nabavnega poslovanja.

1.5. STRUKTURA NALOGE
Magistrska naloga je razdeljena na 8 poglavij. V prvem poglavju smo opredelili
problematiko, namen magistrske naloge, raziskovalne teze, predpostavke in
omejitve, ter metode dela in strukturo naloge. S pomočjo teorije smo v drugem
poglavju predstavili nabavno funkcijo, njene naloge in pomen v organizaciji.
Predstavili smo vlogo nabavne službe v organizaciji, cilje, organiziranost ter
položaj in strukturo nabave, nabavne strategije in nabavni proces. Tretje poglavje
je osredotočeno na kontroling. S pomočjo teorije smo predstavili in opisali
opredelitev in zgodovinski razvoj kontrolinga, naloge, cilje in pomen, opredelili
smo vlogo in mesto kontrolinga v organizaciji. V četrtem poglavju smo predstavili
javni sektor in javne službe, njihov namen in financiranje ter opisali razliko med
pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami. Peto poglavje podrobneje opisuje
zavod, njegove naloge, cilje in strateške usmeritve. Predstavitev nabavne službe v
zavodu, analiza obstoječega stanja in poslovanja nabavne službe je podrobneje
opisana v šestem poglavju. V sedmem poglavju smo opisali predlog prenove z
uvedbo kontrolinga v nabavno poslovanje. Osmo poglavje je namenjeno zaključku,
povzetkom in ugotovitvam. V tem delu smo skušali zavrniti ali potrditi tezo, ki smo
jo postavili, ocenili smo učinke, ter možnosti nadaljnjega razvoja.
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OPREDELITEV NABAVE

2.1. POJEM IN POMEN NABAVE
Pri vprašanju, kje v procesu organizacije je nabavni proces, se najprej ozremo v
zgodovino in ugotovimo, da je nastal šele z delitvijo dela, s širjenjem organizacij.
Njegov pomen in teža sta še danes različno razumljena. Nekatere organizacije ga
opredeljujejo kot funkcijo drugega ranga, čeprav vrednostni obseg nabave kaže,
da je nabava tako ključna, kot strateška funkcija. Nabava ni podporna funkcija in
ne more biti funkcija drugega ranga (Žibert, 2008, str. 11-13).
Tradicionalno obravnavanje nabave kot nujnega zla in zanemarjanje celovitega
obvladovanja nabavnih procesov predstavlja »milijardni grob« neizkoriščenih
potencialov. Mednarodne analize namreč kažejo, da je ob uporabi sodobnih
managerskih pristopov na področju obvladovanja nabavnih verig mogoče 13odstotno izboljšanje dobičkonosnosti. Glavni razlogi za neizkoriščenost nabavnih
priložnosti so v prevladi funkcijske organiziranosti in enostranskem poudarjanju
pomena posameznih poslovnih funkcij (Keršič, 2007, str. 20).
Za organizacijo pomeni učinkovita in uspešna nabavna funkcija konkurenčno
orodje (Johnson et al., 1998; v Knez, 2010, str. 4), s katerim pripomore k
uspešnosti celotne organizacije na različnih področjih. Nabavna funkcija izkorišča
poslovne priložnosti in varuje organizacijo pred nevarnostmi iz okolja, omogoča
hitrejši razvoj in proizvodnjo gotovih izdelkov, predstavlja osnovno informacijsko
bazo organizacije, zmanjšuje celotne stroške poslovanja organizacije ter prinaša
dobičkonosen položaj v organizaciji (Scheuing, 1989; Burt in Pinkerton, 1996; v
Knez, 2010, str. 4).
Nabavo Potočnik (2002, str. 26) pojmuje v ožjem in širšem smislu.
 V ožjem pomenu predstavlja nakup materiala po dogovorjeni ceni na
določenem tržišču.
 V širšem pomenu pa predstavlja načrtovanje nabave, raziskavo nabavnega
trga, oblikovanje nabavne politike, sklepanje nabavnih pogodb, količinski in
kakovostni prevzem materiala, skladiščenje, analiziranje in evidentiranje
nabavnih poslov.
Najpomembnejši neposredni in posredni koristi po DuPontovi analizi, ki jih lahko
prinaša nabava organizaciji, sta dve (Weele, 1998, str. 34-36).
 Prispeva k povečanju prihodkov nad odhodki. To doseže z zniževanjem
materialnih in ostalih z nabavo povezanih stroškov, z zniževanjem cen, z
doseganjem ugodnejših plačilnih pogojev, s pridobivanjem novih dobaviteljev
in iskanjem nadomestnih materialov, z iskanjem cenejših transportnih poti, z
doseganjem boljših dobavnih pogojev.
 Prispeva k povečanju konkurenčnosti in uspešnosti organizacije. To doseže z
zmanjševanjem stroškov, z zakupom opreme namesto nakupom, z
zmanjšanjem zalog, na podlagi dogovora z dobavitelji za dobavo ravno ob
pravem času (just in time – JIT), z boljšo kakovostjo in z daljšim plačilnim
rokom, s tem pa prispeva k večji konkurenčnosti in boljšemu poslovnemu izidu
organizacije.
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A. Weele (1998, str. 29) opredeljuje nabavo kot »pridobivanje dobrin in storitev,
potrebnih za delovanje, vzdrževanje in izvajanje osnovnih in pomožnih dejavnosti,
po najugodnejših pogojih pri zunanjih virih«.
Nabavna služba prevzema vse bolj aktivno nalogo v nabavnem procesu. Naročniki
vplivajo na to, da se dobavitelji prilagodijo potrebam organizacije. V nabavno
prodajnem razmerju med naročnikom in dobaviteljem je običajno pobuda na
strani dobavitelja. Če gre za pobudo na strani naročnika, mora ta poiskati
dobavitelja, kar pomeni, da opravlja nalogo nabavnega trženja. Če naročnik želi
biti pri tem delu uspešen, mora dobro poznati nabavni trg. Pogoj za dobro
opravljanje raziskav nabavnega trga je tesno sodelovanje z obstoječimi in
potencialnimi dobavitelji, načrtovanje nabave ter sodelovanje z vsemi poslovnimi
funkcijami organizacije (Björn, Laage-Hellman in Ulf, 2002, str. 54; v Zeilman,
2010, str. 8).
Nabavna funkcija zajema odgovornosti za opravila, katerih namen je (Weele,
1998, str. 29, 30):
 opredelitev specifikacije (zahtevane količine in kakovosti) za nabavo določenih
materialov in storitev, ki jih je potrebno kupiti,
 izbira ustreznega dobavitelja,
 pogajanja z dobaviteljem za sklenitev pogodbe in njihova izvedba,
 naročanje pri izbranem dobavitelju,
 spremljanje in kontrola izpolnitve naročila,
 ocenitev opravljene dobave (reklamacije, ažurirane evidence izdelkov in
dobaviteljev zaradi dokumentiranja in razvrščanja) in arhiviranje
dokumentacije.

2.2. VLOGA, CILJI IN NALOGE NABAVNE SLUŽBE
Vloga nabave se je v zadnjih desetletjih močno spremenila, predvsem zaradi
povečanega vrednostnega obsega nabavljenega materiala v primerjavi s celotno
realizacijo organizacije in večjega prispevka nabave k dodani vrednosti
organizacije. Zaradi tega ji upravičeno pripada mesto strateške funkcije, ki je po
pomenu izenačena z ostalimi pomembnimi funkcijami v organizaciji (Turk in Turk,
2011, str. 7).
Nabava (angl. purchasing) je ena od osnovnih poslovnih funkcij v organizaciji.
Definicija nabave opredeljuje njen namen in cilje. Nabava v organizacijah ima dva
osnovna cilja (Završnik, 2008, str. 9):
 vsem uporabnikom v organizaciji mora zagotoviti ustrezne nabavne dobrine od
najboljših dobaviteljev, v pravi količini, ob pravem času in na pravo mesto,
 upoštevati mora ugodne plačilne pogoje z namenom doseganja čim večje
gospodarnosti organizacije.
Od doseganja osnovnih ciljev sta odvisna uspešnost gospodarjenja v nabavi ter
poslovna uspešnost celotne organizacije.
Cilji nabavne funkcije morajo biti usklajeni s cilji ostalih funkcij v organizaciji in
hkrati s cilji organizacije kot celote. Cilji nabave so v organizacijah podobni, ne
glede na vrsto organizacije, tudi v vladnih službah, zavodih, univerzah in ostalih
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dejavnostih, ki ne kupujejo zato, da bi prodajale. nepridobitne organizacije ne
morejo maksimirati svojega dobička, lahko pa maksimirajo koristi, ki jih dobijo z
vsakim za nabavo porabljenim evrom (Završnik, 2008, str. 16,17).
Najpogosteje cilj nabave predstavlja preskrbo pravih materialov ali storitev, v
pravi količini, ob pravem času, na pravo mesto, iz pravega vira, s pravim servisom
in po pravi ceni.
Če cilji nabave niso v celoti upoštevani, se zgodi, da organizacija nima pravočasno
na razpolago ustreznih količin in potrebnih materialov, kar povzroča dodatne
stroške zaradi zastojev v proizvodnem procesu, obratno pa gre za povečanje zalog
vezanih na denarna sredstva, kar povzroča tudi večje stroške skladiščenja. Pri
uporabi materiala slabše kakovosti so lahko tudi izdelki slabše kakovosti, kar
povečuje stroške pri izdelavi zaradi napak, več je kala in posledično reklamacij
kupcev zaradi neustrezne kakovosti (Završnik, 2008, str. 14).
Naloge nabavne službe organizacije razvrščajo po različnih opravilih; Potočnik
(2002, str. 30) jih deli v štiri skupine:
 pripravljalna opravila, kamor spadajo raziskava nabavnega trga, načrtovanje
nabave in oblikovanje nabavne politike,
 opravila povezana z izvrševanjem nabave, kamor spadajo iskanje in analiza
ponudb, izbira dobaviteljev, izdelava nabavne kalkulacije, pogajanja,
sklepanje nabavnih pogodb, naročanje in prevzemanje,
 kontrola in plačilo, kamor spadajo kontrola materiala, kontrola računov
dobaviteljev, reklamacije in plačilo računov, ter
 nabavna evidenca in analiza, kamor spadajo evidence naročil, dobaviteljev,
nabavnih cen, evidenca materiala, reklamacij, in analiza nabavnega
poslovanja.
Knez (2010, str. 11, 12) na podlagi ugotovitev avtorjev navaja, da prihranki, ki jih
dosežemo pri zniževanju nabavnih stroškov, lahko učinkovito uresničijo nabavne
cilje in strategije celotne organizacije, saj se ti lahko znižajo za 5 do 30
odstotkov. Prihranki pri tem niso zanemarljivi, če upoštevamo, da pomenijo
celotni nabavni stroški približno 68 odstotkov proizvodne vrednosti, v materialno
intenzivnih panogah pa zavzemajo celotni nabavni stroški tudi do 90 odstotkov
proizvodne vrednosti. Pri 10 odstotni stopnji dobička ima zmanjšanje nabavnih
stroškov za 100.000 enot enak vpliv kot povečanje prodaje za milijon enot. Poleg
takojšnjih finančnih prihrankov nabavna funkcija pripomore tudi k izboljšanju
konkurenčnosti organizacije na trgu v obliki standardizacije materiala, manjših
zalog, inovacij procesa in izdelka, spodbujanja nabavnih sinergij v skupini
organizacij ter znižanju stroškov kakovosti.
Weele loči štiri osnovne razsežnosti nabavne funkcije:
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Slika 1: Štiri osnovne razsežnosti nabavne funkcije
Vir: Weele, 1998, str. 58
Nabava pa ni le poslovna funkcija proizvodnih podjetij, je tudi pomembna
dejavnost v trgovskih ter javnih in zasebnih storitvenih organizacijah. Zato lahko
organizacijsko nabavo razčlenimo na štiri temeljne skupine:
 nabavo proizvodnih oziroma predelovalnih organizacij,
 nabavo preprodajalcev,
 nabavo organizacij javnega sektorja in
 nabavo samostojnih institucij, ki se financirajo delno iz javnih sredstev, delno
pa iz sredstev prodanih storitev (Potočnik, 2002, str. 20).

2.3. ORGANIZIRANOST, POLOŽAJ IN STRUKTURA NABAVE
Organiziranost nabavne službe je odvisna od celotne organizacijske urejenosti in
od pomena nabavne službe v organizaciji. Vloga in naloge nabavne funkcije
morajo biti natančno določene v organigramu organizacije. Naloge, pooblastila in
odgovornosti morajo poznati vsi, ki sodelujejo v nabavnem procesu. Za uspešno
delo nabavne službe sta izrednega pomena skupinsko delo in povezanost nabavne
službe z ostalimi službami v organizaciji (Turk in Turk, 2011, str. 12).
Položaj nabave je zelo odvisen od poslovnih značilnosti, dejavnikov okolja in od
odnosa, ki ga ima vodstvo organizacije do nabavne funkcije. Odnos vodstva in
položaj nabave je povezan z naslednjimi dejavniki (Weele, 1998, str. 256, 257):
 kakšen delež nabave je v končni lastni ceni izdelka: čim večji je ta delež, bolj
vodstvo upošteva strateški pomen nabavne funkcije;
 kakšen je finančni položaj organizacije: pri večjih izgubah postaja vodstvo do
nabavne dejavnosti in z njo povezanih stroškov zahtevnejše, kar se kaže v
povečani zahtevani odgovornosti nabave;
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koliko je organizacija odvisna od dobaviteljev: vodstvo nabavnemu trgu z večjo
koncentracijo praviloma posveča več pozornosti.

Struktura nabave se v organizacijah razlikuje glede na velikost, gospodarsko
panogo, prostorsko lokacijo in tip organizacije. Govorimo o različnih oblikah
organiziranosti nabave. Weele (1998, str, 261) opisuje naslednje:
 centralizirano,
 decentralizirano,
 kombinirano obliko.
Pri centralizirani organiziranosti nabave se vsi zahtevki dostavijo centralnemu
oddelku nabavne, ki izvršuje opravila povezana z nabavo. Prednosti
centraliziranega nabavnega poslovanja so zlasti (Potočnik, 2002, str. 43):
 nabavni oddelek učinkoviteje uresničuje nabavno politiko organizacije,
 organizacija nastopa enotno do dobaviteljev,
 nabava večjih količin omogoča doseganje boljših nabavnih pogojev (količinski
rabati, daljši plačilni rok ipd.),
 ravnanje z zalogo materiala je gospodarnejše,
 produktivnost v nabavi se poveča zaradi večjega obsega poslovanja na
zaposlenega, kar mogoča specializacijo in večjo informiranost o stanju na
nabavnih trgih,
 racionalnejša je uporaba razpoložljivih finančnih sredstev,
 zmanjšuje se število naročil, kar omogoča učinkovitejšo vhodno kontrolo
materiala in dokumentacije,
 dobavitelji poslujejo z manjšim številom naročnikov, dostavljajo manj ponudb,
prospektov, katalogov, vzorcev, računov itd.
Pomanjkljivost centraliziranega nabavnega poslovanja se kaže v težji
prilagodljivosti potrebam posamezne enote v organizacijah z geografsko
oddaljenimi proizvodnimi enotami, ki uporabljajo različne materiale, saj
potrebujejo več časa za naročanje, dostavo materiala iz skladišča itd.
Z decentraliziranim nabavnim poslovanjem poskuša organizacija odpraviti
pomanjkljivosti centralizirane organiziranosti. Za ta način se odloči, kadar
posamezne poslovne enote proizvajajo različne proizvode. Ker gre večinoma za
specifične materiale, vsako poslovno enoto oskrbuje svoja nabavna služba.
Prednosti so v tržno bolj prilagodljivem poslovanju (hitra dostava, manjši stroški
prevoza, sprotno reševanje pomanjkljivosti, do katerih pride pri specifičnih
materialih). Za organizacijo je praviloma takšno poslovanje dražje. Dobavitelji
zaradi naročila majhnih količin ne morejo nuditi velikih popustov. Pomanjkljivosti
decentralizirane nabave se kažejo tudi v tem, da služba ene enote ne pozna
potreb po materialu v ostalih enotah, kar otežuje premike materiala iz ene v
drugo enote. Zaradi decentralizacije skladišč se zmanjšuje pregled nad zalogo
posameznih vrst materiala. Največja pomanjkljivost pa se kaže v tem, da se
poslovne note pogajajo z istim dobaviteljem o enakem materialu in na koncu
dosežejo različne nabavne pogoje (Weele, 1998, str. 261-263).
Prednosti centralizirane nabave so običajno pomanjkljivosti decentralizirane
nabave in obratno. Kombinirana oblika nabavnega poslovanja predstavlja
povezovanje centralizirane in decentralizirane oblike, tako da odpravlja
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pomanjkljivosti obeh. Proizvodni programi, ki uporabljajo istovrstne materiale,
imajo organiziran skupni nabavni oddelek, medtem ko je nabava specifičnih
materialov prepuščena posameznim proizvodnim programom. Organizacije
kombinirano organizacijsko obliko prilagodijo lastnim posebnostim in potrebam
(Potočnik, 2004, str. 9).

2.4. NABAVNE STRATEGIJE, POLITIKA IN NABAVNI MANAGEMENT
V poslovnih vedah ni enotnega gledanja na vprašanje, kaj je strategija. Pri
strategiji govorimo o opredelitvi osnovnih strateških smotrov in ciljev organizacije
ter smeri akcije, pa tudi o razmeščanju resursov, ki so potrebni za dosego ciljev
organizacije. S strategijo poimenujemo vsako možno poslovno usmeritev
organizacije, s katero bomo dosegli strateške planske cilje, če jo uresničimo
(Pučko v Možina et al., 2002, str. 284).
Cilj vsake organizacije je razviti trajno konkurenčno prednost. Samo tako si bo
zagotovila dolgoročno preživetje (Weele, 1998, str. 171).
Strategije razvrščamo po različnih kriterijih na (Pučko v Možina et al., 2002, str.
286):
 celovita strategija organizacije se nanaša na vprašanje, s katerimi poslovnimi
področji se bo organizacija ukvarjala; gre za strategijo najvišje ravni v
organizaciji;
 poslovno strategija organizacije se ukvarja z ugotavljanjem konkurenčne
prednosti na trgu;
 funkcijska strategija se nanaša na posamezna poslovna funkcijska področja
organizacije; gre za strategije trženja, proizvodnje, nabave, financiranja in
druge.
Nabavna strategija določa, kako ponudba in povpraševanje vplivata na nabavno
ceno ter razmerje med spremembami lastne in nabavne cene (Weele, 1998, str.
135). Nabavna strategija pomeni načrtovanje in izvajanje določenih aktivnosti, ki
omogočajo doseganje načrtovanih ciljev nabave. Organizacije se večinoma
poslužujejo tistih strategij v nabavi, ki imajo takojšnje učinke na uspešnost.
Organizacija se lahko odloči za strategijo doseganja nizkih nabavnih cen,
strategijo varnosti nabave, strategijo zagotavljanja kakovosti nabavnih
materialov, strategijo nabave brez zalog, strategijo medsebojnega povezovanja in
vzpostavljanja dolgoročnih poslovnih odnosov z dobavitelji ali strategijo iskanja
najugodnejših dobaviteljev. Vse nabavne strategije morajo biti usklajene s
temeljno strategijo organizacije. Nabava pri svojem delovanju navadno upošteva
več strategij istočasno. Nabor različnih nabavnih strategij je usmerjen k optimalni
oskrbi proizvodnje z materiali, ob istočasnem izkoriščanju priložnosti, ki jih nudi
trg. S tem se njena učinkovitost in uspešnost bistveno poveča, kar pa ugodno
vpliva na poslovne rezultate celotne organizacije (Turk in Turk, 2011, str. 54).
Završnik (2008, str. 15, 16) meni, da nabavni ali reverzibilni marketing predstavlja
novo razumevanje nabave, kjer naročnik prevzema iniciativo. Cilj reverzibilnega
marketinga je doseči kratkoročne in dolgoročne prednosti pri nabavi. Pogoj za to
je tesno sodelovanje med obstoječimi in novimi dobavitelji, cilj pa optimalna
nabava. V poslovnem sodelovanju sta oba partnerja zmagovalca, saj se cilji vodijo
na temelju »win-win« strategije, kjer imata obe stranki koristi.
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INICIATIVA
DOBAVITELJ

NAROČILO

NAROČNIK

Dobavitelj poskuša naročnika motivirati za nakup.
REVENZIBILNI MARKETING

DOBAVITELJ

PONUDBA

NAROČNIK

INICIATIVA
Naročnik poskuša dobavitelja motivirati za nakup.
Slika 2: Revenzibilni marketing
Vir: Završnik, 2008, str. 15
Vodstva organizacij bi se morala vse bolj zavedati strateškega pomena nabave in
sprejeti natančne odločitve glede tako imenovanega strateškega trikotnika, ki
opredeljuje splošni položaj organizacije na trgu (Weele, 1998, str. 168):
 ciljne skupine naročnikov, kar pomeni, da bo organizacija izdelke in storitve
morala prilagajati potrebam različnih ciljnih skupin;
 najpomembnejši konkurenti, pomeni, da mora organizacija zadovoljiti
naročnike in poskrbeti, da se vračajo, zato mora natančno razlikovati lastne
izdelke in storitve od izdelkov in storitev konkurentov;
 najpomembnejši dobavitelji, pomeni, da razvoj nabavnega trga zahteva stalno
preučevanje sedanjih in novih dobaviteljev; vodstvo se mora nenehno
spraševati, do kod lahko konkurenčno razširi temeljne in druge dejavnosti v
organizaciji.
Nabavna politika se po mnenju Potočnika (2004, str. 25, 26) nanaša na določanje
poslovnih ciljev, izbiro metod, sredstev in poti ki so potrebni za uresničitev ciljev,
ter kontrolo uresničevanja teh ciljev. Poslovna politika organizacije sestavlja več
delnih poslovnih politik, ki so med seboj tesno povezane. Delne poslovne politike
so proizvodna, finančna, kadrovska, nabavna in prodajna politika. Učinkovito
oblikovanje nabavne politike temelji na dobrem poznavanju tržnih razmer in
nabavnih pogojev, ter poznavanju potreb po materialu.
Pravilno oblikovana nabavna politika je pogoj za uspešno delovanje
nabavne službe. Pri izvajanju nabavne politike so pomembne (Weele, 1998,
str. 132 – 136):
nabavna logistika, katere cilj je optimizacija postopka naročanja in vhodnega
materialnega toka;


Erika Križnar: Kontroling nabavnega poslovanja v javnem gospodarskem zavodu

stran 11

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede








Magistrsko delo

politika kakovosti za nabavljeni material in storitve, kjer je izjemno
pomembna specifikacija materialov, nabava mora biti enakovredna tehnično
usmerjenim funkcijam organizacije, kot so raziskave in razvoj izdelkov;
cenovna politika, katere cilj je na podlagi poznavanja določanja cen
nabavljenega materiala in storitev doseči najboljši rezultat za organizacijo;
potrebno je razumeti in poznati vrste trgov, ter občutljivost nabavne cene za
tržne in stroškovne dejavnike;
politika do dobaviteljev je osredotočena na sistematično izboljšanje ali
prenehanje sodelovanja z dobavitelji; dobavitelje, ki organizaciji prinesejo
največjo dodano vrednost, je potrebno opaziti v pravem trenutku in jim
nakazati morebitna področja sodelovanja; pri tem igra pomembno vlogo
svetovanje, če želimo spremeniti položaj dobaviteljev, ki ne dosegajo želenih
standardov kakovosti;
politika komuniciranja, pri čemer dobavitelje in notranje uporabnike
seznanimo z nabavno politiko; s tem pritegnemo pozornost zanesljivih in
tehnično usposobljenih dobaviteljev, ki so za organizacijo pomembna
pridobitev; morebitni potencialni dobavitelji so že v začetku udeleženi pri
novostih in pravočasno seznanjeni
s specifikacijami materialov in
načrtovanjem potreb po materialih.

2.5. NABAVNI PROCES
Nabavni proces sestavljajo številne medsebojno povezane in predpisane naloge ter
opravila s področja nabave. Stopenj nabavnega procesa je več, vse pa so med
seboj povezane. Ko se konča ena faza, je ta pogoj za izvajanje naslednje faze.
Zaposleni v nabavi morajo poznati logistiko in administrativno delo, imeti morajo
dobro tehnično znanje in občutek za komercialni vidik. V nabavni proces se lahko
na določenih stopnjah vključujejo tudi drugi oddelki, zato je pomembno dobro
medsebojno sodelovanje. Cilj nabavnega procesa je izpolniti pogoje, da je
material na voljo uporabniku pravočasno, v ustrezni količini in po razumni ceni.
Nabavni proces je potrebno izvesti pazljivo in sistematično, da v čim večji meri
zadovoljimo zahteve naročnikov. Da proces poteka brez vsakršnih motenj, morajo
biti naloge natančno določene. Prav tako je pomembno, da izvajalci poznajo svoje
pristojnosti in odgovornosti. Nedoslednosti in pomanjkljivosti na posameznih
stopnjah povzročajo težave in negativno vplivajo na ostali del procesa. Slabo ali
ne dovolj natančno določena kakovost vhodnega materiala, lahko povzroča nabavo
neustreznega materiala ali materiala slabe kakovosti, to povzroča zastoje v
proizvodnji, reklamacije in nezadovoljstvo, visoke stroške in slabši poslovni
rezultat.
Završnik (2008, str. 33) nabavni proces opisuje z dvanajstimi stopnjami, ki se v
organizacijah v praksi razlikujejo. Celoten nabavni proces je predstavljen na sliki
3.
Skozi vse stopnje nabavnega procesa gremo praviloma le ob prvem nakupu blaga
ali storitve (Weele, 1998, str. 52). Pri prvem nakupu se organizacija srečuje z
novim dobaviteljem in novim materialom, ki predstavlja večje tveganje in
negotovost kot tisti, ki ga organizacija že pozna.
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Slika 3: Nabavni proces
Vir: Završnik, 2008, str. 33
Trženje v nabavi je prav tako pomembno kot trženje v prodaji. Mogoče mu še
vedno pripisujemo manj pomembno vlogo, vendar pa se v organizacijah nabavna
funkcija vse bolj približuje pomembnosti prodajne funkcije. Brez nje ne bi bilo
mogoče opravljati drugih funkcij v poslovnem sistemu. Nabava predstavlja začetno
funkcijo v organizaciji, z njo prihaja organizacija v prvi stik s tržiščem (Turk in
Turk, 2011, str. 21).
Tako kot je za prodajno službo pomembno, da ima vse potrebne podatke in
informacije o razmerah na prodajnem trgu, podatke o konkurenci, o željah in
potrebah kupcev, njihovi kupni moči in drugih številnih značilnostih, ki vplivajo na
njihovo nakupno vedenje, mora tudi nabavna služba stalno, sistematično in
načrtno zbirati, obdelovati in analizirati podatke in informacije, ki se nanašajo na
razmere na njihovih nabavnih trgih (Galič et al., 2009, str. 25).
Raziskava nabavnega trga pomaga odkrivati, analizirati in reševati nerešene
probleme nabavnega poslovanja. Rezultati raziskav pa lahko bistveno prispevajo k
ustvarjanju prihrankov in dobička organizacije (Galič et al., 2009, str. 25).
Po izvedeni raziskavi mora nabavna služba izvesti ocenjevanje dobavitelja, kjer si
lahko pomaga z različnimi metodami, ki so pomoč pri izbiri dobavitelja. Pred
izbiro dobavitelja si nabavna služba lahko pomaga tudi s pogajanji. Pogajanja so
odvisna od pogajalske moči posameznika. Pogajanja so uspešna le, če sta z izidi
zadovoljna tako naročnik kot dobavitelj. Če eden od udeležencev obvladuje
drugega (metoda vzemi ali pusti), bodo pogajanja težka in se verjetno ne bodo
končala z dogovorom. Vedno, kadar se pogajamo, moramo zato presojati tudi
koristi, ki jih bo imela nasprotna stran. Dobra pogajanja izboljšajo položaj vseh
vpletenih. Vprašanja med udeležencema rešujemo tako, da vsaka stran nekaj
doda, popusti ali opusti in pri tem obe strani dosežeta kompromisno rešitev. S tem
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imata oba udeleženca pogajanj občutek uspeha (metoda »win−win«). Pogajanja,
kjer se izboljša položaj ene strani, druga pa izgubi, so nesprejemljiva (Zupančič,
2008, str. 52).
Po izvedenih vseh analizah, ocenjevanjih in morebitnih pogajanjih naročnik sklene
z dobaviteljem pogodbo. Na osnovi sklenjene pogodbe ali izdane naročilnice
dobavitelj dobavi blago ali opravi storitev za naročnika. Dobavljeno blago pride v
skladišče naročnika, kjer ga skladiščnik prevzame, pregleda in skladišči ali odda
notranjemu uporabniku. Za prejeto blago naročnik prejme fakturo, katero je
dolžan plačati v dogovorjenem roku, v kolikor so vse aktivnosti izvedene pravilno.
Nabavna funkcija zajema vse dejavnosti, za katere organizacija prejme račun od
dobavitelja (Weele, 1998, str. 31).
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KONTROLING

3.1. OPREDELITEV IN ZGODOVINSKI RAZVOJ KONTROLINGA
Besedo kontroling zasledimo že v 15. stoletju. Angleški dvor je uvedel funkcijo
kontrolerja z nalogo, da nadzira vse denarne in blagovne tokove prilive in odlive
državnih blagajn (www.mkonetzny.de).
Kontroling se je v Evropi pojavil šele v 70-ih letih prejšnjega stoletja, kot
posledica velike naftne krize, kjer so se poslovni sistemi soočili s potrebo po
koreniti racionalizaciji poslovanja – znižanju stroškov, z rastočo tekmovalnostjo in
hitrim razvojem novih tehnologij (Melavc in Novak, 2007, str. 35).
V Sloveniji nismo bistveno zaostajali za dogajanji v Evropi. V 60-ih letih
prejšnjega stoletja je bilo zaslediti prve zametke današnjega kontrolinga v
podjetju Meblo iz Nove Gorice (Erčulj, 2007, str. 1). Vendar pa je razvoj in
vpeljevanje kontrolinga v slovenske organizacije še bolj v začetni fazi, zato je tudi
proučevanje kontrolinga in vpliva kontrolinga na uspešnost poslovanja organizacij
šele v fazi razvoja (Jagodnik, 2010, str. 87).
Beseda »kontroling« je izpeljana iz angleškega jezika in pomeni uravnavati,
urejati, obvladovati, krmiliti in ne le nadzorovati. Oseba, ki izvaja kontroling, je
kontroler, ki s številčnimi informacijami prikaže poslovanje organizacije in skrbi,
da poslovni sistem ostaja na izbrani smeri. Kontroling je možen le na podlagi
ustrezne izbire celovitih načrtovalnih, predračunskih, obračunskih, analitskih in
nadzornih dejavnosti (Melavc in Novak, 2007, str. 17).
Kontroling je skupek aktivnosti, ki vodijo do oblikovanja informacij za kakovostno
in pravočasno odločanje različnih odločitvenih ravni, povezanih v vse temeljne
poslovne funkcije organizacije. Uspešnost in zmožnost njegovega delovanja je
odvisna od vseh udeležencev v procesih nastajanja (Kaligaro, 2003, str. 1).
Naloga kontrolerja je, da pravočasno opozori na nevarnosti in ugotovi, kje uhajajo
povezave med prihodki, stroški in dobičkom. Kontroler ne nadzoruje poslovnih
funkcij, njegova naloga je skrb za to, da zna vsak sam nadzorovati svoje
poslovanje in pri tem upoštevati cilje in plane ki jih določa vodstvo. Cilji morajo
biti objektivni in tudi dejansko določeni (Deyhle, 1997, str. 133).
Iz zgodovinskega razvoja je razvidno, da sta se v teoriji izoblikovala dva pogleda
na kontroling, in sicer anglo-ameriški in nemški, vendar pa med njima ni bilo
enotne opredelitve.
Anglo-ameriška literatura
opisuje kontroling kot funkcijo (Križaj, 2004,
www.podjetnik.si):
 načrtovanja, analiziranja in nadziranja,
 pripravljanja poročil namenjenih notranjim in zunanjim uporabnikom,
 poročanje bankam, borzam, državnim upravam.
Pojem kontrolinga se je v Nemčiji uvajal postopoma. Za razumevanje nemškega
pristopa h kontrolingu je potrebno ločiti kontroling kot postopek oziroma področje
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nalog, ki je bolj teoretični konstrukt akademskih krogov in opredeljuje, kaj naj bi
kontroler delal, in kontroling kot ureditev, ki opredeljuje, kaj kontroler v resnici
dela. Kontroling kot proces oziroma funkcijo izvajajo kontrolerji in poslovodje
oziroma managerji. Pri kontrolingu kot procesu ločimo operativni in strateški
kontroling. V nemškem pristopu opazimo večji prepad med teorijo in prakso, pri
tem vsebino pojmov bolj narekuje teorija kot praksa (Melavc in Novak, 2007, str.
35, 36).
Strateški kontroling daje strokovno podporo vodstvu s ciljem da zviša raven
uspešnosti poslovanja. Usmerjen je k uspešnosti poslovnega sistema, povečanju
njegove vitalnosti in izboljšanju možnosti za trajni uspeh. Strateški kontroling
pomaga pri oblikovanju vizije, poslanstva, ciljev in strategij, ki so pogoji za trajni
uspeh. Strateški kontroling je podlaga in okvir operativnega kontrolinga (Melavc in
Novak, 2007, str. 37, 38).
Operativni kontroling nudi vodstvu podporo, da se poveča učinkovitost poslovanja.
Njegova temeljna naloga je zagotavljanje podpore vodstvu pri dviganju ravni
donosnosti in gospodarnosti. Temeljna orodja, ki jih pri tem uporablja, so orodja
operativnega predračunavanja, nadziranja in informiranja. Temeljni cilj, ki ga
zasleduje, je spodbujanje pasivnega prilagajanja spremembam v okolju. Usmerjen
je k merljivim in obvladljivim pojavom, ciljne vrednosti, ki jih zasleduje, pa so
likvidnost, dobiček in stabilnost (Melavc in Novak, 2007, str. 37).

3.2. NALOGE IN CILJI KONTROLINGA
Pomen in naloge kontrolinga v organizaciji so evidentiranje, planiranje,
upravljanje, poročanje in nadzor nad poslovnimi procesi.
Celotna dejavnost kontrolinga temelji na poslovnih informacijah, ki morajo biti
oblikovane v predračunski, obračunski, nadzorni in analitski razsežnosti.
Kontroling s svojim odločanjem posega v vse druge dejavnosti poslovnega sistema.
Narekuje posodabljanje poslovnih informacijskih sistemov v vsebinskem in
tehničnem smislu (Melavc in Novak, 2007, str. 40).
Za uspešno poslovanje organizacije je planiranje nujno. Kontroling pripravlja
informacije za odločanje, pripravo na izvajanje in nadziranje izvajanja. V
organizacijah, kjer imajo oddelek za kontroling je vodstvo bolje obveščeno o
dogajanju in uspešnosti in imajo več informacij za poslovno odločanje (Turk et al.,
2003, str. 43).
Planiranje pomeni opredelitev ciljev in poti za njihovo doseganje. Brez obstoja
plana si težko predstavljamo izvajanje kontrole. Pri analiziranju se kontroling
ukvarja z analiziranjem poslovanja organizacije, ocenjevanjem uspešnosti
delovanja, ter analiziranjem odmikov od planskih ciljev po posameznih področjih,
poslovnih funkcijah in mestih odgovornosti ter s tem zagotavlja, da organizacija
uresničuje svoje s planiranjem postavljene cilje (Pučko, 2006, str. 2, 3).
Kontroling je osredotočen na doseganje poslovnih ciljev, ob upoštevanju filozofije
organizacije, ki se ukvarja s priložnostmi in tveganji za sedanjost in prihodnost,
ter zagotavlja ustrezno upravljanje in izvajanje potrebnih ukrepov. Pri
načrtovanju je potrebno definirati težave in cilje, opredeliti pogoje in obravnavati
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alternativne možnosti za zagotavljanje, temu sledita usmerjanje ukrepov in
nadzor. Ko je nadzor postopka končan, preverimo uspešnost načrtovanih ciljev. Če
nadzor ne prinaša želenih rezultatov, je potrebno sprejeti protiukrepe oziroma
popravke (Aunkofer, 2008, www.der-wirtschaftsingenieur.de).
Kontroling je podsistem poslovodenja, načrtovanja in predračunavanja ter
nadzora, hkrati pa tudi informacijski sistem, ki podpira urejanje in usklajevanje
celotnega poslovnega sistema. Pomeni oblikovanje vsebine načrtov in
predračunov, dosežkov in obračunov ter ukrepov v zvezi z odmiki od načrtov in
predračunov. Funkcijo kontrolinga je možno razumeti kot funkcijo nadzora, ki
nenehno nadzira uresničevanje ciljev poslovnega sistema, izkazane v načrtih in
predračunih, skrbi za uresničevanje nadzora izidov in izvaja presojo ugodnosti
premikov od načrtov in predračunov. V okviru poslovodnih ved obravnavajo
kontroling kot informacijsko-poslovodno zasnovo celotnega poslovnega sistema
(Melavc in Novak, 2007, str. 18).
Kontrolinga si brez kakovostne in zanesljive računalniške podpore ne moremo več
predstavljati. Z ustrezno programsko opremo se kontroler osvobodi rutinskih
opravil in se ukvarja z analizo informacij in napovedovanjem njihovega razvoja v
prihodnosti. Mnoge dobre zamisli o uvedbi kontrolinga so propadle ali pa so
povzročile razočaranje ravno zaradi neprimerne računalniške podpore. Na trgu je
vse več dobrih, zanesljivih in uporabniško zelo prijaznih programskih produktov.
Sodobna tehnologija Business Intelligence (sistemi za poslovno obveščanje)
kontrolerju omogoča racionalnejšo izrabo časa. Manj časa porabi za zbiranje
podatkov, zato lahko več časa posveti analiziranju, napovedovanju, pripravi
ukrepov in racionalizaciji poslovanja, skratka svetovanju menedžmentu, kar je
tudi njegova osnovna funkcija (Ivanuša-Bezjak, str. 4, 5). V kontrolingu pri
vsakdanjem delu uporabljamo številne instrumente, orodja in metode. Uspeh
njihove uporabe je v neposredni povezavi z ekonomskimi znanji in izkušnjami
upravljavca. Nepravilna uporaba z napačnimi in togimi informacijami lahko
organizaciji prinese več škode kot koristi. Najbolj znani in preprosti modeli in
orodja, ki pripomorejo k razumevanju kompleksnosti upravljavca in praks
kontrolerskih dejavnosti so: ABC analiza, uravnoteženi sistem kazalnikov BSC,
Benchmarking, BEP ali točka preloma, XYZ analiza, SWOT analiza in drugi
(Kognosko, 2010, www.kognosko.hr).
Sodobna tehnologija kontrolerju omogoča racionalnejšo izrabo časa: manj časa
porabi za zbiranje podatkov, zato lahko več časa posveti analiziranju,
napovedovanju, pripravi ukrepov in racionalizaciji poslovanja. Rešitve, ki
zajemajo celovito upravljanje poslovanja organizacije, pomenijo za organizacijo
konkurenčno prednost: omogočajo pravočasno pripravo poslovnih načrtov in
analiz, zato organizacije bolje izkoriščajo poslovne priložnosti in obvladujejo
poslovanje z nižjimi skupnimi stroški (Kastelic in Erčuj, str. 38).
Kontroling zagotavlja podporo poslovodstvu na področjih načrtovanja,
kontroliranja, analiziranja in informiranja pri uresničevanju ciljev organizacije. Za
organizacije, ki imajo organizirano službo kontrolinga, je značilno ciljno vodenje
na osnovi zastavljenih planov in strategij. Organizacija mora učinkovito spremljati
in meriti dogajanja, sistematično spremljati odmike od zastavljenih ciljev,
ugotavljati vzroke za odmike, ter predlagati ukrepe za uresničitev planov.
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Predpogoj za uspešno odločanje so pravočasne in verodostojne informacije, ki jih
zagotavlja služba kontrolinga (Jagodnik, 2010, str. 87).

3.3. VLOGA IN POMEN KONTROLINGA V ORGANIZACIJI
Dejavnost kontrolinga je v organizacijah potrebna na več funkcijskih področjih, na
plansko-analitičnem področju, na področju proizvodnje, financiranja, na
tehničnem področju, prodajnem oziroma trženjskem, na področju notranje
revizije, kadrov, na področju nabave itn.
Kontroler je posrednik med vodstvom poslovnega sistema in posameznimi področji
dejavnosti poslovnega sistema. Je osrednja oseba, ki skrbi za načrtovanje in
predračunavanje, pri kateri se zbirajo posamezni načrti in predračuni. Preverja
medsebojno združljivost predračunov, oblikuje in usklajuje posamezne načrte in
predračune v celostni načrt oziroma celostni predračun poslovnega sistema.
Položaj kontrolinga je v organizacijski sestavi poslovnih sistemov lahko glede na
velikost poslovnega sistema različen, velja pa prepričanje, da mora taka služba
imeti močan položaj v organizaciji (Melavc in Novak, 2007, str. 20).
Kontroling mora biti vsaj v začetku uvrščen v najvišjo organizacijsko raven,
kasneje se po potrebi lahko uvrsti nižje, vendar pa mora biti uvrščen najmanj na
drugo najvišjo raven v organizaciji (Križaj, 2004, www.podjetnik.si). Mesto
kontrolinga v organizacijski shemi organizacije je odvisno od razvitosti
medosebnih odnosov, sloga vodenja in nivoja uveljavljenosti informacijske
podpore. Prihodnost kontrolinga je vsekakor v organizacijski enoti, ki se bo
ukvarjala z informacijsko in organizacijsko funkcijo. Kontrolerja najdemo v vsaki
organizaciji, tudi najmanjši, tam to funkcijo opravlja direktor ali lastnik sam
(Ivanuša-Bezjak, secure.sistem-ips.com, str. 5).
Kontroling je sistem za neodvisno in sprotno spremljanje in analiziranje
poslovanja, ter primerjanje trenutnih rezultatov z načrtovanimi. Pridobljeni
podatki in poročila so osnova za odločanje s katerimi vodstvo ocenjuje napredek in
stanje poslovanja, na podlagi katerih sprejema strateške in operativne odločitve
(financnislovar.com). Kontroling je postopek vodenja k ciljem, ki ga je potrebno
organizirati. Lahko je centraliziran ali decentraliziran po posameznih poslovnih
funkcijah. Obseg nalog, ki jih opravlja posamezni kontroler, je odvisen od
centraliziranosti oziroma decentraliziranosti službe kontrolinga. Prednost
centraliziranega kontrolinga je, da celotno službo kontrolinga vodi in nadzira
kontroler, slabost pa je prevelika oddaljenost od nižjih ravni poslovodstva in
njihovih informacijskih potreb. Decentraliziran kontroling je organiziran tako, da
ima na ravni organizacije osrednji kontroling, ki ga vodi glavni kontroler, in več
specializiranih kontrolingov, ki jih vodijo kontrolerji za specializirana področja. Ta
pristop zahteva od kontrolerja na nižjih nivojih dvojno poročanje, kar lahko vodi
do nepristranskosti (Melavc in Novak, 2007, str. 39).
V skladu z razvojnimi fazami kontrolinga so se oblikovali koncepti, ki si sledijo v
kronološkem vrstnem redu: računovodska usmerjenost, informacijska usmerjenost
in usmerjenost v nadzor. Slika 4 prikazuje sodobno in celovito zgrajen upravljalno
usmerjen koncept kontrolinga. Namen usmerjenega koncepta kontrolinga je
povečanje sposobnosti reakcije in aktivnega prilagajanja sistemu vodenja za
dosego ciljev družbe in povečanje zmogljivosti za aktivno in pasivno prilagajanje
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spremembam znotraj in zunaj organizacije. Ta cilj kontroling doseže z
usklajevanjem in integracijo, torej prilagajanjem na istih in na različnih
hierarhičnih ravneh (Osmanagić Bedenik, 2006, str. 339, 340).

Slika 4: Upravljalno usmerjen koncept kontrolinga
Vir: Osmanagić Bedenik, 2006, str. 340
Nabavna funkcija ena od poslovnih funkcij, ki je bila do nedavnega potisnjena v
ozadje, danes pa pridobiva na pomenu. Najbolj pomembne naloge, ki naj bi jih
izvajala nabavna funkcija, so: raziskave nabavnega trga, izbira dobaviteljev,
izdelava načrta nabave, iskanje in analiziranje ponudb, poslovno dogovarjanje,
naročanje, prevzem delovnih predmetov in storitev, kontrola ob prevzemu,
izdajanje nalogov za plačilo dobavitelju, skladiščenje delovnih predmetov, razvid
nabave in kontroliranje ter analiziranje nabavnega poslovanja v celoti. Zaposleni v
nabavi so večinoma osredotočeni na izvajanje nabavnih dejavnosti, bistveno manj
pa na samo analiziranje učinkovitosti in uspešnosti delovanja nabavne funkcije
(Križaj, 2007, str. 6).
Naloge kontrolinga na področju nabave so povezane z zagotavljanjem ustreznih
poslovnih informacij o stanju in spremembah na nabavnih tržiščih. Zelo pomembna
je vloga računovodskih informacij o stroških nabave in nabavnih cenah posameznih
vrst materiala. Gre za poslovne informacije, ki omogočajo spoznanja o najvišji
možni nabavni ceni glede na dosegljive prodajne cene, o možni zamenjavi
določene vrste materiala z drugo in podobno. Naloga kontrolinga področja nabave
pa je tudi skrb za tržne analize nabavnega tržišča in analize dobaviteljev.
Kontroling v nabavi mora odkrivati in premagovati nasprotja med nabavno,
proizvajalno in finančno dejavnostjo s pomočjo različnih orodij. Ugotavljati in
presojati mora upravičenost stroškov nabavne dejavnosti glede na posledice, ki jih
ta dejavnost določenemu poslovnemu sistemu zagotavlja. Za uspešno delo mora
kontroling poznati potrebna orodja za njegovo uresničevanje (Melavc in Novak,
2007, str. 24).
Erika Križnar: Kontroling nabavnega poslovanja v javnem gospodarskem zavodu

stran 19

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Kot smo napovedali v strukturi, bomo v nadaljevanju naloge predstavili javni
sektor ter način financiranja pridobitnih in nepridobitnih organizacij.

4.

JAVNI SEKTOR IN JAVNE SLUŽBE

Pojmi državna uprava, javna uprava in javni sektor niso enotno definirani niti v
zakonodaji, niti v teoriji. Pojem javne uprave opredelimo kot javno upravo v
ožjem pomenu in je povezan zlasti z izvršilno vejo oblasti, v širšem pomenu pa
zajema še organe, povezane z zakonodajno in sodno vejo oblasti, ter vse pravne
osebe javnega prava. Javni sektor se pretežno prekriva z omenjenim pojmom
javne uprave v širšem pomenu. Po opredelitvi v strategiji nadaljnjega razvoja
slovenskega javnega sektorja 2003-2005 zajema javni sektor celoto državnih
organov in uprav lokalnih samoupravnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov,
javnih zavodov in javnih gospodarskih zavodov ter drugih oseb javnega prava, če
so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti ter še
javna podjetja kot izvajalce javnih služb na področju gospodarske infrastrukture.
Javni sektor je potrebno razumeti kot antipod zasebnemu sektorju. Pojem javni
sektor bi morali razumeti najširše, tako da poleg vseh državnih organov in
samoupravnih lokalnih skupnosti vključuje tudi vse javne zavode in druge pravne
osebe javnega prava, glede nekaterih kriterijev celo javna podjetja (Trstenjak in
Korade, 2005, str. 1, 2).
V literaturi se pojavlja delitev javnih služb na gospodarske in negospodarske javne
službe. Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne
dobrine, kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v
javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija oziroma občina ali druga lokalna
skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče
zagotavljati na trgu (1. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, Ur. list RS, št.
32/93).
Način opravljanja državnih gospodarskih javnih služb predpiše Vlada Republike
Slovenije z uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom, tako da je zagotovljeno
njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih
sistemov. Republika oziroma lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne službe
v naslednjih oblikah: kot režijski obrat, kot javni gospodarski zavod, kot javno
podjetje z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava, z vlaganjem javnega
kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava (6. člen Zakona o gospodarskih javnih
službah, Ur. list RS, št. 32/93).

4.1. PRIDOBITNE IN NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE
V sodobnem svetu zavzemajo nepridobitne organizacije vedno pomembnejše
mesto v primerjavi s pridobitnimi. Mnogokrat je nepridobitne organizacije težko
razlikovati od pridobitnih. Nepridobitne organizacije ne ustvarjajo dobička,
temveč razliko med prihodki in odhodki, če pa v nekaterih izjemah dobiček je, kot
npr. pri gospodarskih javnih službah, se v nobenem primeru ne razporeja izven
dejavnosti nepridobitnega sektorja, ampak ostaja znotraj njega, za namen, za
katerega je bil ustanovljen. Organizacije, ki vestno gospodarijo in si s tem
prigospodarijo sredstva, le-ta vlagajo nazaj v dejavnost organizacije in tako
skrbijo za razširitev dejavnosti ali dvig kakovosti storitev. Na nepridobitnem
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področju se srečujemo s pojmoma presežek prihodka nad odhodki in presežek
odhodka nad prihodki, kar v pridobitnem sektorju pomeni dobiček in izgubo
(Hočevar, str. 1, GradivoPNO_Hocevar.doc).
Razlika med prihodki in odhodki se ne sme deliti med lastnike, med člane (v
kolikor obstajajo), niti si ga ne sme deliti uprava ali kateri drug organ. Ustvarjen
presežek prihodkov nad odhodki se lahko uporabi izključno za financiranje
dejavnosti, za katero je bila nepridobitna organizacija ustanovljena (Trstenjak,
1998, str. 30).
Nepridobitne organizacije so najpogosteje ustanovljene z namenom, da bi
zagotavljale storitve, ki jih širša družba spozna za zelo dragocene in jih profitno
usmerjene organizacije ne morejo ali nočejo zagotavljati širši družbi (Dimovski v
Možina et al., 2002, str. 695).
Management, ne glede na to, ali govorimo o njem v gospodarskem, profitnem
področju ali na nepridobitnem področju, ima skupne osnovne komponente, ki se
izkazujejo v organiziranju, vodenju, načrtovanju in kontroliranju (Hočevar, str.
20, GradivoPNO_Hocevar.doc).
Ena izmed pravno-statusnih oblik izvajanja javnih služb so javni gospodarski
zavodi. Vlada ali lokalna skupnost ustanovita javni gospodarski zavod za
opravljanje ene ali več gospodarskih dejavnosti, kadar se v celoti izvajajo kot
nepridobitne. Njihovo izvajanje zahteva samostojno organizacijo izven uprave ali
lokalnih služb. Soustanovitelji javnega gospodarskega zavoda so lahko tudi druge
pravne in fizične osebe, vendar njihovi ustanoviteljski deleži skupaj ne smejo
presegati 49 odstotkov (18. člen Zakon o gospodarskih javnih službah, Ur. list RS,
št. 32/93).
Javni gospodarski zavod je redka oblika izvajanja javnih služb. Razlog za to je v
njihovi posebni pravno statusni obliki. Država ga ustanovi za opravljanje tistih
gospodarskih javnih služb, katerih proizvode ne bi mogla uspešno zagotavljati
preko trga in jih predvsem zaradi intenzivnosti javnega interesa za določene
dobrine in storitve zagotavlja sama. Poslovanje javnega gospodarskega zavoda je
pod njenim popolnim nadzorom, omejen pa je tudi vstop zasebnega kapitala
(Pličanič, 1993, str. 121).

4.2. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
Javne finance so že star pojem, ki je nastal v antiki s pojavom prvih mestnih držav
ali polisov. Za potrebe delovanja mesta in vladarja so mesta potrebovala denar,
zato so od prebivalcev pobirala davke in takse. Pobiranje davkov se je ohranilo do
današnjih dni, le da se je od prvih začetkov precej spremenilo, k čemur je v veliki
meri vplival spremenjen pogled na vlogo države (Štefe, 2010, str. 5).
Gospodarske javne službe se financirajo s ceno javnih dobrin, iz proračunskih
sredstev in iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti.
Republika zagotavlja sredstva iz proračuna za financiranje republiških
gospodarskih javnih služb, lokalna skupnost pa za financiranje izbirnih lokalnih
javnih služb (8. člen Zakon o gospodarskih javnih službah, Ur. list RS, št. 32/93).
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Po Zakonu o javnih financah javni sektor v Sloveniji sestavljajo neposredni in
posredni uporabniki. Neposredne uporabnike državnega proračuna delimo na
nevladne, vladne in pravosodne proračunske uporabnike. Posredni proračunski
uporabniki so pravne osebe ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni
zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik so država oz.
občine. Izvajajo negospodarsko javno službo, dejavnost v javnem interesu ali
druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije. Sredstva za financiranje
pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov in drugih virov (Štefe, 2010, str.
18, 19).
Za financiranje posrednih proračunskih uporabnikov je značilno, da sredstva za
delovanje pridobivajo posredno, od neposrednih proračunskih uporabnikov. Za ta
namen sestavijo finančni načrt, ki ga mora potrditi neposredni proračunski
uporabnik in na podlagi katerega neposredni in posredni proračunski uporabnik
skleneta pogodbo o financiranju, na podlagi katere neposredni proračunski
uporabnik posrednemu zagotavlja sredstva. (Štefe, 2010, str. 19).
Javni gospodarski zavod in javno podjetje vodita računovodstvo po določilih
zakona, ki ureja gospodarske družbe. Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost
gospodarskih javnih služb, morajo imeti revidirane letne računovodske izkaze v
skladu z zakonom. Pri reviziji se ugotavlja tudi namenskost, učinkovitost in
racionalnost uporabe proračunskih sredstev (66. in 67. člen Zakon o gospodarskih
javnih službah, Ur. list RS, št. 32/93).
Temelji javnih financ so določeni že v Ustavi RS (1991, 146.−152. člen), kjer je
določeno, da se država in lokalne skupnosti financirajo z davki, drugimi obveznimi
dajatvami in prihodki od premoženja. Eden pomembnejših zakonov, ki določajo,
na kakšen način se lahko porabijo javna sredstva je Zakon o javnem naročanju, ki
določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga,
storitev in gradenj. Naročniki po tem zakonu so organi RS in samoupravnih lokalnih
skupnosti, javni skladi, javne agencije, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in
druge osebe javnega prava. Naročniki lahko javno naročilo izvedejo po enem
izmed postopkov, ki so določeni v zakonu (Štefe, 2010, str. 12).
Začetek javnega naročanja sega v leto 1992 s sprejetjem Zakona o proračunu
Republike Slovenije za leto 1992 (Uradni list RS, št. 16/92), ki je v svojih določbah
predpisoval obveznost oddaje nabav oziroma izbiro izvajalca na osnovi javnega
razpisa. Prvi zakon o javnih naročilih je bil v Sloveniji sprejet leta 1997 (Uradni
list RS, št. 24/97).
Javna naročila so skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne
nabave blaga, storitev ali gradbenih del. K izvajanju javnih naročil so zavezani
posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov. Preko javnih
naročil se v povprečju porabi okrog polovica državnega proračuna. Ocenjuje se, da
se po postopkih javnih naročil v državah Evropske unije porabi okrog 12 odstotkov
bruto družbenega produkta v Evropski uniji. Tudi Republika Slovenija v tem
pogledu ni izjema, saj država preko porabe državnega proračuna pomembno vpliva
na gospodarstvo (Praetor, 2002, www.mojdenar.com).
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Ne glede na vrsto in velikost posla morajo naročniki spoštovati temeljna načela
javnega naročanja, ki so določena v 5. do 10. členu zakona o javnem naročanju
(Ur. list RS, št. 12/2013):






načelo gospodarnosti učinkovitosti in uspešnosti,
načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki,
načelo transparentnosti javnega naročanja,
načelo enakopravne obravnave ponudnikov,
načelo sorazmernosti.
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PREDSTAVITEV JGZ BRDO

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije je pravni
naslednik Servisa za protokolarne storitve Republike Slovenije. Ustanovljen je bil z
Odlokom o ustanovitvi (Uradni list RS št. 97/2001) s 1. januarjem 2002.
Ustanoviteljica zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in
obveznosti pa izvaja Vlada. Osnovna naloga zavoda je opravljanje storitev za
protokolarne in reprezentančne dogodke, ki imajo prednost pri rezervaciji
protokolarnih lokacij (Letno poročilo, 2011, str. 7).
Zavod v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarsko javno službo:
 opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, vezane na upravljanje stvarnega
premoženja v lasti ustanoviteljice, ki je bilo s sklepom Vlade Republike
Slovenije preneseno v upravljanje zavoda, ter druge naloge ki omogočajo
njegovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj,
 opravlja protokolarne storitve skladno s sklepom o določitvi protokolarnih
pravil in
 organizira druge dogodke za državne organe.
Zavod lahko opravlja tudi tržno dejavnost ter opravlja dejavnosti v obsegu in tako,
kot je določeno z letnim programom dela in finančnim načrtom (5. člen Odloka o
ustanovitvi, Ur. list RS, št. 54/2012).
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj
račun. Za svoje obveznosti zavod odgovarja z lastnim premoženjem.
Ustanoviteljica odgovarja le za obveznosti zavoda, ki nastanejo v zvezi z
opravljanjem gospodarske javne službe (7. člen Odloka o ustanovitvi, Ur. list RS,
št. 54/2012).
Ustanoviteljica zagotavlja zavodu transfer za opravljanje dejavnosti na podlagi
potrjenega programa dela in finančnega načrta
Sestava stroškov in višina transferja se določita v letni pogodbi, ki jo Generalni
sekretariat Vlade Republike Slovenije sklene z zavodom. Zavod ne more
samostojno razpolagati s stvarnim premoženjem v posamični vrednosti nad 5.000
EUR in s stvarnim premoženjem, ki ima naravo narodnega bogastva ali
kulturnozgodovinske dediščine. Zavod pripravi predlog letnega načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem, ki je sestavni del finančnega načrta zavoda. Za pripravo
načrta se smiselno uporablja zakon, ki ureja stvarno premoženje države. Za
opravljanje protokolarnih storitev in organiziranje drugih dogodkov za državne
organe se financirajo iz prihodkov od plačil uporabnikov storitev na podlagi
cenika, ki ga sprejme upravni odbor s soglasjem ustanoviteljice. Cenik tržne
dejavnosti sprejme upravni odbor na predlog direktorja. Zavod mora s
premoženjem ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja (9.-11. člen Odloka o
ustanovitvi, Ur. list RS, št. 54/2012).
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti (Letno poročilo, 2011,
str. 7):
 iz proračuna Republike Slovenije,
 s prihodki od plačil uporabnikov protokolarnih storitev,
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s prihodki od najemnin,
s prihodki od prodaje blaga in storitev,
s prihodki nadomestil tretjih oseb za opravljanje dejavnosti na zavarovanem
območju,
z dotacijami, donacijami, darili in iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen s prihodki od plačil za protokolarne
storitve in organizacijo drugih dogodkov, s prihodki od tržne dejavnosti, z
dotacijami, donacijami, darili in iz drugih virov, zavod praviloma namenja za
razvoj in širitev dejavnosti zavoda, predvsem za vzdrževanje premoženja, ki ga
ima v upravljanju, v skladu s potrjenim finančnim načrtom zavoda. Ustanoviteljica
lahko zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega
premoženja za opravljanje strokovnih, tehničnih in drugih nalog, vezanih na
upravljanje stvarnega premoženja skladno z letnim programom in finančnim
načrtom zavoda (12. in 13. člen Odloka o ustanovitvi, Ur. list RS, št. 54/2012).
Neposredni odgovorni organ za nadzor nad delom in poslovanjem zavoda je
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije. Organa vodenja zavoda sta
upravni odbor in direktor. Upravni odbor ima sedem članov. Šest članov imenuje
ustanoviteljica, enega pa izvolijo zaposleni v zavodu. Člani upravnega odbora so
imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. Ustanoviteljica lahko
odpokliče člane upravnega odbora, ki jih je sama imenovala, pred iztekom
mandata. (16.-18. člen Odloka o ustanovitvi, Ur. list RS, št. 54/2012).
Zaradi usklajevanja računovodskih podatkov z državnim proračunom zavod vodi
posebno knjigovodsko evidenco proračunskih prihodkov po načelu plačane
realizacije. Zagotoviti mora ločene knjigovodske evidence za dejavnost javne
gospodarske službe in za tržne dejavnosti v skladu z merili, ki jih sprejme upravni
odbor zavoda, imeti mora revidirane letne računovodske izkaze. Pri reviziji se
skladno s predpisi ugotavljajo namenskost, učinkovitost in racionalnost porabe
proračunskih sredstev. Zavod mora pripraviti delovni program in finančni načrt ob
upoštevanju delitve dejavnosti (27.–30. člen Odloka o ustanovitvi, Ur. list RS, št.
54/2012).

5.1. POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKI CILJI
S programom dela in finančnim načrtom so opredeljeni naloge, cilji in strategija,
na področjih vzdrževanja premoženja, izvedbe protokolarnih sprejemov, tržne
dejavnosti v okviru razpoložljivih kapacitet, ter ohranjanja naravne in kulturne
dediščine. V okviru svoje dejavnosti zavod kot gospodarska javna služba
prednostno opravlja strokovne in tehnične naloge pri upravljanju objektov, ki so v
lasti ustanoviteljice ter ostale naloge, s katerimi se omogoča njihovo smotrno in
gospodarno rabo ter razvoj. Kombinirana uporaba objektov in zemljišč se vsako
leto znova potrjuje kot smotrna in racionalna rešitev (PDFN BRDO, 2013, str. 8).
Osnovno poslanstvo zavoda je organiziranje in izvajanje gostinskih in drugih
storitev za potrebe protokolarnih in reprezentančnih dogodkov v objektih, v
katerih se izvajajo protokolarne storitve, ter kakovostno redno in investicijsko
vzdrževanje teh objektov in pripadajočih zemljišč (parkov, gozdov in travnikov).
Izvajanje navedenih gostinskih, vzdrževalnih in drugih storitev temelji na visoki
kakovosti in profesionalnosti ter na kulturnih in zgodovinskih danostih Slovenije. Z
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visoko kakovostnim opravljanjem dejavnosti in storitev zavod daje tudi svoj
prispevek k mednarodnemu ugledu Republike Slovenije. Osnovno vodilo pri
upravljanju objektov je ohranjanje njihovega kulturnega in zgodovinskega izročila
ter vzdrževanje njihove funkcionalnosti ob hkratni ohranitvi naravnih
znamenitosti. Upravljanje objektov poteka po načelih gospodarnosti in
racionalnosti ob hkratnem doseganju visoke kakovosti osnovnih dejavnosti zavoda.
Za doseganje cilja gospodarnosti in racionalnosti pri upravljanju objektov zavod
opravlja dejavnosti tudi za druge uporabnike. Izvajanje teh dejavnosti v nobenem
primeru ne sme in tudi ne ovira izvajanja osnovnega poslanstva. S tržno
dejavnostjo zavod ustvarja prihodek, ki je namenjen za vzdrževanje in razvoj
objektov, v katerih se izvajajo protokolarne storitve, saj s tem zavod podpira
svoje temeljno poslanstvo (Letno poročilo, 2011, str. 9).
Osnovni cilj zavoda v prihodnjih letih je povečanje kakovosti izvajanja oblikovanja
in organiziranja visoko strokovnih in profesionalnih dejavnosti in storitev za
protokolarne in reprezentančne dogodke v objektih, v katerih se izvajajo
protokolarne storitve. Obdržati višino oziroma povečati zaračunane prihodke glede
na splošna gospodarska gibanja. Pri upravljanju objektov in zemljišč mora posebno
pozornost nameniti varstvu naravne in kulturne dediščine, ki je že zaščitena s
številnimi predpisi, razvijati samo takšne oblike dodatne ponudbe, ki ne bodo
imele negativnega vpliva na obstoječe ekosisteme (Letno poročilo, 2011, str. 10,
11).

5.2. ORGANIZIRANOST ZAVODA
Statut ter akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na podlagi
nalog in pristojnosti sprejme upravni odbor.
Zavod je organiziran v štirih organizacijskih enotah (14. člen statut zavoda):
1. tehnična služba,
2. gostinsko turistična služba,
3. splošna služba,
4. finančno informacijska služba.
V zavodu je 193 zaposlenih, od tega je v vodstvu 7 zaposlenih, kar predstavlja
3,63 odstotkov, in ravno tako v nabavni službi, v gostinsko-turistični službi 124
zaposlenih, kar predstavlja 64,25 odstotkov, v splošni službi 3 zaposleni, kar
predstavlja 1,55 odstotka, in v finančno informacijski službi 8 zaposlenih, kar
predstavlja 4,15 odstotkov.
V sliki 5 smo predstavili strukturo zaposlenih po organizacijskih enotah zavoda.
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Struktura zaposlenih po organizacijskih enotah
1,55%

4,15% 3,63% 3,63%

vodstvo

nabavna služba

22,80%

gostinsko-turistična služba
tehnična služba
splošna služba
64,25%

finančno infromacijska služba

Slika 5: Struktura zaposlenih po organizacijskih enotah
Vir: kadrovska služba, 2013
Organizacijska shema JGZ Brdo

Slika 6: Organizacijska shema JGZ Brdo
Vir: kadrovska služba, 2013
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5.3. STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZAVODA
Prihodki zavoda so razdeljeni na prihodke iz proračuna in zaračunane prihodke iz
gospodarske javne službe, tržne dejavnosti, finančne in druge prihodke. V letu
2012 so prihodki zavoda znašali 6.647.414 EUR. Največji delež prihodkov (57,78
odstotkov) v višini 3.840.600 EUR predstavljajo proračunski prihodki za plače,
sledijo zaračunani prihodki tržne dejavnosti (35,64 odstotkov) v višini 2.369.272
EUR, najmanjšo vrednost (0,05 odstotka) v višini 3.225 EUR pa predstavljajo
zaračunani finančni prihodki, ki se nanašajo na obresti od kratkoročnih depozitov
pri banki, ki pa so zaradi nizkih obrestnih mer in ob majhnih razpoložljivih prostih
sredstvih dokaj skromni. Prihodki za materialne stroške so nakazani v skladu s
proračunskimi možnostmi, drugi prihodki pa se nanašajo na prejete odškodnine od
zavarovanj, zaračunanje pogodbeno dogovorjenih odškodnin in druge, ki jih ni
mogoče uvrstiti med redne prihodke, ker so bolj naključni oziroma občasni.
Struktura prihodkov je prikazana s strukturnim grafom vrednostno in z odstotki
(Interno gradivo, 2013, str. 54).
Prihodki v letu 2012
28.184; 0,42%
3.225; 0,05%

Proračunski prihodki za plače

Proračunski prihodki za
materialne stroške

2.369.272; 35,64%
3.840.600; 57,78%

Prihod. gospod. javne službe

Prihodki tržne dejavnosti
335.908;
5,05%
70.225; 1,06%

Finančni prihodki

Drugi prihodki

Slika 7: Struktura prihodkov
Vir: računovodska služba, 2013
Odhodki zavoda so v letu 2012 znašali 6.410.505 EUR. Od vseh odhodkov
predstavljajo stroški dela najvišjo vrednost 3.841.579 EUR (59,93 odstotkov),
materialni stroški 1.564.934 EUR oziroma 24,41 odstotkov, stroški storitev 883.705
EUR oziroma 13,79 odstotkov, stroški obresti 59 EUR in drugi stroški 120.228 EUR.
Stroški dela v znesku 3.841.579 EUR so bili evidentirani na podlagi dejanskih
izplačil, razlika med prihodki in odhodki za plače v znesku 979 EUR pa gre zaradi
zamika pri obračunu refundacij bolniških odsotnosti (Interno gradivo, 2013, str.
59).
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Odhodki v letu 2012
120.228; 0,02
Stroški materiala
1.564.934; 0,24

Stroški storitev

883.705; 0,14

3.841.579;
59,93%

Stroški obresti
Stroški dela

Drugi odhodki
59; 0,00

Slika 8: Struktura odhodkov
Vir: računovodska služba, 2013
V tabeli 1 je prikazana struktura prihodkov in odhodkov po glavnih skupinah po
naravnih vrstah, zaradi preglednega in lažjega razumevanja poslovnega izida, kot
ga obravnava proračunski način.
V EVRIH
ELEMENT
A. PRIHODKI
I. PRORAČUNSKI PRIHODKI
– prihodki za plače
– prihodki za materialne str.
II. ZARAČUNANI PRIHODKI
– prihod. gospod. javne službe
– tržna dejavnost
– finančni prihodki
– drugi prihodki
SKUPAJ A (I. + II.)
B. ODHODKI
– stroški materiala
– stroški storitev
– stroški obresti
– stroški dela
– drugi odhodki
SKUPAJ B
C. PRIHODKI–ODHODKI (A–B)

REALIZACIJA 2012
VREDNOST
3.910.825
3.840.600
70.225
2.736.589
335.908
2.369.272
3.225
28.184
6.647.414
1.564.934
883.705
59
3.841.579
120.228
6.410.505
236.909

Tabela 1: Struktura prihodkov in odhodkov
Vir: računovodska služba, 2013
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Na podlagi navedenega je po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb v znesku
16.260 EUR čisti poslovni izid obračunskega obdobja znašal 220.649 EUR.
V skladu z 28. in 32. členom odloka o ustanovitvi zavoda je potrebno prikazati tudi
delitev prihodkov in odhodkov glede na dejavnost gospodarske javne službe in
tržno dejavnost v skladu z merilom, ki je bilo že uporabljeno pri sestavi
poslovnega poročila in potrjeno s strani revizorja, ter upravnega odbora zavoda.
Kot merilo za delitev odhodkov je upoštevan ključ na podlagi realiziranih
zaračunanih prihodkov gospodarske javne službe in prihodkov tržne dejavnosti, kar
je v skladu s SRS 35.33 (Interno gradivo JGZ Brdo, 2013, str. 56).
Delež stroškov oziroma odhodkov dejavnosti gospodarske javne službe, ki je bil
izračunan na podlagi razmerja med prihodki gospodarske javne službe in tržne
dejavnosti je prikazan v EUR v tabeli 2.
V EUR
ELEMENT
A. PRIHODKI
I. PRORAČUNSKI PRIHODKI
– prihodki za plače
– prihodki za materialne str.
– prihodki od por. dolg. rez.
II. ZARAČUNANI PRIHODKI
– prihodki gosp. javne službe
SKUPAJ A (I. + II.)
B. ODHODKI
– stroški materiala
– stroški storitev
– stroški obresti
– stroški dela
– drugi odhodki
SKUPAJ B.
C. PRIHODKI–ODHODKI (A–B)

REALIZACIJA 2012
vrednost
3.910.825
3.840.600
70.225
0
335.908
335.908
4.246.733
281.917
108.472
7
3.841.579
14.758
4.246.733
0

Tabela 2: Delež stroškov dejavnosti gospodarske javne službe
Vir: računovodska služba, 2013
Po enaki metodi, kot je bila obračunana dejavnost gospodarske javne službe, je
obračunana tudi tržna dejavnost, kar je prikazano v tabeli 3.
V EUR
ELEMENT
A. PRIHODKI
II. ZARAČUNANI PRIHODKI
– komercialni prihodki
– finančni prihodki
– drugi prihodki

REALIZACIJA 2012
vrednost
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– stroški storitev
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2.400.681
1.283.017
775.233
52
105.470
2.163.772
236.909

Tabela 3: Delež stroškov tržne dejavnosti
Vir: računovodska služba, 2013
Tržna dejavnost nam kaže na smotrno kombinirano rabo protokolarnih objektov.
Na ta način pridobivamo dodatna sredstva prek prostega trga, ki znižujejo porabo
proračunskih sredstev.
Kot javni gospodarski zavod smo dolžni voditi poslovne knjige v skladu z Zakonom
o gospodarskih javnih službah (Ur. l., št. 32/93 in 30/98) in skladno z določili
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l., št. 42/06 in 60/06), ki narekujeta
uporabo Slovenskih računovodskih standardov. V skladu s SRS 25.25 in SRS 35.33 je
organizacija dolžna pojasniti tudi stroške po funkcionalnih skupinah, glede na
opravljanje gospodarske javne službe in tržne dejavnosti. Stroški po vrstah so
ločeno za gospodarsko javno službo in tržno dejavnost prikazani v EUR v tabeli 4
(Interno gradivo JGZ Brdo, 2013, str. 68, 69).
VRSTA STROŠKOV ZA GOSPODARSKO JAVNO SLUŽBO
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
STROŠKI PRODAJANJA
STROŠKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI

2012
5.599
123.501
4.117.634

SKUPAJ
VRSTA STROŠKOV ZA TRŽNO DEJAVNOST
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
STROŠKI PRODAJANJA
STROŠKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI
SKUPAJ
VRSTA STROŠKOV SKUPNO
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
STROŠKI PRODAJANJA
STROŠKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI
SKUPAJ

4.246.733
2012
3.165
69.815
2.090.792
2.163.772
2012
8.763
193.316
6.208.426
6.410.505

Tabela 4: Delež stroškov tržne dejavnosti
Vir: računovodska služba, 2013
V nadaljevanju naloge bomo podrobneje predstavili nabavno službo zavoda, ki
skrbi za področje nabave, vodenje postopkov javnih naročil, skladiščno poslovanje
in v okviru meril za nabavo sledi strateškim usmeritvam zavoda.
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NABAVNO POSLOVANJE V ZAVODU

6.1. POSNETEK STANJA
Delo v nabavni službi zajema sledenje tehničnih in ekonomskih ciljev zavoda, ter
zagotavljanje blaga in storitev za nemoten potek vzdrževanja, priprave obrokov in
prodaje. Ekonomski cilj pomeni, da nabavna služba svojo nalogo izvede čim bolj
gospodarno s čim manjšimi stroški ob zagotavljanju preglednosti porabe sredstev.
Tehnični cilj pomeni, da nabavna služba nabavi material ali blago ustrezne
kakovosti, časovno usklajeno in na določenem mestu za znanega notranjega
uporabnika. Za dosego teh ciljev je nabavna služba odvisna od ostalih služb katere
morajo, da delovanje nabavne službe poteka nemoteno, sporočiti svoje potrebe,
le-te pa morajo biti kvalitetno pripravljene in specificirane s podatki kot so: kaj,
koliko in kdaj nabavljati.
Delo nabavne službe je sestavljeno iz številnih opravil, nalog in aktivnosti, ki jih
morajo zaposleni vsakodnevno opravljati. V nabavni službi je sedem zaposlenih, ki
opravljajo naslednje naloge:
 velika naročila, kot so javni razpisi, na podlagi katerih se sklenejo letne
pogodbe,
 naročila manjših vrednosti, na podlagi katerih se sklenejo letne naročilnice,
 enkratna naročila blaga, storitev in gradenj, na podlagi katerih se izda
naročilnica za točno določeno naročilo,
 rešujejo reklamacije,
 kompletirajo račune dobaviteljev z ustreznimi dokumenti,
 opravljajo skladiščno poslovanje,
 oddajajo naročila na podlagi že sklenjenih pogodb,
 izdajo blago iz skladišča,
 opravljajo inventure in drugo.
Zavod se delno financira iz proračuna, zato je uvrščen na seznam naročnikov, ki
morajo pri izvajanju nabavnih aktivnosti upoštevati pravila javnega naročanja.
Ravnati mora kot skrben gospodar, upoštevati določila ki jih določa zakonodaja s
področja javnih naročil, to so Zakon o javnem naročanju, Zakon o reviziji
postopkov javnega naročanja, Zakon o javnih financah in drugi.

6.2. POTEK NAROČANJA
Za vsako izvedbo naročila za dobavo blaga ali opravljeno storitev je potreben
zahtevek. Ločimo interne zahtevke, ki so namenjeni izdaji blaga iz skladišča
oziroma naročilu blaga na osnovi sklenjenih pogodb po predhodno izpeljanih
postopih, in zahtevke za izdajo naročilnice, letne naročilnice ali sklenitev
pogodbe. Zahtevek mora vsebovati točen opis naročila, mersko enoto in količino,
stroškovno mesto, datum, ocenjeno vrednost, podpis osebe, ki je zahtevek izdala
in podpis vodje službe. Zahtevki ki se nanašajo na izdajo naročilnice ali sklenitev
pogodbe mora s podpisom poleg odobritelja (vodja službe) potrditi tudi
odredbodajalec (direktor). Zahtevek opremljen s tehničnimi specifikacijami
predmeta naročila oziroma predlog naročila pripravi predlagatelj (oseba, ki je
oddala prijavo premoženja). Tehnične specifikacije morajo biti pripravljene
kakovostno, saj so le-te osnova za dobro izveden postopek, za pridobitev
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primerljivih ponudb in ugodno ponudbeno ceno. V nabavni službi se za naročila, ki
se nanašajo na stalne nabave, tehnične specifikacije preverijo in primerjajo tudi z
nabavami iz preteklih let.
Nabavna služba zahtevek natančno pregleda, v primeru internega zahtevka preveri
če so materiali na zalogi in odda naročeno blago uporabniku, v nasprotnem
primeru blago naroči pri izbranem dobavitelju.
Na podlagi zahtevka in specifikacij naročila je potrebno naročilo realizirati,
poiskati ponudbe, izbrati ustreznega dobavitelja, ki bo sposoben izpolniti zahteve
uporabnika. V primeru malih naročil se najprej obrnemo na že znane dobavitelje,
ki jih priporočijo predlagatelji in s katerimi imamo dobre poslovne odnose. V
primeru ko to ni mogoče, pa je potrebno poiskati ustreznega dobavitelja na trgu.
Povpraševanje pošljemo po pošti, faksu, ali elektronski pošti. Dobavitelj na osnovi
povpraševanja izdela ponudbo. Povpraševanje vsebuje podatke iz specifikacije
naročila. Pri večjih naročilih raziskavo izvedemo na podlagi javnega razpisa
objavljenega na portalu javnih naročil.
V primeru manjših enkratnih naročil izberemo enega dobavitelja, pri večjih in bolj
kompleksnih naročilih pa je smiselno sodelovanje z več dobavitelji. En sam
dobavitelj materiala ali opravljanja storitve ima prednost, ker lahko nudi nižjo
ceno glede na količino opravljenega posla, slabost pa je, da postanemo preveč
odvisni od enega dobavitelja, da je dobavitelj sposoben kakovostno izvesti le en
segment celotnega posla in drugo.
Pri malih naročilih po opravljenem izboru dobavitelja nabavna služba izbranemu
dobavitelju pošlje naročilnico. Naročilnico izdajo v pisni obliki, navedeno mora
imeti številko in datum naročila, naslov dobavitelja in naročnika, naslov dostave
blaga ali opravljanja storitve, natančen opis blaga, ki je lahko tudi priloga, ceno in
plačilne pogoje, podpisana mora biti s strani odgovorne osebe. Naročilnico
pošljejo po redni ali elektronski pošti.
Pri izvedbi velikih naročil – javnih razpisih, nabavna služba prejme od
predlagateljev naročila specifikacije materiala in ocenjeno vrednost, na osnovi
katerih izpelje postopek. Ocenjeno vrednost določi predlagatelj, nabavna služba
preveri verodostojnost te vrednosti, da ponudbena vrednost ne bi presegla
ocenjene vrednosti, ker bi to pomenilo prekinitev postopka. Naročnik lahko izvede
postopek le, če ima zagotovljena sredstva, ta pa so navedena v ocenjeni
vrednosti. Naročila so odvisna od porabe, le-ta pa je odvisna od dogodkov v
zavodu in od želja naročnikov, zato so manjša odstopanja vedno prisotna. V
primeru enkratnih naročil se ocenjena vrednost določi na osnovi predračunskih
vrednosti po predhodnem preverjanju ponudb, na ta način se skuša določiti čim
natančnejšo ocenjeno vrednost naročila, ki se bo izvajalo.
Za naročila večjih vrednosti veljajo pravila javnega naročanja, ki jih določa zakon
o javnih naročilih in jih morajo naročniki spoštovati. Z zakonom so določeni tudi
roki za oddajo naročila, za izvedbo naročila večjih vrednosti je potrebno več časa
kot za zgoraj opisana naročila. Nabavna služba se mora lotiti izvedbe javnega
naročila dovolj zgodaj, da so naročila izvedena pravočasno. V primerih, ko zakon
ne predpisuje točno določenega roka je navedeno, da mora biti rok za oddajo
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ponudb dovolj dolg, da lahko ponudniki pripravijo ustrezne in pravilne ponudbe.
Roki štejejo od dneva, ko je naročilo objavljeno na portalu javnih naročil.
V primeru javnega naročila je potrebo izdelati razpisno dokumentacijo. V njej se
natančno opiše, kaj naročnik od ponudnikov pričakuje v ponudbi in kako bo
ocenjeval ponudbe. Potrebno je izdelati tudi tehnično dokumentacijo, s katero
naročnik natančno opredeli predmet javnega naročila, da ponudniki pripravijo
enakovredne ponudbe. Naročnik na osnovi prejetih ponudb ponudnikom dodeli
usposobljenost in sposobnost, ki se nanaša na izpolnjevanje zahtevanih pogojev, ki
jih določi, in predstavlja možnost izpolnitve danega javnega naročila glede na
kadrovske, finančne in tehnične zmožnosti ponudnika. Naročnik v razpisni
dokumentaciji objavi pogoje, ki jih mora ponudnik v celoti izpolnjevati, sicer je
izločen iz postopka. Naročnik v razpisni dokumentaciji določi tudi merila,
navedena od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. Namen meril je
zagotavljanje enakopravne obravnave ponudnikov. Naročnik ima po zakonu dve
možnosti ocenjevanja: na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe ali pa izbere
ponudbo z najnižjo ceno. Po merilu najnižje cene naročnik izbere tisto ponudbo,
ki zadošča razpisnim pogojem in ima najnižjo ceno. Po sklenitvi pogodbe se ne
priznava naknadnega povišanja cen, zato je to merilo primerno, kadar je predmet
naročila standardiziran in natančno opredeljen in se da predhodno natančno
oceniti, ali je nizka cena realna ali ne. V zavodu se večina naročil oddaja po
merilu najnižja cena.
Prejete ponudbe naročnik odpre, o odpiranju vodi zapisnik, katerega je potrebno v
treh dneh poslati vsem ponudnikom. Po pregledu in ocenjevanju vseh ponudb
naročnik pošlje ponudnikom obvestilo o izbiri. Ponudniki imajo pravico zahtevati
obrazloženo obvestilo ali pa vložiti revizijski postopek, če se z izborom ne
strinjajo. Naročnik mora na vloženi zahtevek za obrazloženo obvestilo ali revizijo
postopka odgovoriti in počakati z oddajo naročila do pravnomočnosti
obrazloženega obvestila ali pa do odločitve revizijske komisije.
Ne glede na vrsto postopka mora nabavna služba po končanem postopku
uporabnike obvesti o izbranem dobavitelju, ter v primeru sklenjene pogodbe,
katera velja za določeno časovno obdobje, posredovati uporabnikom podatke o
izbranem dobavitelju in ceni. Obvezna priloga k pogodbi je ponudbeni predračun,
ki vsebuje predmet in ceno, kar je osnova za naročanje in v nadaljevanju za
preverjanje cen na fakturi. Pogodbe, ki so sklenjene za daljše časovno obdobje in
obsegajo večje število postavk predmeta naročila, je potrebno posredovati tudi
zaposlenim v nabavni službi, ki v računalniški program vnašajo dogovorjene cene.
Te cene v nadaljevanju služijo za kontrolo pri naročanju in preverjanju računov.
V nabavnem področju je za natančnejšo oceno predvidenih stroškov pred izvedbo
naročila dobro odgovoriti na pomembna vprašanja, kot so (Završnik, 2008, str. 21):
 narediti ali kupiti,
 najeti ali kupiti,
 koliko dobaviteljev imeti,
 ali naj bodo dobavitelji domači ali tuji,
 ali nabavljati preko distributerjev, posrednikov ali direktno od proizvajalcev,
 sprejeti recipročne posle ali ne.
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Pri analiziranju vprašanja narediti ali kupiti proučimo dejavnike, ki vplivajo na
odločitev ali izdelati določeni proizvod doma ali ga kupiti. Preverimo celotne
stroške ki nastanejo če se odločimo za domačo izdelavo, možnosti in kapacitete,
obstoječa znanja, potrebne investicije, količinski obseg dela in drugo. Stroške
moramo natančno ovrednotiti in jih primerjati s stroški, ki bi nastali v primeru
nakupa. Stroški pri nakupu so nabavna cena proizvoda, stroški prevoza, ostali
spremljajoči stroški, ter stroški prevzema in kontrole. Na osnovi analize narediti
ali kupiti se odločamo pri naročilih blaga ali storitev, kadar nakup surovine ne
predstavlja velike vrednosti v primerjavi z vrednostjo končnega izdelka, če izračun
materialnih stroškov in zaposlenega ne presega zneska končnega izdelka, če
imamo dovolj kadra in je delo smiselno opraviti doma. Občasno se zaradi
pomanjkanja zaposlenih ali nujnosti končni izdelek tudi kupi. Kadar v zavodu
kadra ne primanjkuje, se odločamo za tovrstni prihranek, saj bi bilo v nasprotnem
primeru potrebno zmanjševati delovne ekipe, po drugi strani pa se pri tem
vprašanju odločamo tudi na osnovi kakovosti, saj sami lahko delo izvedemo
kakovostno in točno po željah naročnikov. Ugotovitve so, da so dela, ki jih znajo
opraviti zaposleni, dostikrat opravljena z bistveno nižjimi stroški. Se pa tudi zgodi,
da nakup materiala preseže vrednost nakupa končnega izdelka in v takih primerih
se odločimo za nakup.
Z vprašanjem najeti ali kupiti se srečujemo v povezavi z osnovnimi sredstvi, npr.
pri večopravilnih digitalnih aparatih na osnovi najemne pogodbe. Aparat v tem
primeru ni lasti zavoda, ampak ga imamo v uporabi za določen čas. Po preteku
pogodbe se le-ta lahko še podaljša, sklene nova, obstaja pa tudi možnost odkupa
aparata. Za primerjavo smo analizirali vrednost nakupa in pripadajoče stroške
vzdrževanja ter kartuš za večopravilni digitalni aparat ter stroške najema, ki že
obsegajo stroške servisov, potne stroške serviserja, potrošni material – kartuše ter
redna in izredna popravila.
Znesek nakupa večopravilnega digitalnega aparata je 2.110,00 EUR brez DDV.
Aparat ima garancijo 12 mesecev, k znesku za dobo 5 let je potrebno prišteti še
redne servise in kartuše, katere vsebuje najem. Upoštevali smo pet rednih
servisov po ceniku, devet kartuš po ceniku, ter vrednost menjave bobna po
ceniku. En redni servis za tovrstne aparate znaša 74,50 EUR brez DDV in se opravi
na okvirno 40.000 kopij, kartuša zadošča za 20.000 kopij in stane 63 EUR, boben
pa naj bi se menjal na okvirno 100.000 kopij, strošek menjave pa je 150 EUR. Ob
predpogoju, da na aparatu ni večjih napak in potrebnih servisov, bi za dobo 5 let
oziroma okvirno 180.000 kopij (kar predstavlja 3.000 kopij mesečno) plačali za
aparat na podlagi izračuna (2.110,00 + 74,50 * 5 + 9 * 63 + 150 = 2.110,00 +
1.090,00) okvirno 3.200,00 EUR.
Ob enakem poslovanju in enakih pogojih smo analizirali še najem. Fiksni stroški
najema za enak aparat predstavljajo po najemni pogodbi 45 EUR. K znesku je
potrebno prišteti še variabilni znesek obračunanega odtisa 0,011 EUR. S tem so
poravnani stroški rednih in vzdrževalnih servisov in kartuše. Za dobo 5 let ali
180.000 kopij bi za najem aparata na podlagi izračuna (45*60 + 0,011*180.000 =
2.700,00 + 1.980) plačali okvirno 4.680 EUR. Glede na dogovor in sklenjeno
pogodbo med naročnikom in ponudnikom, da ponudnik do 3.000 odtisov mesečno
ne obračunava, temveč se obračuna le razlika izdelanih odtisov, znesek najema
za naročnika vsekakor predstavlja prednost pred nakupom, saj znaša 2.700,00 EUR
za dobo 5 let oziroma 180.000 kopij. V zavodu se odločamo za najem večopravilnih
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digitalnih aparatov, ker stroški najema ne presegajo stroškov nakupa, servisov in
rezervnih delov v primeru okvare.
Pri vprašanju koliko dobaviteljev imeti smo omejeni z izvajanjem zakona o javnih
naročilih, kjer imajo vsi enako možnost konkuriranja. Kadar imamo enega
dobavitelja, sta komunikacija in nadzor enostavnejša, dobimo lahko nižje cene
zaradi večjega oddanega naročila, stroški nabavnega postopka so nižji, naročnik
tudi manjše količine materiala dobi po cenah in plačilnih pogojih ki veljajo za
večja naročila, na dobavitelja imamo običajno večji vpliv, čeprav je lahko tudi
nasprotno. Največja nevarnost v primeru enega samega dobavitelja je, da se
dobavitelj v takšnem odnosu preveč razvadi, še posebej, ko postane naročnik
preveč odvisen od njegove proizvodnje oziroma dobave. Lahko se zgodi, da začne
izsiljevati s cenami, pogoji dobave, materiala ne dobavlja pravočasno, kakovost
materiala postane vprašljiva. S tega vidika je dobro imeti še enega vzporednega
dobavitelja. Tudi v praksi se je izkazalo, da sta minimalno dva dobavitelja skoraj
nuja za kakovostno in ugodno dobavo. Seveda pa je vse odvisno tudi od predmeta
naročila.
V zavodu se izvajajo javna naročila za dve do štiri leta. Na osnovi sklenjenih
okvirnih sporazumov se prizna usposobljenost več dobaviteljem, za konkretno leto
pa izvedbo naročila običajno opravlja en dobavitelj. Cena se preverja načeloma
enkrat letno, razen v primeru specifičnega blaga, kot je sveže sadje, sveža
zelenjava, rezano cvetje in drugo, kjer cena na tržišču preko leta zelo niha in je
fiksna cena nesmiselna. Pri preverjanju cen, oziroma odpiranju konkurence se
dobavitelji s ceno potrudijo, da bi pridobili posel za naslednje obdobje. Na podlagi
pridobljenega posla se glede na določila pogodbe oziroma okvirnega sporazuma o
prekinitvi posla zaradi slabe kakovosti ali nepravočasne dostave trudijo, da bi
posel obdržali z ustrezno dobavo tako časovno kot kakovostno. Okvirni sporazumi
so se izkazali kot pozitivni, saj v začetku postopka javnega naročila preverimo
dobavitelje in šele na osnovi izpolnjevanja predpisanih določil podpišemo okvirne
sporazume s tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje. Pri končni oddaji nekega posla ima
pomembno vlogo nato le še cena in v nadaljevanju kakovostna izvedba. V tabeli 5
je predstavljen primer nekaj ponujenih cen svežega sadja in zelenjave treh
dobaviteljev za vzorčni mesec.
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Sadje sveže
DOBAVITELJ 1

DOBAVITELJ 2

DOBAVITELJ 3

1,05

1,20

1,24

KG

25,00

20,00

12,00

KG

28,00

20,00

18,00

BRESKVE

KG

2,55

3,00

2,50

ČEŠNJE

KG

5,99

10,00

6,50

DATLJI - sveži

KG

10,00

12,00

4,00

FIGE - SM OKVE

KG

8,00

7,00

15,00

JABOLKA

KG

0,79

0,75

0,60

JABOLKA GRANATNA

KG

2,99

4,00

3,50
6,50

NAZIV

EM

ANANAS

KG

BOROVNICE
BOROVNICE AM ERIŠKE

JAGODE

KG

5,00

10,00

KARAM BOLE

KG

15,00

10,00

6,20

KIVI

KG

0,80

1,20

0,90

KOKOSOV OREH

KG

1,99

0,50

2,00

LIČI

KG

10,00

8,10

5,00

LIMONE -BIO

KG

2,00

3,50

1,50

Zelenjava sveža
NAZIV

EM

DOBAVITELJ 1

DOBAVITELJ 2

DOBAVITELJ 3

ARTIČOKE

KG

3,00

7,00

3,50

BAZILIKA SVEŽA

KG

13,50

20,00

22,00

BELUŠI ZELENI

KG

5,00

7,99

6,50

ČEBULA

KG

0,30

0,30

0,60

ČESEN

KG

2,70

2,55

3,60

KROM PIR BELI

KG

0,35

0,33

0,33

KROM PIR KIFELJČAR

KG

0,70

1,99

0,50

KROM PIR M LADI

KG

0,75

0,69

0,59

KUM ARE

KG

0,89

1,49

1,10

M AJARON SVEŽI

KG

14,00

20,00

25,00
0,99

OHROVT

KG

0,65

0,70

REDKEV RDEČA

KG

2,20

2,00

2,55

RUKOLA

KG

4,20

4,20

5,25

SOLATA BERIVKA

KG

5,00

5,50

5,25
1,55

SOLATA ENDIVIJA

KG

0,90

0,85

ŠPINAČA

KG

1,10

2,55

2,25

VITLOF

KG

1,85

3,00

3,30

Tabela 5: Primerjava cen svežega sadja in zelenjave
Vir: nabavna služba, 2013
Iz tabele je razvidno, da je razlika v ceni za posamezne artikle očitna. Iz
navedenega lahko ugotovimo, da je izbrani postopek in način naročanja na takšen
način najugodnejši za naročnika, saj ima v vsakem trenutku za vsak artikel
najugodnejšo ceno. Cene preverjajo vsaka dva meseca in dobavitelji se morajo
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zelo potruditi za pridobitev posla, poleg tega pa so primorani dobavljati dobro
kakovost, saj so v nasprotnem primeru izločeni iz sporazuma in naročilo dobi
naslednji najugodnejši dobavitelj. Če bi se v zgoraj navedenem primeru odločili in
nabavljali le pri enem dobavitelju bi to za zavod pomenilo bistveno dražji nakup
glede na celotno količino naročenega blaga.

6.3. STRUKTURA ODDANIH NAROČIL
V nabavni službi smo v letu 2012 obdelali okvirno 6.522 računov, ki so se nanašali
na naročila blaga, storitev in gradbena dela. Na področju tehničnega blaga je bilo
potrebno obdelati 4.288 računov, od tega smo jih na podlagi kontrole pogodbenih
cen 28 zavrnili in z reklamacijami prihranili 6.250,00 EUR. Za nabavo živil je bilo
obdelanih 8.540 dobavnic blaga, ki jih je bilo potrebno uskladiti s 1.950 zbirnimi
računi. S kontroliranjem pogodbenih cen smo pri živilih in pijačah reklamirali 44
računov in prihranili 1.200,00 EUR. Pri materialnem poslovanju skladišča pijač smo
izvedli okoli 284 prevzemov blaga in okoli 430 izdaj blaga v notranjem
materialnem poslovanju. Okoli 3000 prevzemov in izdaj blaga je bilo izvedenih na
materialnem poslovanju skladišč tehničnega materiala, drobnega inventarja,
pisarniškega materiala in tiskovin, čistil, potrošnega materiala, goriva, krmil,
osnovnih sredstev, delovne obleke in trgovskega blaga.
V letu 2012 je bilo izvedenih in oddanih na portal javnih naročil 15 postopkov. Od
tega eno naročilo po postopku javnega naročila male vrednosti (JNMV), štiri po
postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO), dva po postopku s
pogajanji brez predhodne objave (POG) in osem postopkov preverjanja
konkurence po predhodno zaključenem odprtem postopku ali postopku zbiranja
ponudb po predhodni objavi (II. faza OS), kar je prikazano na sliki 9. V letu 2012
smo v skladu z 80. členom ZJN-2 predčasno ustavili dva postopka, in sicer javno
naročilo izdelave in montaže lesenih oken ter javno naročilo dobave in montaže
kuhinjske opreme.
Število izvedenih naročil v letu 2012 po posameznem postopku
1; 7%
4; 27%
8; 53%

JNMV
PZPPO

POG
2; 13%
II faza OS

Slika 9: Število izvedenih naročil v letu 2012
Vir: nabavna služba, 2013
Vrednosti oddanih javnih naročil po posameznih postopkih so naslednje: 1 odstotek
vrednosti predstavljajo javna naročila male vrednosti (JNMV), 12 odstotkov
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predstavljajo naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO),
18 odstotkov skupne vrednosti predstavljajo naročila oddana po postopku s
pogajanji brez predhodne objave (POG), 69 odstotkov vrednosti naročil pa
predstavljajo naročila oddana po postopku preverjanja konkurence po predhodno
zaključenem postopku javnega naročila, kar je razvidno iz slike 10.
Vrednosti oddanih naročil v letu 2012 po posameznem postopku
1%
12%

JNMV
18%

PZPPO
POG

69%

II. faza OS

Slika 10: Vrednosti oddanih naročil v letu 2012
Vir: nabavna služba, 2013
Skupna vrednost naročil oddanih na portal javnih naročil v letu 2012 je
1.560.773,00 EUR brez DDV. Glede na skupno vrednost oddanih naročil po
posameznem predmetu naročila (blago, storitev, gradbeno delo) ugotavljamo, da
skupna vrednost oddanih naročil za blago znaša 1.475.044,00 EUR brez DDV, kar
prestavlja 95 odstotni delež skupne vrednosti oddanih naročil, ostalih 5 odstotkov
oziroma 85.729,00 EUR brez DDV pa predstavljajo naročila storitev. Javnih naročil
gradbenih del v letu 2012 ni bilo. Vrednosti po predmetu naročil oddanih na portal
javnih naročil so prikazane v sliki številka 11.

Vrednost oddanih naročil v letu 2012 glede na predmet naročila

0%
blago
storitve

5%
0%
95%

gradnje

Slika 11: Vrednost izvedenih naročil v letu 2012
Vir: nabavna služba, 2013
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V letu 2012 je promet živil in trgovskega blaga znašal okvirno 591.275,00 EUR brez
DDV, promet s pijačami in tobakom okvirno 116.499,14 EUR brez DDV, na
področju materialnega poslovanja skladišča čistil, tehničnega blaga, goriva, krmil,
drobnega inventarja, osnovnih sredstev in pisarniškega blaga, pa je promet znašal
okvirno 806.929,00 EUR brez DDV, kar je prikazano na sliki 12 vrednostno in z
odstotki.
Vrednosti naročenega blaga po posameznih vrstah

591.275,00; 39%

živila

806.929,00; 53%
pijača in tobak
tehnično blago

116.499,14; 8%

Slika 12: Vrednosti naročenega blaga po posameznih vrstah
Vir: nabavna služba, 2013
Poleg navedenega v nabavni službi izvajamo tudi mesečne inventure zalog
materiala in skrbimo za racionalizacijo naročil posameznih vrst blaga, ki ga imamo
na zalogi.

6.4. ANALIZA POSLOVANJA NABAVNE SLUŽBE
V primerjavi s proizvodnimi organizacijami je v storitvenih organizacijah razmerje
med vrednostjo nabave in prodaje precej nižje. Nabavni stroški so večinoma
precej nizki, zato njihovi prihranki le neznatno vplivajo na poslovni uspeh
storitvenih organizacij. Nabavna služba ni le operativna dejavnost, omejena na
naročanje, prevzemanje materiala in preverjanje računov in se ne ukvarja le z
vprašanjem cen in znižanjem stroškov, kot se mnogokrat predstavlja, ampak
sodeluje pri oblikovanju vrednosti za naročnika, pri čemer opravlja vlogo
usklajevalca različnih služb v organizaciji in usklajuje odnose z dobavitelji. V
večini storitvenih organizacij obstajajo velike možnosti za izboljšanje nabave.
Izkušnje v različnih storitvah organizacijah so pokazale, da lahko strokovno
nabavljanje omogoči prihranke, ki se gibljejo tudi do 20 odstotkov. Vendar
izboljšanje strokovnosti v nabavi ni enostavno, če se vodstvo ne zanima dovolj za
nabavni proces zaradi razmeroma nizkih nabavnih izdatkov in skromnih prihrankov
(Galič et al, 2009, str. 84 - 85).
Nabavna služba v zavodu je centralizirana, postopki se za celotno poslovanje
zavoda izvajajo v nabavni službi, kar omogoča večji prihranek zaradi večjih nabav.
Delo v nabavni službi je razdeljeno na zaposlene, ki opravljajo nabave po
predmetu naročila, zadolženi so za vse nabavne aktivnosti v zvezi z nabavo
materiala, opravljanja storitev in izvajanja gradbenih del. Prednost takšnega
delovanja je dobro poznavanje nekega področja in nabavnih trgov za točno
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določeno področje. To je ugodno tudi za dobavitelje, saj pri naročilih prihajajo v
stik z eno osebo iz organizacije. Ker ena oseba opravlja celoten proces, lažje
ugotovi pomanjkljivosti in predlaga izboljšave v materialih, novih dobaviteljih na
trgu, ki za poslovanje organizacije predstavljajo prednost.
Zavod izdela program dela in finančni načrt, ki ga potrdi generalni sekretariat
vlade Republike Slovenije, v njem je predstavljen tudi plan nabav za tekoče leto.
V nabavni službi ni izdelanega plana nabav, ki bi bil vodilo za delo in osnova za
izvedbo vseh potrebnih naročil. To je bilo pri izvajanju notranje revizije
nabavnega poslovanja tudi očitano nabavni službi s strani revizorke. Zaradi
specifičnosti poslovanja zavoda je večkrat potrebno opraviti določene nabave, na
katere se ne da vplivati, v takih primerih je težko izvesti večja naročila, za katere
se potrebuje več časa in priprav, ker inicializacija zahtevkov v teh primerih
običajno ni pravočasna.
Nabava v zavodu še vedno poteka na posameznih področjih razpršeno. Zahtevki
časovno in iz posameznih enot prihajajo v nabavno službo preko celega leta,
čeprav bi bilo določene nabave mogoče planirati in združiti za vse službe v
začetku leta in temu primerno izvesti posamezne postopke. S seštevanjem več
manjših nabav se lahko preko leta prekorači z zakonom predpisana mejna
vrednost, kjer bi bilo v okviru zakona o javnih naročilih potrebno izvesti večji
postopek. Poleg težave z razpršenim oddajanjem naročil je težava tudi pri
seštevanju vseh naročil oziroma s kontrolo nad naročili. Do seštevka porabljenih
sredstev za odločeno vrsto nabav večinoma pridemo le ročno, kar je zamudno in
nepregledno, saj ni sproti ažurirano.
V zavodu informacijski sistem ne nudi ustrezne podpore, zato je za opravljanje
dela potrebno veliko časa, ki bi ga lahko namenili za raziskavo trga in analize.
Obstoječi informacijski sistem ima veliko pomanjkljivosti. Ne zagotavlja ustreznih
zgoščenih informacij in izpisov, za pridobitev potrebnih podatkov je potrebno
raziskati množico vsebin in številk z raznih ravni. Informacije se posredujejo po
potrebi, so neredne in v glavnem naknadne. Na eni strani je težava v
nefunkcionalni programski opremi, kajti sam program dopušča preglednost le do
neke mere, na drugi strani pa uporabniki programa ne uporabljajo zadostno
oziroma nimajo zadostnega znanja za ustrezno uporabo.
Problem obstoječega programa so pokazale analize. Ker se v program podatki ne
vnašajo natančno in pravilno, je iz programa težko dobiti podatke o realizaciji
posamezne pogodbe. Nihče se ni ukvarjal z vprašanjem, kaj in koliko je bilo na
osnovi izvedenega razpisa realizirano, zakaj in koliko dobav je bilo izvedenih mimo
pogodbe pri pogodbenem oziroma pri drugem dobavitelju, kakšna je bila v tem
primeru cena v primerjavi z razpisano ceno.
Ugotovljene nepravilnosti kažejo na nepravilne vnose, nepoznavanje programa ali
na površne vnose v program, ker je dosedanji program to dopuščal. Na osnovi
pregleda nabav po artiklih in cenah je bilo ugotovljeno, da se precej artiklov
pojavlja večkrat, zaradi različnih dobaviteljev, različnih cen pri enem dobavitelju,
da so se kljub javnim razpisom nabave večkrat izvedle pri drugih dobaviteljih po
višjih cenah. Ugotovljeno je bilo, da je razlog višje cene lahko tudi napačno
prevzeto večje ali manjše pakiranje.V programu so se odpirale šifre za enake
artikle pod več različnimi imeni, cene se niso vnašale enotno, nekateri so vpisovali
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ceno na več decimalnih mest, drugi zaokrožali, kar predstavlja več vnosov cen za
en artikel, zato pri preverjanju cen program izpisuje podvojene artikle, čeprav je
razlika le v decimalni številki. Ugotovljene so bile napake zaradi izbire napačnega
dobavitelja pri vnosu artikla v program. Nekateri artikli so bili vneseni dvakrat
zaradi napačno definirane enote mere npr. čaji – pri obeh postavkah gre za enoto
mere »kos«, (kar predstavlja škatlico ali pa en del celote – filter vrečko); do napak
prihaja, ker gre pri obeh postavkah za enoto mere kos, kar je lahko zelo širok
pojem. Zaradi napačnega vnosa enote mere pride do napačne nabavne cene in
posledično napačne porabe.
Šifranti so na štirih nivojih. Na drugem nivoju so opredeljeni smiselni sklopi blaga.
Če se pri naročilu za osnovo vzame sklop iz šifranta, lahko pride do tega, da sklop
ni ustrezen za povpraševanje na tržišču. Zaradi napačno oblikovanih sklopov se
lahko npr. zaradi napačnega artikla omeji konkurenca, ne pridobiti se ustreznega
števila ponudnikov, ki bi se na nek sklop prijavili, to običajno posledično potegne
za sabo višje cene. Iz navedenega razloga se zaradi povečanja konkurence
razpisne sklope prilagodi na povpraševanje, kateri na trgu omogoča večjo
konkurenco, vendar pa je težje spremljanje oddanih naročil.
Ker so v zavodu večinoma sklenjeni okvirni sporazumi, se pri posameznih
dobaviteljih v okviru sklenjenega okvirnega sporazuma naročajo tudi drugi artikli,
za katere ni določenih pogodbenih cen. Ti artikli se prevzamejo na pogodbo,
računalnik za te cene določi zadnjo nabavno ceno. Takšne dobave predstavljajo
odstopanja, ko je potrebno izvesti analizo in pregled o realizaciji pogodbe, o
dobavi blaga izven pogodbe, za statistične podatke, za letna poročila, za pripravo
novih razpisov in za izboljšanje poslovanja. Za pridobitev natančnih podatkov je
potrebno veliko ročnega dela, ker na osnovi vnosov v program žal ni mogoče dobiti
natančnih podatkov. V zavodu se trenutno večinoma spremljajo in kontrolirajo
cene za pogodbene artikle, slabše pa je spremljanje oddanih naročil na podlagi
enkratnih in letnih naročilnic, ker cene niso vnesene v program in ker naročilnice
niso izdelane na način, da bi jih bilo mogoče spremljati.
Pogodbe večkrat vsebujejo artikle, ki se preko leta ne naročajo, zato ocenjene
vrednosti pogodb običajno niso povsem realne. Težko je sledenje izpolnjevanja
pogodb, ker se naročila izvajajo mimo razpisanih artiklov. Slabe analize so
rezultat slabih specifikacij in šifrantov, poleg tega pa analiz preko programa še ni
mogoče izvesti. Program sicer omogoča možnost vnosa zneskov sklenjene
pogodbe, kateri bi bil v pomoč pri pregledu, saj bi sam sistem opozoril na to, da
se porabljeni znesek približuje znesku sklenjene pogodbe, kar bi bilo dobrodošlo
opozorilo za sklenitev aneksa oziroma nove pogodbe, vendar pa se le-to ne
uporablja oziroma se uporablja v premajhnem obsegu.
Bistveno težavnejše je analiziranje in pregled pogodbenih cen pri dobaviteljih, s
katerimi je sklenjenih več okvirnih sporazumov (npr. Mercator – sklenjenih je
nekaj sporazumov za hrano, za pijačo, za cigarete itn.); ker se šifranti ne ujemajo
z razpisanimi sklopi, je potrebno za analizo ročno prenašati artikle, ki so v
šifrantih v enem sklopu, v razpisu pa v drugem sklopu.
Do težav prihaja, ko je potrebno izdelati statistično poročilo, kjer se oddajajo
vrednosti po realiziranih dobavah dobaviteljev za posamezen sklop. V tem primeru
je potrebno npr. pri sklopu mleko in mlečni izdelki, kamor spadajo tudi siri,
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odšteti vrednost posebnih sirov, ker so zaradi pridobivanja ponudb na tržišču
razpisani v posebnem sklopu. Izračune vrednosti za posamezne sklope je potrebno
narediti ročno, izločiti artikle, ki ne spadajo v sklop po javnem razpisu, so pa v
sklopu šifranta; zaradi ročnih pregledov pri tem lahko prihaja tudi do napak. Če bi
se striktno držali pravil pri izdelavi prevzemov in prevzemali blago na osnovi
pogodbe bi bilo analiziranje bistveno lažje.
Drugo poročilo ki ga mora izdelati nabavna služba je letno poročilo. Pri tem
poročilu je potrebo oddajati vrednosti posameznih pogodb, letnih naročil in v tem
primeru pride do različnih podatkov, saj je nekaj okvirnih sporazumov sklenjen z
več dobavitelji in se dobava izvaja pri vseh hkrati. V teh primerih je potrebno
pridobiti podatke po dobavitelju za posamezen sklop, skupna vrednost vseh
dobaviteljev pa tvori realizirano vrednost sklopa. Zaradi ročnega pridobivanja
podatkov iz programa je pridobivanje teh podatkov oteženo in zamudno.
Pri enkratnih naročil, oddanih na podlagi naročilnice, je precej slabosti, katere bo
potrebno odpraviti. Program ne omogoča vnosa za več stroškovnih mest na eno
naročilnico. Za izdelavo naročilnic se vzame iz šifranta primerljiv artikel, katerega
se za namen izdaje naročilnice preimenuje. Tako je blago ali storitev knjižena pod
drugo šifro in pridobitev podatkov iz programa o naročilu konkretnega blaga ali
storitve ni mogoča. Šifrant je po eni strani prepoln nepotrebnih artiklov, po drugi
strani pa v njem ni artiklov, ki se naročajo. Izvedbo naročil blaga lahko
spremljamo na osnovi prevzemov, v kolikor je blago natančno prevzeto, pregled
nad storitvami pa je težji, ker se za storitve ne izdeluje prevzemov. Nekaj slabosti
je tudi zaradi pomanjkljivih vnosov; obstoječi program sicer dopušča nekoliko bolj
izpopolnjene vnose za lažje nadaljnje spremljanje izvedbe naročila, vendar pa se
podatki ne vnašajo v program, ne vpisuje se zneskov, niti ne datuma dobave,
čeprav bi bilo vse te podatke potrebno vnašati zaradi kasnejšega pregleda ob
prevzemih in zaradi izdelav analiz o pravočasni dobavi o realizaciji naročil, ki
vedno niso realizirana v celoti. Naročilnice se spremljajo le zneskovno, na podlagi
prejetih faktur se vodi ločena evidenca v excelovi tabeli, ker je znesek potrebno
oddati za letno poročilo. Pregled izvedenih naročil je potrebno opraviti ročno,
tako da zaposleni preveri v predalniku vse izpisane naročilnice in pregleda datum
izdaj. Ker ni navedenih datumov dobav, je težko ugotavljati, ali so dobave
pravočasne ali ne. Datumov ni navedenih, ker se v določenih primerih dogovarjajo
za izvedbo naročila druge službe, nabavna služba pa le izda naročilo, kar je v
celoti napačno, saj tako ne samo ni izdelana analiza in raziskava trga, ampak tudi
niso navedeni vsi podatki potrebni za sledenje naročila.
Pri pregledu materialnega poslovanja je bilo ugotovljeno, da so vsi šifranti, tako
za prehrano kot na področju tehničnega in vrtnarskega blaga, preobsežni, zelo
ohlapni in nepregledni. Šifrante bi bilo potrebno preurediti, počistiti neaktivne
artikle in vnesti artikle ki so aktualni, potreben bi bil vnos vseh pogodbenih cen v
program in natančno prevzemanje blaga po pogodbah in izven pogodbe, da bi bilo
izvajanje evidenc in kontrole lažje. Zaradi preglednejšega celotnega materialnega
poslovanja, lažjih evidenc in kontrol smo v zavodu sprejeli odločitev za nakup
novega programa za materialno poslovanje, v katerem se na novo vzpostavi
materialno poslovanje, zato se na obstoječem računalniškem programu nismo
opravili izboljšav. Aktivnosti za uvedbo novega računalniškega programa so se že
začele izvajati.
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6.5. POTEK DOKUMENTOV ZA NAROČILO
Za izvedbo naročila je potrebno izdelati zahtevek, opremljen s točnim opisom
naročila, stroškovnim mestom, datumom, ocenjeno vrednostjo, tehničnimi
specifikacijami predmeta, ki ga pripravi predlagatelj. Zahtevki se pišejo ročno ali
elektronsko, vendar iz obstoječega računalniškega programa ni mogoče izdelati
zahtevka, ki bi ga v nadaljevanju procesa preoblikovali v naročilnico. Ta se izdela
v programskem modulu naročila, kar predstavlja dvojno delo, možna pa so tudi
napake pri prepisih, saj je že napisani zahtevek s strani predlagatelja potrebno še
enkrat napisati v modul naročila. Predlagatelj na kolegiju ali pa preko elektronske
pošte posreduje zahtevek in predstavi nadrejenemu - vodji službe v pregled in
odobritev, ta pa predlog nabave odobri ali zavrne. Nepopoln ali napačno izpolnjen
zahtevek mora predlagatelj dopolniti. Po opravljenem pregledu zahtevkov mora
vodja pripraviti preglednico želenih naročil za odobritev direktorju, ki potrdi ali
zavrne naročilo. Zavrnjeni zahtevki čakajo na morebitno naslednjo odobritev ali
pa gredo v dokončno zavrnitev. Za odobrena naročila vodja podpisane zahtevke s
prilogami odda v nabavno službo, kjer pripravijo naročilu primerno
dokumentacijo.
Na osnovi zneska, navedenega na zahtevku, se nabavna služba odloči, kakšen
postopek se bo za konkretno naročilo izpeljal (naročilnica ali dokumentacija za
izvedbo naročila velikih oziroma malih vrednosti). Naročilo na podlagi podpisanih
zahtevkov, ki se nanašajo na predhodno sklenjene pogodbe, zaposleni v nabavni
službi preko elektronske pošte, po faksu ali po telefonu odda pogodbenemu
dobavitelju. Za naročila, ki niso vezana na pogodbo, napiše naročilnico v
programskem modulu in jo natisne ali pa pripravi potrebno dokumentacijo pri
večjih naročilih, katero natisne in odnese v podpis direktorju. Podpisano
naročilnico oz. dokumentacijo prevzame v tajništvu direktorja, jo skenira in pošlje
na elektronski naslov dobavitelja ali na portal javnih naročil, original pa obdrži za
lastno evidenco.
Uporabniki oziroma predlagatelji naročila so vse službe zavoda. Ko je naročilo
oddano nabavna služba spremlja izvedbo dobave. Krogotok dokumentov od
zahtevka do oddaje naročila je predstavljen na sliki 13.
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Slika 13: Krogotok dokumentov od zahtevka do oddaje naročila
Vir: lasten
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Obstoječe stanje nabavnega procesa od zahtevka do naročila blaga ni optimalno
(predstavlja veliko časovnih izgub, napak), zato bi bil potreben procesne prenove
in popolne informatizacije.

6.6. POTEK DOKUMENTOV ZA LIKVIDACIJO RAČUNA
Naročeno blago pride v skladišče znotraj zavoda ali pa na dislocirano poslovno
enoto. Če blago ni skladno z naročilom, ga prejemnik oziroma skladiščnik takoj
zavrne in čaka na ustrezno blago, le-to pa prevzame. Ustrezno blago skladiščnik
prevzame in pregleda, nato ga odda končnemu uporabniku. Za vsako oddano blago
bi bilo potrebno napisati oddajnico in jo dati v podpis prejemniku. Dokumenti
gredo iz skladišča v nabavno službo v obdelavo, kjer naredijo računalniški
prevzem. Dokumenti prihajajo od predlagateljev in iz skladišča v nabavno službo
večinoma dnevno, v poslovnih enotah Ljubljana pa na podlagi prevzetega blaga
izdelajo v programu materialnega poslovanja prevzem, nato dokumente zbirajo v
mapah, katere enkrat ali dvakrat tedensko v nabavno službo dostavi kurir. Zgodi
se, da se dokument, preden pride v obdelavo oz. kompletiranje k računu, izgubi,
se založi ostane v predalu in podobno. K dobavnici in prevzemnici zaposleni v
nabavni službi ročno doda naročilnico ali pogodbo in tako opremljen dokument
čaka na fakturo.
Ko račun prispe v tajništvo, kjer je sprejemno mesto za vso prispelo pošto, se
datira, nato ga dežurni za pošto odnese v računovodstvo. Računovodkinja vpiše
račun v podatkovno bazo in ustrezno označi, nato ga odda v nabavno službo. V
nabavni službi imajo zaposleni v predalu odprtih naročilnic po abecednem redu
zložene dokumente. Te dokumente zaposleni za vsak račun ročno poiščejo in
priložijo k računu. Nato je potrebno preveriti ustreznost in skladnost z ustreznimi
dokumenti (zahtevek, naročilnica ali pogodba, dobavnica, prevzemnica), preverijo
pa tudi, če so vse postavke pravilno zaračunane. Če račun ni skladen z naročilom,
napišejo reklamacijo, vrnejo ga dobavitelju in čakajo nov račun. Pravilne račune v
nabavni službi zložijo v podpisne mape in oddajo v pregled in podpis vodjem služb.
Vodja račune pregleda in podpiše, nato jih vrne v nabavno službo. Vse podpisane
oziroma potrjene račune s strani vodij je potrebno odnesti še v podpis direktorju
zavoda. Podpisane račune iz tajništva direktorja odnesemo v nabavno službo,
vzamemo iz podpisnih map in oddamo v računovodstvo, s tem se smatra da je
naročilo zaključeno oziroma izvedeno.
Papirna obdelava računov je zamudna, računi se fizično prenašajo med oddelki v
potrditev ali zavrnitev odgovornim osebam, zato je nepregledna, povzroča
zastoje, zamude, izgube, težko je ugotavljati, kje se računi zadržujejo, do njih
imajo lahko dostop tudi nepooblaščene osebe, vse to pa pomeni izgubo časa
zaposlenih in v posameznih primerih finančne posledice za organizacijo v obliki
opominov, stroškov zaradi zakonodaje, stroškov zaradi neodvedenega davka. Pri
papirni obdelavi računov ni točnega nadzora, oziroma je le-ta slab. Ugotavljanje,
kje je v danem trenutku račun dejansko, je zamudno in oteženo.
V opisanem procesu se kažejo tako procesne kot sistemske pomanjkljivosti, in
sicer proces traja bistveno dlje časa, je potraten s človeškimi viri, dopušča večjo
verjetnost napak in ne nazadnje ni shranjen v elektronski bazi podatkov. Iz tega
sledi, da je optimizacija procesa nujna.
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Na sliki 14 prikazujemo opisan krogotok dokumentov od prevzema blaga do
likvidacije računa.

Slika 14: Krogotok dokumentov od prevzema blaga do likvidacije računa
Vir: lasten
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PRENOVA PROCESA NABAVE Z UVEDBO KONTROLINGA

Pri proučevanju organizacijskih procesov prihaja do težav pri prehodu iz enega v
drug oddelek, iz ene v drugo funkcijo. Prihaja do zastojev, prekinitve tokov in
prevzema nekompletnih faz, problem so šibki členi in povezave med njimi. Proces
moramo razumeti kot celoto in ga voditi kot celoto (Vila v Kovač, 1999, str. 20,
21).
Temeljne naloge managerja v delovnem procesu so planiranje, organiziranje,
motivacija, koordiniranje in kontrola (Vila v Kovač, 1999, str. 34). Za analizo
procesa moramo v celoti poznati potek procesa, zato je za učinkovito poslovanje
nabavne službe pravilno izvajanje korakov organizacijskega procesa zelo
pomembno. Vsebino dela moramo obravnavati glede na potek procesa, kar pomeni
da nobenega dela ne opravljamo ne da bi vedeli čemu koristi, in ne da bi v naprej
dovolj podrobno poznali način opravljanja dela (Mikeln v Kovač, 1999, str. 54).
Pomen planiranja narašča z rastjo kompleksnosti okolja in poslovanja
organizacije. Učinkovito strateško planiranje bo spodbujalo k uporabi
organizacijskih funkcij in k zmanjševanju tveganja, ki ga organizacija prevzema.
Planiranje je eden od pomembnejših organizacijskih procesov določanja planskih
ciljev, razvijanje planskih alternativ, njihovo ocenjevanje in izbira ter končno
izoblikovanje v napisane plane. Vsak proces dela vsebuje sestavino planiranja, ki
je tesno prepleteno s politiko organizacije (Pučko v Možina et al., 2002, str. 263,
264).
Kontrolerji v marsikateri organizaciji niso priljubljeni, ampak kontroling v
organizaciji ni zato, da bi ugajal. Naloga kontrolinga je racionalizirati poslovanje,
aktivno vključiti vse deležnike, uresničiti dolgoročne cilje organizacije in ustvariti
čim boljši rezultat. Načrtovanje, usmerjanje, nadzor in spremljanje izvajanja,
analizo vzrokov in pripravo ukrepov je treba uvesti v vseh poslovnih procesih.
Organizacije si ne morejo privoščiti pristopa "počakajmo, pa bomo videli".
Sprejetje napačne odločitve, oklevanje, celo majhne napake v kalkulacijah lahko
povzročijo velike eksistenčne težave nekoč uspešni organizaciji (Erčulj, 2011, str.
1, 2).
Kontroling v zavodu izvajamo nekaj zadnjih nekaj let, vendar pa v nabavnem
poslovanju še ni uveden v takšnem obsegu da bi se izvajale analize, spremljal
pregled in učinkovitost poslovanja. Dokaj uspešno deluje kontroling na ostalih
področjih poslovanja zavoda. Izdelava analiz, preverjanje bruto prometa,
spremljanje porabe surovin se je v zavodu začelo zaradi prihajajoče recesije,
želenih pribitkov in želje po boljšem poslovnem rezultatu. Vzpostavljen je bil
predpogoj za izdelavo receptur za vse obroke in normative, ki so podlaga za
kalkulacije. Uvedba sistema normiranja se je v preteklem letu nadgradila in
zaključila. Poostril se je nadzor tako pri dobavah, pripravi in prodaji hrane in
pijač. Povišala se je storilnost, uvedlo se je več priprave v domačem okolju, s
čimer se dosega nižjo ceno tržnega izdelka. Normativi, izračuni kalkulacij,
razmerja in usklajevanja cen se gradijo naprej v sistemu, s katerim naj bi
obvladovali kompleten sklop hrane v zavodu. Namen tega projekta je, da se
doseže kontrola nad porabo materialov, spremlja uspešnost poslovanja in doseže
večje pribitke v poslovanju. Nabavna služba z nižjimi vhodnimi cenami
prehrambnih artiklov lahko bistveno pripomore k uspešnejšim poslovnim
rezultatom.
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V letu 2012 je bilo v zavodu realiziranih 709.260 raznih obrokov hrane in toplih
napitkov. V strukturi celotnega prometa hrana predstavlja 58 odstotkov, pijača 20
odstotkov, nočitve 11 odstotkov, uporaba prostorov 6 odstotkov in dodatne
storitve 5 odstotkov (Interno gradivo JGZ Brdo 2013, str. 50). Iz analize uspešnosti
poslovanja je razvidno, da največji del vseh nabav predstavlja hrana, zato je
spremljanje nabav in zniževanje stroškov hrane in tudi ostalega blaga nujno za
izboljšanje celotnega poslovanja.
Analiza poslovanja
6%

5%
hrana

11%

pijača
20%

58%

nočitve

uporaba prostorov
dodatne storitve

Slika 15: Analiza poslovanja 2012
Vir: Interno gradivo JGZ Brdo, 2013

7.1. PRENOVA NAROČANJA Z VPELJAVNO KONTROLINGA
Za kontroliranje izvedenih naročil je najprej potreben plan nabav. Nabavna služba
mora na osnovi plana drugih služb, kamor se uvrstijo vse planirane potrebe
uporabnikov za nove nabave, in letnega plana zavoda izdelati plan nabav, ga
opremiti z gantogramom, uskladiti, kjer časovnica ni točno določena z ostalimi
službami, kar omogoča:
 vpogled v zahtevana dela in naloge,
 lažjo razporeditev dela in
 pravočasno pripravo na postopke.
Naloge morajo biti jasno opredeljene po delovnih mestih. To je primerno tudi za
vodstvo, ker bi bil s tem omogočen natančnejši pregled nad potekom dela in nalog
v nabavni službi.
Nabavna služba pri pripravi letnega plana sodeluje z vsemi službami. Vodje
posameznih služb morajo predvideti potrebe in njihov obseg na svojem delovnem
področju, jih natančno definirati in posredovati nabavni službi v okviru letnega
plana. Na podlagi planov vseh služb lahko nabavna služba izdela plan nabave.
Priporočljivo je, da se proces planiranja za naslednje leto začne že v septembru.
Pomembno je, da so potrebe posredovane pravočasno, kar omogoča pravočasno
nabavo in manj težav pri dobavi.
Plan nabav je osnova za izdelavo vseh analiz in poročil, v katerih ugotavljamo:
 kaj smo planirali,
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kolikšen del plana je bil realiziran in
vzroki za odmike od plana.

Zaradi specifičnosti poslovanja in potrebnih nujnih naročil, ki niso predvidena v
letnem planu bi bilo smiselno izdelati tudi dolgoročen plan nabav. Nerealizirane
nabave pa uvrstiti v nov plan za naslednje leto. Potrebno se je zavedati, da spada
zavod med zavezance ki so dolžni spoštovati pravila javnega naročanja in da
postopki za izvedbo naročila zahtevajo določen čas. V dolgoročnem planu bi bilo
smiselno opredeliti potrebne nabave in opravila za naslednje obdobje, ta bi bil
nabavni službi osnova in vodilo za pripravo morebitnih postopkov, za katere sicer
pri izvedbi večkrat primanjkuje časa. S tem bi se nabavna služba uspela vsaj delno
pripraviti na potrebne postopke, za realizacijo nabav.
Potrebe so lahko predvidljive ali pa nepredvidljive. V primeru nepredvidljivih
dogodkov, npr. okvare na vodovodnem omrežju, je potrebno napako čim prej
odpraviti in nabaviti potrebno blago ali naročiti storitev, da se napaka odpravi. Na
osnovi predvidljivih potreb in vrednosti iz planov vseh služb, ki morajo biti
usklajene s planom dela in finančnim načrtom zavoda, je potrebno načrtovana
naročila in ocenjene vrednosti združiti v smiselne celote in te oceniti. Podatek je
potreben pred izvedbo oddaje posameznih naročil in je podlaga nabavni službi pri
izvedbi pravega postopka. Iz zbranih podatkov je potrebno pripraviti plan nabav, v
katerem opišemo in predstavimo ocenjeno število, vednosti in čas izvedbe:
 javnih razpisov,
 letnih naročilnic,
 enkratnih naročil ter
 predstavitev terminskega plana predvidenih poročil (mesečnih, tri-mesečnih,
polletnih, letnih), ki se izdelujejo na različna časovna obdobja, odvisno od
potreb organizacije; tovrstna poročila so pomembna tudi za finančno službo, ki
na osnovi pripravljenih planov nabav načrtuje potrebna sredstva za plačilo
dobaviteljem ali izvajalcem.
Zaradi boljše preglednosti poslovanja in nepotrebne dileme pri iskanju ponudb, bi
bilo potrebno, določiti mejne vrednosti (pragove), pri katerih je potrebno izbrati
eno oziroma več ponudb, tudi ta predlog je bil podan nabavni službi že s strani
revizorke. Zakon sicer do 20.000 EUR za blago ne predpisuje postopkov, vendar pa
je zaradi gospodarne porabe sredstev tudi pri manjših vrednostih smiselno izvesti
raziskavo trga, oziroma pridobiti več ponudb. Ker se revizijska poročila nanašajo
na nabavno poslovanje, dogaja pa se, da druge službe posegajo v nabavne
odločitve, bi bilo potrebno da se poveča vpliv in vloga nabavne službe ki je v
določenih primerih še vedno majhna. Odločitve o izbiri dobaviteljev bi bilo
potrebno prepustiti nabavni službi, da na podlagi pripravljenih specifikacij izvede
povpraševanje, razišče trg opravi analizo, preveri finančno stanje in šele nato
odda naročilo blaga, storitev ali gradenj za posameznega uporabnika.
V pripravljalne postopke in predrazpisno fazo bo treba bolj vključiti pristojne
posameznih služb, definirati jasna navodila za pripravo potrebnih elementov za
izvedbo nekega postopka. Aktivno sodelovanje z notranjimi uporabniki je nujno
zaradi njihovega poznavanja dela in potreb, zato bo potrebno natančno opredeliti
njihove naloge, odgovornosti in pristojnosti pri izvedbi naročila, z namenom boljše
izvedbe postopka, pridobitve primerljivih in kvalitetnih ponudb. Sodelovanje je
potrebno tudi pri izbiri, zato je za posamezne postopke potrebno izdelati
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natančna merila za ocenjevanje ponudb glede na predmet naročila. Nabavna
služba mora izdelati na osnovi meril potrebno analizo ponudb, ki mora vsebovati
tehnično analizo, s katero ugotovimo, če so ponudbe primerljive in v skladu s
poslanim povpraševanjem. V kolikor nabavna služba sama ne more presoditi
ustreznosti ponudb s tehničnega vidika je potrebno, da pristojne osebe izdelajo
ustrezno strokovno oceno ponudb s tehničnega in strokovnega vidika ter
poznavanja področja in jo posredujejo v nabavno službo. Ocene pristojnih oseb so
pomembne kot priloga k izbiri ponudnika, ne oddamo pa naročila zgolj na podlagi
ponudbe oziroma predloga, ki ga prinese notranji uporabnik.

7.2. UVEDBA ANALIZ IN POROČIL V NABAVNO POSLOVANJE
Nabavna služba mora na podlagi plana nabav izdelati poročilo nabav, iz katerega
je razvidno kolikšen del zastavljenega plana smo realizirali. Poročilo mora
obsegati:
 pregled realiziranih javnih razpisov in sklenjenih pogodb po številu, vrednosti
in po dobaviteljih,
 pregled in vrednost oddanih letnih naročilnic,
 pregled enkratnih naročilnic po vrednosti, številu in po dobaviteljih,
 število izvedenih prevzemov,
 na podlagi oddajnic blaga iz skladišča pregled izdaj naročenega blaga po
stroškovnih mestih in vrednostno,
 učinkovitost zalog, za koliko so se zaloge zmanjšale glede na preteklo obdobje,
 število obdelanih računov in drugo.
Na podlagi poročila in plana nabav nabavna služba lahko izdela analize, s katerimi
ugotavlja realizacijo oziroma odstopanja:
1. pri izvedenih javnih razpisih,
2. pri letnih naročilnicah,
3. pri enkratnih naročilih.
7.2.1. JAVNA NAROČILA
Pri






izvedenih javnih razpisih ugotavljamo:
koliko razpisov se je izvedlo glede na plan nabav,
koliko postopkov se je dodatno izvedlo,
koliko pogodb je bilo na podlagi postopkov sklenjenih, za kakšno obdobje in
kakšne so vrednosti,
kateri postopki iz plana nabav se niso izvedli in ugotovitev, ali se bodo uvrstili
v plan za naslednje obdobje,
z analizo realiziranih nabav po sklenjenih pogodbah lahko ugotavljamo:
 koliko odstotkov pogodbenih vrednosti se je realiziralo,
 koliko je bilo dodatnih nabav v okviru pogodb,
 ali so dodatna naročila zaračunana po priloženih cenikih dobavitelja,
 koliko je bilo izvedenih dobav pri ne-pogodbenih dobaviteljih,
 kolikšen del naročila ni izvedenega,
 ali je dosežen napredek pri izboljšanju nabavnih pogojev z dobavitelji,
 koliko dobav je bilo pravočasnih, kjer se primerja razmerje med časovno
točnimi in vsemi dobavami, ugotavljajo se časovne zamude pri dobavah,
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koliko dobav je bilo kakovostnih lahko prikažemo v odstotku kjer
primerjamo razmerje med kakovostnimi dobavami in vsemi dobavami,
kakšne so vrednosti dobav glede na preteklo obdobje, kjer lahko
ugotovimo, ali so se ponudbene cene dvignile in za koliko ali so se znižale
in kaj to pomeni za nadaljnje poslovanje.

Zakon o javnih naročilih se izvaja že petnajst let in v letih izvajanja so se tako
naročniki kot dobavitelji precej naučili. Naročniki so spoznali, da je potrebno za
pridobitev primerljivih ponudb in konkurenčnih cen kakovostno razpisati sklope in
kar se da natančno predvideti načrtovano porabo. Dobavitelji pa so ugotovili, kje
so »luknje«, ki jih lahko izkoristijo v svojo korist.
Pri napačno razpisanih artiklih in količinah blaga pride do možnosti, da dobavitelji
neko ceno na enoto pri artiklu, ki ima veliko količino in kjer se zavedajo, da ne bo
prišlo do realiziranega naročila, le-to postavijo nizko. Pri zaprtih sklopih tako
pridobijo dobavitelji možnost konkuriranja pred ostalimi dobavitelji, ki postavijo
realno ceno, naročniku pa s tem povzročijo stroške, saj naroča ostale artikle po
dražjih cenah. Enako velja za artikle, ki niso bili razpisani in kjer cene niso s
pogodbo določene. Da bi se temu izognili bo potrebo izdelovati več analiz o
realiziranih dobavah. Pregled realiziranih dobav bo osnova za pripravo novih
popisov za naslednje naročilo. Podatki bodo služili za natančnejše pravilno
načrtovanje, ker se do sedaj pridobivajo ročno je delo zamudno podatki pa so bolj
ali manj le približni.
Tovrstnih analiz realiziranih naročil po sklenjenih pogodbah trenutno ne izvajamo.
Analiza je potrebna zaradi planiranja za naslednje leto, saj na osnovi predvidenih
količin pridobimo ponudbeno ceno, ki je odvisna od navedene nabavne količine.
Pri manjših količinah razpisanega blaga je običajno ponujena cena višja. Z
razpisanimi količinami pa ni dobro pretiravati, ker s tem zavajamo dobavitelje, ki
si izdelajo kalkulacijo za ponujeno ceno glede na razpisano količino v
povpraševanju. V primeru velikega odstopanja pri izvedbi realizacije naročila
lahko pride do nezadovoljstva, kar je neugodno za dobro poslovno sodelovanje.
Dejstvo je, da ni mogoče vsega predvideti in predpisati, vendar pa se je potrebno
zavedati, da je mogoče dobro kvaliteto in nižjo ceno doseči samo na osnovi dobrih
tehničnih specifikacij in razpisanih vseh artiklov, ki se predvidevajo za naročanje.
Vsako naknadno naročilo blaga je običajno za naročnika dražje, kar je tudi
neekonomično.
Ugotovitev vzrokov oziroma odmikov od realizacij lahko izdelamo na osnovi
realiziranih naročil. Potrebno je ugotoviti razlog za naročilo artiklov, ki se niso
naročali, in za tiste, ki so se naročali v manjšem ali večjem obsegu oziroma pri
drugih dobaviteljih. Če gre za artikle, ki niso več aktualni, jih je potrebno izločiti
iz novega povpraševanja, da ti ne zmedejo dobaviteljev pri pripravi ponudb, da
seznami artiklov niso po nepotrebnem preobsežni in da so ocenjene vrednosti bolj
natančne. Do napak pa lahko prihaja tudi zaradi nepazljivosti ali zaradi lažje
nabave vsega blaga pri enem dobavitelju, vsekakor pa je potrebno na podlagi
ugotovitev rešiti in preprečiti tovrstna dejanja. Zavod je po zakonu o javnih
naročilih zavezan, da za blago določene vrste, ki presega mejno vrednost, izvede
postopek, na podlagi katerega sklene pogodbo. Ko je pogodba sklenjena, je
potrebo blago naročati pri pogodbenem dobavitelju, ker je sicer naročnik v
prekršku. Večji odmiki od pogodb zato niso zaželeni niti dopustni.
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Pri načrtovanju novih razpisov preko izdelave analiz lahko proučimo tudi dano
možnost sklenitve okvirnih sporazumov z več dobavitelji hkrati in ugotovimo,
katero naročanje prinese nižje cene; ali naročanje po sklopih ali po artiklih, kateri
postopek prinese večji prihranek za poslovanje zaradi doseganja boljših vhodnih
cen. Pri tem pa je potrebno paziti na čas, ki ga porabi kuhar za oddajo in prevzem
naročenega blaga. Pri poslovanju z večjim številom dobaviteljev je potrebno za
dobavo blaga kontaktirati več dobaviteljev, posledično pa je tudi večje število
dobav. Pri odločitvi o načinu naročanja je pomembno upoštevati delo
zaposlenega, ki to delo opravi, in ugotoviti, če strošek dela ni večji od
pridobljenega prihranka zaradi večjega števila dobaviteljev.
Za naročnika najnižja cena vedno ni tudi najugodnejša. Organizacije ki sodelujejo
v raziskavi ključnih vprašanjih pri javnih naročilih, ki jo je izvedla skupina
Hackett, menijo, da bo pri javnih naročilih potrebno nameniti več časa tudi
inovacijam in dejavnostim, ki podpirajo razvoj novih izdelkov (Avery, 2013,
www.mypurchasingcenter.com). V storitvenih organizacijah pa ima pomembno
mesto tudi kakovost izdelka. Upoštevati je potrebno namen uporabe blaga, ki je
določen s kakovostjo. Višja kakovost blaga večinoma pomeni tudi višje stroške
glede na blago slabše kakovosti, vendar pa bi bilo k ceni slabše kakovosti potrebno
upoštevati tudi odpadek, ki nastane, in delo zaposlenega, da delo opravi. Zato je
potrebno določiti stopnjo kakovosti materiala, potrebna je sprotna kontrola
prejetega blaga in v primeru ne izpolnjevanja zahtev opozorilo dobavitelju. V
kolikor to ne zadošča, mora biti v pogodbi opredeljeno, da dobavitelja, ki ne
izpolnjuje obveznosti naročnik izloči iz postopka, hkrati pa dobavitelj nosi vse
stroške, ki nastanejo naročniku zaradi nepravočasne, nekakovostne ali neizvedene
dobave.
V kolikor cena ni v skladu z dogovorjeno pogodbeno ceno, je potrebno dobavitelja
obvestiti, da lahko navede pravo ceno na fakturi, v nasprotnem primeru pa se
mora faktura zavrniti. V ta namen bi bilo potrebno izdelati evidenco vseh
zavrnitev in reklamacij s točno navedbo razloga zavrnitve (cena, kakovost,
nepravočasna ali napačna dobava), naziv dobavitelja, zaporedna številka
reklamacije, razlog reklamacije, navedba poslovne enote, ki je oddala
reklamacijo. Na podlagi sprotno ažurirane evidence dostopne vsem uporabnikom
bi imeli hitrejši pregled o reklamiranih cenah dobav, kakovosti na podlagi izdanih
reklamacij in o nastalih prihrankih zaradi previsokih cen. Tovrstne evidence so
primerne tudi za uporabo pri ocenjevanju dobaviteljev.
7.2.2. LETNE NAROČILNICE
Pri letnih naročilnicah z analizo lahko ugotavljamo:
 kolikšen del načrtovanega zneska in predvidenih artiklov iz sklenjene
naročilnice je bil realiziran;
 koliko je bilo dodatno naročenih artiklov in po kakšnih cenah; če gre za večje
število artiklov je te potrebno vključiti v novo povpraševanje za naslednje
leto, ker s tem pridobimo od dobavitelja boljše pogoje in nižjo ceno,
 koliko je bilo izvedenih raziskav trga in prikazani rezultati raziskav:
ugotavljamo lahko pridobljene prihranke na osnovi števila konkurenčnih
ponudb; izračunamo jih na podlagi pretekle cene pomnožene s številom
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izvedenih naročil v letnem obdobju in primerjane z novo ceno pomnoženo z
letnim obdobjem;
kakšna je dosežena cena v primerjavi s tržnimi cenami materialov in kakšna je
dejanska nabavna cena v primerjavi z načrtovano;
primerjamo dosežene prihranke na celotnih stroških nabave; pri stroških
nabave izračunamo nabavne stroške na celoto, to so celotni stroški deljeno s
celotno nabavljeno količino blaga, ter stroške posameznega naročila ki so
skupni nabavni stroški deljeno s številom naročil;
ugotavljamo lahko število nujnih naročil, ki jo dobimo tako, da delimo skupno
število naročil s številom nujnih naročil.

Sledenje naročenega blaga preko ročno napisanih naročilnic je v zavodu zamudno
in nepregledno. Da bo poslovanje preglednejše smo v sklopu prenove
računalniškega programa za materialno poslovanje predvideli nov modul za
računalniško podprto naročanje blaga in storitev. Zahtevek za izdelavo naročilnice
bo potrebno izdelati v računalniškem programu, nato pa bo zahtevek potoval po
potrditvenih stopinjah do (ne)dokončne potrditve in se v obliki potrjenega
zahtevka spremenil v ponudniku namenjeno naročilnico z vsemi zakonsko
predpisanimi elementi v elektronski obliki. Šifrante bo potrebno sprotno
dopolnjevati in na osnovi vnesenih artiklov uporabiti pravega že pri načrtovanju
zahtevka. Tako pripravljeno naročilo bo omogočalo avtomatičen prevzem na
podlagi priklica naročilnice oziroma zahtevka tudi kontrolo naročila.
Potrebno bo vnašati zneske po artiklih in datum dobave, vnos teh podatkov bo
omogočal lažje sledenje dobav naročila. Pri pripravi naročilnice lahko program ob
vpisu blaga določene vrste (npr. obleka, drobni inventar, perilo) opozori na
porabljena sredstva enake vrste naročil. S tem je omogočena kontrola pred
izvedbo naročila oziroma opozorilo glede porabljenih sredstev. Do pregleda
morajo imeti dostop vsi uporabniki za obdobje dveh let, ker zakon časovno ne
predpisuje porabe sredstev v koledarskem letu, temveč v obdobju enega leta, kar
je lahko tudi npr. od maja preteklega leta do maja naslednjega leta.
Sledenje vrednosti pri izdanih naročilnicah po dobaviteljih in po vrsti naročila je
potrebno z namenom, da se ne preseže znesek ki je zakonsko še dovoljen za
izdajo naročilnice in da se pravočasno začnejo izvajati potrebni postopki. V
zavodu bo potreben večji poudarek na združevanju nabav v enotne postopke,
večje usklajevanje povezanih služb, ki naročajo podobne vrste blaga in v
nadaljevanju planiranje vseh nabav za celo leto, kar bi racionaliziralo in zmanjšalo
stroške nabave. Pri razpršenih nabavah se mora nabavna služba ob vsakokratnem
nakupu posebej dogovarjati o pogojih dobave in se prilagajati različnim načinom
poslovanja dobaviteljev, kar posledično privede do slabših nabavnih pogojev,
nižjih rabatov in podobno.
Ob prevzemu bi z natančnimi vhodnimi podatki imeli takojšen pregled nad
naročenimi artikli in cenami, v program bi jih vnašali enkrat, nato bi program sam
izpisal podatke, ravno tako bi ob drugem vnosu istega artikla program že ponudil
opis in ceno, katero bi potrdili, s tem pa prihranili dosti časa, ki ga sedaj porabimo
za pregled ponudbe. Prispeli material bi vnesli v program, računalniški sistem pa
bi do takrat odprto naročilo avtomatično zaprl. Program mora zaposlenega v
nabavi opozarjati na odprta naročila, na nedokončane delne dobave, čemur
moramo sedaj slediti ročno.
Erika Križnar: Kontroling nabavnega poslovanja v javnem gospodarskem zavodu

stran 54

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

7.2.3. ENKRATNA NAROČILA
Pri enkratnih naročilih za izvedbo kontrolinga in izdelavo poročil lahko
ugotavljamo:
 koliko naročilnic je bilo izdanih za določeno vrsto blaga;
 kakšna je vrednost in število vseh oddanih enkratnih naročil;
 kakšna je vrednost po posameznem dobavitelju; podatek je potrebno preveriti
pred izdajo novega naročila, da se ne preseže z zakonom predpisane vrednosti
za izdajo naročilnice;
 koliko enkratnih naročil je bilo oddanih posameznemu dobavitelju in v primeru
več enkratnih naročil razmisliti o letni naročilnici ali pogodbi, kjer bi se lahko
z dobaviteljem lahko pogajali in dosegli boljše nabavne pogoje;
 kolikšno je nujno izvedenih in nepredvidljivih naročil, kar se lahko prikaže tudi
v odstotku glede na vsa izvedena naročila;
 kakšna je vrednost nujnih naročil glede na vsa izdana naročila;
 koliko dobav je bilo pravočasnih primerjano z vsemi dobavami, število je lahko
prikazano tudi v odstotku zaradi večje preglednosti; podatek nam služi pri
novih naročilih, pri ocenjevanju dobaviteljev; če ugotovimo, da gre pri nekem
dobavitelju za večkratno nepravočasno dobavo, moramo to upoštevati pri
naslednjih naročilih in se ustrezno zavarovati ali pa naročilo oddati bolj
zanesljivemu dobavitelju.
Za poslano naročilnico je pametno od dobavitelja zahtevati tudi potrditev prejema
naročilnice, da kasneje ne pride do morebitnih zapletov glede izpolnitve naročila,
glede roka dobave, količine, kakovosti in ostalih zahtev iz specifikacije naročila.
Za vsa oddana naročila na osnovi sklenjenih pogodb, na podlagi letnih naročilnic in
tudi vsa ostala enkratna naročila je potrebna kontrola vhodnih nabavnih cen. Da bi
dosegli dobro kontrolo in pregled nad vsemi naročili bo potrebno vse pogodbene
artikle in cene vnesti v računalniški program. Te cene služijo za kontrolo pri
naročanju, kjer takoj ugotovimo morebitna znižanja ali podražitve, in pri
preverjanju računov. Zaposlene, ki vnašajo v program, bo potrebno poučiti, da
morajo biti vneseni podatki natančni, cene in artikli pravilni in enotni, pomembno
je knjiženje na prave dobavitelje in na prave artikle, zavedati se je potrebno da
takšen vnos potegne za seboj celotno nadaljnjo kontrolo in spremljanje blaga. Ob
prejemu blaga je pomembno da je vnos dobavnice v program pravilen. Če je blago
dobavljeno na osnovi sklenjene pogodbe je potrebno dobavnico vnesti pod številko
pogodbe. Za artikle, ki se naročajo preko razpisa, bo potrebno izdelati ločen
prevzem in na osnovi tega bo mogoče pridobiti podatke, koliko artiklov se je
naročalo zneskovno in količinsko na osnovi pogodbe, koliko naročil se je izpeljalo
mimo razpisanih cen in koliko je bilo dodatno naročenih artiklov. Edino na osnovi
pravilno vnesenih podatkov v program bo mogoče pridobiti potrebne podatke za
izdelavo analiz in pregledov iz programa. Pridobljene podatke iz analiz bo
potrebno pregledati in upoštevati pri novem načrtovanju.
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7.3. RAZISKAVA TRGA
V nabavni službi je potrebno oceniti velikost stroškov nabave glede na celotne
stroške organizacije, poiskati možnosti izboljšanja, kamor sodijo znižanje vhodnih
stroškov blaga, storitev in gradenj. Ko prepoznamo obstoječe stanje, je potreben
kritični pogled z analizo, ter ugotovitev možnih prihrankov. V ta namen je
potrebno izvesti raziskavo trga, ki je eno izmed pomembnejših opravil v nabavni
službi. Z raziskavo se poišče potencialne dobavitelje, ki bi cenovno in kakovostno
ustrezali in izpolnili pogoje naročila. Raziskava trga se izvede pri dobaviteljih, ki
jih nabavna služba že pozna, in pri drugih, ki jih najde na internetnih straneh,
sejmih, na osnovi poslanih katalogov in drugje. Za raziskavo trga je potrebna
specifikacija oziroma natančen tehnični opis materialov, ki jih potrebujemo.
Izdelava specifikacije naročila je obsežna in odgovorna naloga, zaradi tega pri tem
sodeluje več udeležencev. Pri specifikaciji naročila nabavna služba komunicira z
notranjimi uporabniki in zunanjimi dobavitelji. Izdelava specifikacije naročila je
osnova za raziskavo trga, zato mora biti skrbno pripravljena. Neustrezno izdelana
specifikacija pri raziskavi trga povzroča težave, zastoje, lahko tudi višje cene, kar
negativno vpliva na ugotavljanje konkurenčnosti.
Čeprav je raziskava nabavnega trga pomemben in nujen proces v nabavi, to delo
izvajamo v premajhnem obsegu. Zaposleni v nabavi bi se morali več ukvarjati s
stalno analizo nabavnega trga, s sistematičnim načrtnim in ciljno usmerjenim
zbiranjem, obdelovanjem in analiziranjem podatkov in informacij, ki se nanašajo
na materiale in storitve, katere zavod potrebuje za normalno poslovanje. Analize
bi bile koristne pri planiranju in odločanju. Pri analizi je pomembno, da je
izdelana v takšni obliki, da so ponudbe med seboj primerljive. Pomembno je, da
pri izračunu upoštevamo vse dodatne popuste, potne stroške in po prodajne
aktivnosti.
Raziskava nabavnega trga omogoča:
 pridobitev pomembnih informacij o dobaviteljih in razmerah na trgu, ki se
glede na dinamiko trga nenehno spreminjajo; na trg vstopajo novi dobavitelji,
dobavitelji spreminjajo ali dopolnjujejo svoj prodajni program, nekateri
dobavitelji gredo v stečaj, ponudba in povpraševanje na trgu nista vedno
enaka, na nekaterih področjih se poveča povpraševanje, zato cena temu
primerno narašča, na področjih kjer se povpraševanje znižuje pa cena pada;
 ugodnejše nabavne pogoje, znižanje stroškov nabavljenega materiala, surovin,
blaga in storitev, boljšo kakovost; nabavna služba mora stremeti k pridobitvi
ugodnejših pogojev, večjim rabatom oziroma nižji nabavni ceni;
 zmanjšanje tveganj za kakovostno dobavo z iskanjem alternativnih virov
nabave;
 odkrivanje možnosti za dolgoročno poslovno sodelovanja z dobavitelji.
Na podlagi raziskave nabavna služba dobi odgovor s tržišča glede možnosti oddaje
ponudb, glede cene in števila dobaviteljev, ki bi naročilo lahko izvedli. Raziskava
je potrebna za vsa naročila, tudi za naročila večjih vrednosti, na osnovi katerih
naročnik odda javno naročilo, z namenom da se predhodno seznani z možnostjo
oddaje ponudb na osnovi izdelanih specifikacij. Prejete ponudbe mora nabavna
služba pregledati in ugotoviti medsebojno primerljivost, ki je mogoča le, če so
predhodno dobro narejeni popisi oziroma specifikacije.
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Po zaključeni raziskavi mora nabavna služba pripraviti poročilo zbranih podatkov
in informacij. Ta del raziskave je najpomembnejši. Poročilo mora zajemati
predmet in metode raziskave, cilje in njene izsledke. Povzeti mora sklepe
raziskave in podati predloge za nadaljnje delo. Poročilo mora dati naročniku
raziskave razumljive, uporabne in zanesljive podatke. V nasprotnem primeru so
lahko vsa raziskovalna prizadevanja zaman (Potočnik, 2002, str. 74).
Podatke za raziskavo je potrebno uvoziti iz programa, poleg postavk artiklov in
merskih enot še trenutno nabavno ceno. Na osnovi izvedene raziskave nato
zaposleni v nabavi lahko takoj ugotovi, ali je bila raziskava uspešna in je prinesla
finančne prihranke ali so se cene na trgu dvignile. Na podlagi obstoječe cene lahko
ugotovi odstotek rasti ali padca cene, po kateri organizacija kupuje. Sveže
informacije pomenijo temelj za uspešne raziskave in hitro ukrepanje.
Informacija je tisto, kar zmanjšuje negotovost. Lahko bi jo opredelili kot
namensko usmerjeno in nekomu namenjeno sporočilo, ki mu omogoči ali olajša
sprejem odločitve. Gre torej za hkratni proces zmanjševanja negotovosti in
povečevanja gotovosti, ki sta nujno potrebna pri odločanju (Hudej in Zidarn, 2000,
str. 106).
Ustrezni sistemi in postopki, ki so podprti z ustrezno informacijsko tehnologijo
lahko bistveno poenostavijo nabavne postopke, naredijo učinkovite in stroškovno
ugodnejše, saj omogočajo hitro in uspešno raziskavo nabavnega trga.

7.4. OCENJEVANJE DOBAVITELJEV
Pomemben proces v nabavnem poslovanju je tudi ocenjevanje dobaviteljev, zato
mora nabavna služba izdelati bazo trenutnih, potencialnih in slabih dobaviteljev.
Dober dobavitelj pomeni za organizacijo konkurenčno prednost, njegove prednosti
pred drugimi pa niso samo v cenovno ugodni ponudbi materialov, surovin in
storitev. Govorimo o dobaviteljih, ki lahko veliko prispevajo k zniževanju stroškov
v organizaciji, k povečanju dodane vrednosti, povečanju konkurenčnosti in
dobičkonosnosti organizacije. Takim dobaviteljem pravimo strateški dobavitelji.
Dobro je, da s takimi dobavitelji organizacija vzpostavlja in ohranja trdne,
dolgoročne in partnerske odnose.
Ocenjevanje dobaviteljev je dobra osnova za izbor dobavitelja. Odločitev o izbiri
pravega dobavitelja je ena izmed težjih in pomembnejših nalog nabavne službe.
Izbrane dobavitelje je potrebno spremljati, preverjati in ocenjevati. V primeru,
da pri izpolnjevanju obveznosti prihaja do večkratnih dobav blaga slabše kakovosti
od dogovorjene, neupravičenega dvigovanja cen, nepravočasnih dobav in
podobnega mora nabavna služba to zabeležiti in upoštevati pri naslednjem
naročilu.
V zavodu preglednice ocenjevanja dobaviteljev še niso izdelane. Ocenjevanje
dobaviteljev poteka na podlagi določil v razpisnih dokumentacijah, pri sami
izvedbi poslovanja pa se dobaviteljev ne ocenjuje. Tabele ocenjenih dobaviteljev
bo potrebno izdelati in omogočiti dostop do preglednic vsem uporabnikom. Na
podlagi ocen lahko dobavitelje razvrstimo v skupine ali razrede, kjer so prikazane
točke, ki jih dobavitelji dosegajo. Število točk predstavlja zmožnost in
pomembnost dobavitelja za izvajanje dobav.
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V prvem razredu so tako najboljši ali priporočeni dobavitelji. S temi
dobavitelji lahko organizacija sodeluje brez večjih tveganj.
V drugem razredu so dobavitelji, ki so pogojno sprejemljivi, zato je pred
naročilom te dobavitelje potrebno še dodatno preveriti.
V tretji razred pa sodijo dobavitelji z najmanjšim številom točk, sodelovanje z
njimi je za organizacijo lahko tvegano, zato naročilo takim dobaviteljem
oddajamo le izjemoma.

Metode ocenjevanja dobaviteljev so lahko subjektivne ali objektivne. Subjektivne
temeljijo na osebni presoji, uporabljajo se lahko pri tistih dobaviteljih, s katerimi
organizacija že sodeluje. Pri osebnem ocenjevanju dobavitelja je potrebno
sodelovanje vseh služb, ki sodelujejo z dobaviteljem. Dobavitelja se lahko oceni
na podlagi pripravljenega vprašalnika, ki je podlaga za izdelavo skupne ocene, in
na podlagi preteklih izkušenj, kjer ocenjujemo kakovost dobav, zanesljivost
dobav, ceno in drugo. Za kakovost ocenimo število zavrnjenih dobav ali reklamacij
blaga zaradi slabe kakovosti, pri zanesljivosti ocenjujemo pravočasno izvedene
dobave, pri ceni primerjamo ceno dobavitelja s ceno na trgu. Pri novih
dobaviteljih je potrebno oceniti dobaviteljeve bonitete (finančno sposobnost,
morebitni stečaji in likvidacija, tožbe, negativno publiciteto v javnosti), kar v
zavodu preverjamo v razpisni dokumentaciji za naročila, ki so oddana na portal.
Pri objektivnih metodah je potrebno uporabiti preglednice za primerjanje in
ocenjevanje ponudb dobaviteljev. Določiti je potrebno kriterije, na osnovi katerih
bomo ocenjevali poslovanje dobavitelja. Kriteriji, ki jih ocenjujemo so lahko:
 cena, ki se primerja s cenami konkurence,
 plačilni pogoji, kjer želimo doseči čim daljši plačilni rok,
 dobavni roki, kjer primerjamo število dni do izvedbe dobav in možnost just in
time dobav, kjer je to potrebno,
 dolžina garancijske dobe, ki jo dobavitelj nudi na opravljeno delo ali
dobavljeno blago,
 možnost vzdrževanja in servisiranja strojev in naprav po dobavi,
 reference dobavitelja o dobro izvedenih dobavah ali opravljenih storitvah,
 kakovost nabavnega materiala ali opravljene storitve, ki mora ustrezati
zahtevani predpisani kakovosti,
 ponudba storitev izobraževanja, ki ga dobavitelj nudi naročniku o delovanju
naprav, o načinu opravljanja dela z aparati in podobno.
Izbranega dobavitelja je smiselno preveriti tudi s poskusno nabavo, ki je za
organizacijo lahko dodatna informacija o pravilni odločitvi, ni pa garancija, da bo
izbrani dobavitelj v bodoče izpolnjeval zastavljene kriterije.

7.5. ANALIZIRANJE IN VREDNOTENJE USPEŠNOSTI NABAVE
Namen kontrolinga v nabavni službi je, da poslovanje postane bolj racionalno,
pregledno in hkrati ekonomično, je v pomoč uporabnikom in vodstvu v procesu
odločanja. Na osnovi izdelanih preglednic se v posameznih obdobjih lahko poleg
nastalih stroškov in porabe sredstev za izvedbo nakupov ugotavljajo tudi prihranki
nabavne službe. Preglednice se morajo sprotno dopolnjevati, v primeru
pridobljenih novih dobaviteljev in ugodnejših cen je zaradi preglednosti
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prihrankov potreben tudi vpis privarčevanih sredstev. S kontrolingom spremljamo
tekoče poslovanje in izvajajo analize za pretekla leta.
Zanemarjanje celovitega obravnavanja nabavnih procesov in tradicionalno
obravnavanje nabave kot nekakšnega nujnega zla, predstavlja veliko
neizkoriščenih potencialov. Mednarodne analize so pokazale, da je ob uporabi
sodobnih managerskih orodij na področju obvladovanja nabavnih verig možno
izboljšanje dobičkonosnosti tudi do 13 odstotkov (Keršič, 2007, str. 20).
Z analiziranjem in vrednotenjem uspešnosti nabave preverimo celotno nabavno
poslovanje ali pa samo posamezne nabavne prvine - cene, stroške, kakovost,
reklamacije, zaloge in drugo.
Na podlagi pridobljenih ugotovitev je organizacija primorana ukrepati, kar pomeni
da odpravi vzroke, ki negativno vplivajo na uspešnost nabavnega poslovanja. Pri
novem načrtovanju je potrebno odpraviti napake, ki so bile ugotovljene v
preteklih letih, ali očitane s strani revizije, potrebno je izdelovati analize
preteklega poslovanja, ne le ugotavljati sedanje stanje. Z zmanjševanjem stroškov
lahko nabava prispeva k večji konkurenčnosti in boljšemu poslovnemu izidu
organizacije.
V tabeli 6 prikazujemo simulacijo 5 odstotnega znižanja vhodne nabavne cene.
Analizirali smo postreženo kavo z mlekom. Surovina za postreženo kavo z mlekom
(kava, mleko in sladkor) ima pred znižanjem nabavno ceno 0,16 EUR. Prodajna
cena kave z mlekom je 0,60 EUR, pri tem je pribitek na postreženo kavo, kamor
sodijo še stroški zaposlenega, elektrike in vode 0,44 EUR. Znižana vhodna nabavna
cena surovine za 5 odstotkov na prvi pogled, na enoto ne predstavlja velike
vrednosti, vendar pa pri povprečno 4.000 postreženih kav z mlekom na mesec, ta
vrednost na letni ravni ob predpostavki, da je povprečna količina prodanih kav
nespremenjena, predstavlja povprečno 371 EUR.
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količina na enoto
vrednost na enoto
kava
12,790
0,007
0,0895
mleko
0,490
0,12
0,0588
sladkor
2,800
0,005
0,014
skupna nabavna vrednost na enoto (kava z mlekom)
0,1623
nabavna cena

nova znižana cena za 5 odstotkov
kava
12,181
0,007
mleko
0,467
0,12
sladkor
2,667
0,005
skupna znižana nabavna vrednost na enoto (kava z mlekom)

0,0853
0,056
0,0133
0,1546

ppvprečna količina prodane kave z mlekom na mesec
prodajna cena postrežene kave z mlekom
pribitek na enoto pred pocenitvijo
pribitek na enoto po 5 odstotni znižani vhodni ceni
razlika v pribitku na enoto

4.000
0,60
0,4377
0,4454
0,0077

pribitek na mesečni ravni pred pocenitvijo
pribitek na mesečni ravni po znižanju vhodne cene
razlika na mesečni ravni
razlika na letni ravni

1.750,6800
1.781,6000
30,9200
371,040

Tabela 6: Simulacija 5 odstotnega znižanja vhodnih surovin za postreženo kavo
Vir: nabavna služba, 2013
Pri ocenjevanju uspešnosti nabavnega poslovanja primerjamo doseženo stanje z
načrtovanim. Bolj ko se nabavna služba približa načrtovanemu cilju, bolj je
uspešna. Sprotno in dosledno merjenje učinkov in rezultatov kontrolinga v
nabavno službo prinese nižje stroške naročil na enoto, ter večjo učinkovitost in
storilnost nabavnega poslovanja.
Z vrednotenjem uspešnosti se vodstvu organizacije in nabavnemu osebju
posreduje informacije o uspešnosti nabavnega poslovanja. V primeru slabih
rezultatov lahko vodstvo skupaj z nabavo predlaga spremembe za izboljšanje
stanja. Vrednotenje pokaže tudi odnose nabavne službe z drugimi oddelki. V
nekaterih organizacijah je praksa, da izvajajo ankete o zadovoljstvu dela z
nabavo, ki jo izpolnjujejo neposredni uporabniki. V teh primerih se presojajo
odnosi nabavnega osebja do naročnikov, kot na primer: hitrost posredovanja
želenih informacij, prijaznost nabavnega osebja, razpoložljivost nabavnega
osebja, predlogi za izboljšanje. Na osnovi ugotovitev lahko predlagamo ukrepe za
izboljšanje sodelovanja z ostalimi poslovnimi funkcijami v organizaciji. Lahko se
pokažejo morebitne potrebe po dodatnem zaposlovanju v nabavnem oddelku,
dodatnem izobraževanju in usposabljanju nabavnega osebja ali potrebe po drugih
dodatnih sredstvih, potrebnih za nemoteno poslovanje nabavnega oddelka.
Vrednotenje lahko pokaže morebitne potrebe po spremembi organizacijske
strukture nabave. Dobro zastavljeno vrednotenje pa je lahko tudi osnova za
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nagrajevanje zaposlenih v nabavi na osnovi njihove uspešnosti (Završnik, 2008, str.
134 - 136).
Za potrebe notranjih uporabnikov storitvene organizacije je uspešnost nabave
mogoče zagotavljati na različne načine. Vzpostavljen mora biti sistem nenehnega
ocenjevanja zadovoljstva notranjih uporabnikov oziroma odjemalcev, ker je to v
neposredni povezavi z zadovoljstvom zunanjih odjemalcev oziroma kupcev.
Vzajemno sodelovanje zaposlenih v storitvenem sektorju, je ključnega pomena za
doseganje zadovoljstva zunanjih odjemalcev storitev in s tem za uspeh
organizacije. Zadovoljitev potreb notranjega uporabnika (na primer, zadovoljstvo
natakarja s pogoji dela) odločilno vpliva na kakovost posredovane storitve. Če je
notranji uporabnik nezadovoljen, je velika verjetnost, da bo nezadovoljen tudi
zunanji uporabnik. Vsak člen v organizaciji je izjemno pomemben pri zagotovitvi
kvalitetne storitve, ki jo odjemalci pričakujejo. Notranji uporabnik je odvisen od
pravočasnosti, kakovosti in vestnosti dela nekoga drugega, tudi dobavitelja
potrebnih materialov in drugih sredstev, ki jih ta potrebuje pri izvajanju storitve
(Galič et al., 2009, str. 86, 87).
Pristopi do merjenja in vrednotenja nabavnega področja so odvisni od razlik in
načina vodenja, stopnje formalnosti in odgovornosti nabavne funkcije (Weele,
1998, str. 281).
Prikaz uspešnosti poslovanja koristno vpliva na motivacijo zaposlenih in nazorno
prikazuje vodstvu uspešnost nabavne službe. S sprotno kontrolo nabavnega
poslovanja organizacija prepreči škodo, napake in pomanjkljivosti, ki nastanejo
pri poslovanju.

7.6. UVEDBA NOVEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Na dobro kontrolo nabavnega poslovanja ima velik vpliv dober informacijski
sistem, ki omogoča hitre dostope do podatkov s področja nabavnega poslovanja.
Izboljšava nabavnih procesov je mogoča s prenovo nabavne verige. Cilj dosežemo s
povečano konkurenčnostjo, z optimizacijo nabavnih stroškov, z zagotavljanjem
materiala ob pravem času, kar pomeni korenito znižanje zalog, in z učinkovito
kontrolo. Zlasti nove informacijske tehnologije pripomorejo k učinkovitejšemu
nadziranju zalog in boljši koordinaciji organizacije z dobavitelji (Keršič, 2007, str.
21).
V zavodu je potreben reinženiring celotnega informacijskega sistema, ker
obstoječi računalniški program zaradi zastarelosti dopušča veliko napak in težav
pri izdelavi analiz. Z obstoječim sistemom se, kljub pomoči strokovnih sodelavcev
za informatiko pri načrtovanju informacijskega sistema, ni dalo razviti ustreznih
do uporabnika prijaznih rešitev. Aktivnosti na področju uvedbe novega
informacijskega sistema so se v zavodu že začele izvajati.
Pri reinženiringu organizacije se ne ukvarjamo z vprašanjem: »Kako delati bolje,
hitreje in ceneje?« Pomembno je tudi vprašanje: »Zakaj sploh delamo tako, kakor
delamo?« Z odgovorom na vprašanje ugotovimo, da nekatera opravila opravljamo
neustrezno. Za odpravo neustreznosti v poslovanju potrebujemo nov pristop k
izboljšanju, ki mora biti vnaprej načrtovan (Vila, 1999, str. 20).
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Ključna vprašanja, ki si jih moramo zastaviti pred uvedbo novega informacijskega
sistema so, kolikšen bo vpliv novega informacijskega sistema na učinkovitost in
uspešnost poslovanja in kakšni so stroški prenovljenega sistema. Koristi
informatike lahko izmerimo oziroma izračunamo in izrazimo v številčnih prikazih,
določene učinke lahko le ocenimo, ker izhajajo neposredno iz uporabe
informacijske tehnologije. To pomeni da so koristi lahko neposredne ali pa
posredne, povezane z organizacijsko rešitvijo, nastajajo preko boljšega poslovanja
in boljših pogojev odločanja. Zgolj razpoložljivost informacijskega sistema še ne
pomeni velikih koristi, te se zvišujejo skozi čas zaradi »učenja z uporabo«. Ni pa
dokazane nasprotujoče študije soodvisnosti med investicijami v informatiko in
poslovno uspešnostjo zaradi nedoločene poslovne vrednosti informacijskih
sistemov in pomanjkanja metod vrednotenja vlaganj v informacijske sisteme
(Roblek, 2010).
Vodenje projekta je dinamičen proces, ki uporablja ustrezne vire organizacije na
nadzorovan in strukturiran način, da bi dosegli nekatere jasno opredeljene cilje,
opredeljene kot strateške potrebe, vedno potekajo v določenem nizu omejitev
(Young, 1998, str. 16, www.projectsmart.com). Kontroling je učinkovito orodje za
projektno upravljanje. Z njim zagotovimo, da so cilji, časovni okviri in stroški
projekta izpolnjeni (Kshama, 2012, blog.simplilearn.com).
Najpomembnejši dejavniki pri projektnem vodenju so čas, stroški in obseg, ki jih
navadno imenujemo trojna omejitev projektov in jih ponazorimo s trikotnikom.
Oglišča predstavljajo omejitve v sredini pa je kakovost, ki jo moramo pri projektih
izpolnjevati (Haughey, www.projectsmart.co.uk).
Projekte lahko začnemo na vseh ravneh organizacije, pri čemer lahko sodeluje ena
ali več organizacijskih enot, ena ali več tisoč oseb. Projekti lahko trajajo od nekaj
tednov do več let (PMBOK, 2008, str. 6).
Projekt informatizacije je ciljno usmerjen, kar pomeni, da je potrebno določiti
želeni cilj z vidika naročila, v celoti definirati problemsko stanje in predlog
možnih rešitev. Ko so problemi in rešitve znani je potrebno določiti obstoječe
omejitve, tako časovne, kot finančne ter obseg projekta, nato pa definirati
namenski cilj in strukturo objektnih ciljev, kateri predstavljajo okvir izvajanja
projekta prenove, potrebnih kapacitet, ter povezanosti ciljnih in programskih
projektov. Cilji izhajajo iz identificiranih problemov, ki morajo biti definirani od
celote k podrobnostim, le-ti pa so odvisni od predlaganih pristopov reševanja.
Skladno z objektnimi cilji se oblikujejo faze izvajanja projekta (Kern, 2010).
Vsak sistem deluje na osnovi nekega življenjskega cikla. Vzpostavitev novega
informacijskega sistema je projekt, katerega je potrebno pred uvedbo temeljito
preučiti. V ta namen mora vsaka služba pripraviti analizo poslovanja, kjer
natančno opredeli prednosti in slabosti obstoječega sistema ter predloge izboljšav,
ki jih pričakuje od novega informacijskega sistema.
Strategija uvedbe novega informacijskega sistema sestoji iz treh osnovnih faz in
več podfaz, kar je razvidno iz slike 16. Pri uvajanju v nov sistem je potrebno te
faze upoštevati. Življenjski cikel se začne z izdelavo študije izvedljivosti,
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ugotovitev možnosti za uvedbo novega informacijskega sistema na koncu pa sledi
optimizacij.

Slika 16: Cilji in mejniki uvedbe informacijskega sistema
Vir: Roblek, 2010, str. 96
1. FAZA: Selekcija – izbira
Če naročnik projekta ne uspe izvesti sam, pooblasti zunanje strokovnjake, ki z
njim sodelujejo. Faza selekcije se začne izvajati potem, ko imamo pripravljene
zahteve in specifikacije. V tej fazi se organizacija ukvarja z izborom ustreznega
ponudnika informacijske tehnologije. Če je primerno, poskrbi, da se nov program
usklajuje z že obstoječim, saj se s tem omogočijo prenosi podatkov. Potrebna je
temeljita preučitev trga, ker nekateri sistemi omogočajo hitre in enostavne
rešitve, vendar pa so osredotočene na ozko področje, ali pa niso zadosti razvite.
Organizacija mora izbrati takega ponudnika - izvajalca, ki nudi najboljšo ponudbo
glede na zahteve in specifikacije. Zgolj cena ne sme biti pogoj za izbiro izvajalca
informacijske tehnologije. Naročnik mora preveriti pred nakupom tudi reference
izvajalca in ugotoviti, ali so dosedanji uporabniki programa zadovoljni s
programom, kje vidijo pomanjkljivosti in težave, ter upoštevati tudi
pomanjkljivosti, ki so opazne pri obstoječem programu. Da bi bila dosežena čim
večja dodana vrednost, je potrebno pristopati celovito in z razmislekom, da vložek
v proces prenove prinese nekaj pozitivnega. Ko se obe strani strinjata z
dogovorjenimi roki, pogoji, plačili ipd., podpišeta pogodbo o sodelovanju, ki je
obvezujoča za naročnika projekta in izvajalca – svetovalno ekipo. S tem je faza
selekcije – izbire zaključena. Bistvenega pomena je, da se naročnik in izvajalec
dogovorita za plačilo po fazah, saj se bosta tako morala oba truditi do zaključka
projekta. Faza selekcije je izredno pomembna, v organizaciji je potrebno dobro
premisliti, kaj potrebujejo in kaj želijo z novim informacijskim sistemom doseči.
Če se odločimo za napačnega ponudnika in slabo postavimo pogoje, je to lahko
začetek in konec uvedbe projekta novega informacijskega sistema. Na uvodnem
sestanku predstavimo problem z vidika naročnika in predlog možnih rešitev. Pri
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organizaciji projekta je potrebno pripraviti dokument projekta (ta se imenuje
projektna definicija), ki je sestavljen iz vsebinskega in organizacijskega dela ter
predpisuje način organizacije izvajanja in vodenja projekta, kar je ključno za
uspešno realizacijo projekta.
2. FAZA: Implementacija – uvedba
Faza implementacije oziroma uvedbe informacijskega sistema je sestavljena in
treh podfaz (nastavitev, prenos, prehod). V prvi podfazi izvajalec predstavi
prototip programa in ostale tehnologije, ki jo je pripravil. Če je organizacija s
prikazanim zadovoljna, izvajalec informacijsko tehnologijo namesti in pripravi vse
potrebno za njeno delovanje. V drugi podfazi naredi prenos oziroma pilotno
verzijo, kjer se zaposleni lahko prvič srečajo z novim informacijskim sistemom in
se z njim seznanijo, izvajalec lahko preveri odzive in že vidi prve pomanjkljivosti.
V tej podfazi organizacija iz varnostnih razlogov še vedno deluje na starem
sistemu in vzporedno uvaja nov informacijski sistem. Nato sledi zadnja podfaza,
implementacije oziroma prehod, ko organizacija preide v celoti iz starega na nov
sistem. V tej točki je celotno poslovanje že na novem sistemu.
3. FAZA: Optimizacija
Zadnja faza uvedbe novega informacijskega sistema je faza optimizacije.
Optimizacija se vrši na treh nivojih, operativnem, krmilnem in strateškem. V tej
fazi izvajalec informacijsko tehnologijo prilagaja naročniku tako, da mu le ta
najbolje služi. Optimizacija lahko traja precej dolgo, zaželeno pa je, da je čim
krajša in da ne prinaša večjih dodatnih finančnih obremenitev za organizacijo.
V nadaljevanju sledijo faze uporabe in vzdrževanja, majhni popravki se sprotno
ažurirajo, ko pa je predlogov za spremembo več, se naredi nadgradnja sistema. Na
področju informacijskih sistemov je doba uporabnosti običajno deset let. Po tem
obdobju je potrebno temeljito razmisliti, ali se obstoječi sistem še obdrži in
nadgradi. Če se izkaže, da so novosti prevelike in da je delo postalo oteženo, je
potrebno razmisliti o opuščanju starega in uvedbi novega programa. Glavni cilj
uvedbe novega informacijskega sistema je boljša informatizacija poslovanja in
zmanjšanje časa, ki ga zaposleni porabijo za vpisovanje podatkov v informacijski
sistem.
Pomembno pri uvedbi novega informacijskega sistema je, da zaposleni
posredujejo pravo informacijo na pravo mesto v pravem času in z minimalnimi
stroški. Da bi uspešno dosegli ta cilj, si je potrebno zadati terminski plan
aktivnosti. V zavodu so se aktivnosti na tem področju že začele izvajati, kar je
razvidno iz tabele 7.
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Aktivnost

Status

Priprava zahtev in specifikacij

ZAKLJUČENO

Izbira izvajalca in podpis pogodbe

ZAKLJUČENO

Namestitev programske opreme

ZAKLJUČENO

Prenos in pričetek izvajanja pilotne verzije

V TEKU

Implementacija oziroma prehod na nov sistem

DO 1.7.2013

Optimizacija informacijskega sistema

DO 31.9.2013

Zaključek projekta

DO 31.12.2013

Tabela 7: Terminski plan izvedbe projekta
Vir: služba za informatiko, 2013
Prikazan terminski plan ima zapisane pomembnejše točke in cilje pri uvedbi
novega informacijskega sistema. Vsaka od naštetih glavnih aktivnosti ima več pod
aktivnosti in ravno tako definirane roke in statuse.
Pri vsakem terminskem planu in pri postavljenih aktivnostih je pomembno, da se
ob aktivnostih določi odgovorne osebe, ki skrbijo za izvedbo. Aktivnosti so lahko
določene v naprej ali pa se dogovarjajo sproti na tedenskih sestankih. V projektu
celovite prenove izgradnje informacijskega sistema vedno sodeluje več
udeležencev. Med te sodijo glavni sistem projekta, ki projekt naroča, usmerja
programiranje ciljev projekta in projekt upravlja; to je organ upravljanja –
nadzorni svet oziroma uprava organizacije. Operativni izvajalec nalog glavnega
sistema je direktor organizacije oziroma glavni kolegij, ki določi odločitveno
skupino, ki sprejema operativne odločitve. Poleg glavnega sistema sodeluje v
projektu sistem vodenja ali skrbništva projekta, ki vodi izvajanje projekta in
predstavlja projektno organizacijo. Sem spadajo vodstvo organizacije, vodja
celotnega projekta, skrbnik projekta in vodja svetovalnega tima. V projekt
izgradnje informacijskega sistema sodi še sistem izvajanja, kamor spadajo
izvajalci, ki operativno izvajajo dejavnosti projekta. Pomembno je, da so vsi
predstavniki v stalnem kontaktu in da se vsaj enkrat tedensko pregledajo statusi
aktivnosti in postavijo novi. Samo na tak način lahko poskrbimo, da projekt ne
zapade in da se aktivnost izvajajo v želenih terminih in rokih. V nasprotnem
primeru se lahko zgodi, da pride do zamud ali pa projekt zaide v napačno smer in
propade (Kern in Roblek, 2010).
Pri projektu uvajanja novega informacijskega sistema lahko naletimo na več
omejitev. Tako na strateškem, vodstvenem, kot tudi operativnem nivoju.
Omejitve, ki so povezane z vodstvenim nivojem so navadno finančnega značaja,
na operativnim nivoju pa s samo implementacijo in so bolj tehnično naravnane.
Uvedba novega sistema mora biti mehka sam pristop pa potrpežljiv, da uporabniki
posredujejo čim več koristnih informacij glede trenutnega načina dela, primerov
in posebnosti, katere imajo velik vpliv na načrtovanje novega poslovanja. S tem je
potrebno računati, ko se planirajo spremembe, saj naloga zahteva veliko strpnosti
in pozornosti, potrebno si je vzeti čas za uporabnike, jim prisluhniti in se poglobiti
v začrtane cilje. Na ta način se veliko pripomore k nadaljnji izvedbi procesa ter
zmanjša oziroma onemogoči nastanek morebitnim zapletom, kateri nastanejo v
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primeru nepravilne začetne odločitve. Smotrno je, da so v prenovo projekta
vključeni vsi udeleženci, ki v njem delajo in katerega del so. Zavedati se je
potrebno, da vsaka prenova informacijskega sistema predstavlja za zaposlene v
organizaciji stresno situacijo, ki se odrazi v začetnem zmanjšanju učinkovitosti.
Vsako organizacijsko spremembo spremljajo večji ali manjši odpori ljudi, zaradi
slabih izkušenj je zaposlene strah pred neznanim, povečanjem dela in zapleti, ki
se dogajajo v začetni fazi, čeprav z izboljšanjem postopkov v procesu prenove v
končni fazi praviloma vplivamo na izboljšanje rezultata dela.
Z merilom koristi ugotovimo, če program ustreza in izpolnjuje zahteve naročnika.
Od prenovljenega programa pričakujemo celovito podporo, kar je opisano v prvem
delu prenove nabavnega poslovanja, podporo pri naročanju in spremljanju naročil
z možnostjo izdajanja različnih nabavnih listin:
 povpraševanja,
 naročanja,
 predračuni,
 dobropisi,
 spremljanje pravočasnosti dobav in izboljšanje doseganja dobavnih rokov,
 boljše, lažje in preglednejše spremljanje materialnega poslovanja,
 lažje spremljanje računov, ažuren pregled nad odprtimi, zapadlimi, zaprtimi
obveznostmi,
 celovita podpora skladiščnega poslovanja, prevzemanje in kontrola materiala,
sledenje materialom, vodenje in vrednotenje zalog po različnih metodah,
 zagotavljanje manjših možnosti napak,
 povezanost med posameznimi dokumenti,
 hitrejša izdelava dokumentov, za realizacijo naročila,
 zagotavljanje boljšega nadzora pri posameznih naročilih,
 zmanjšanje nabavnih stroškov,
 boljše informacije za odločanje, preglednost in enostavnost poslovanja,
 izboljšanje sodelovanja v oskrbovalni verigi,
 povečana hitrost poslovanja, brez nepotrebnih ponavljajočih vnosov,
 lažje spreminjanje poslovanja,
 omogočena izdelava analiz in znižanje časa za izdelavo analiz,
 omogočen dostop do informacij vsem uporabnikom,
 omogočeni zbirni izpisi,
 nova in izboljšana poročila,
 izboljšana finančna disciplina,
 pomoč za prenovo procesa od zahtevka do naročila,
 pomoč za prenovo procesa od dobave do računa,
 pomoč za morebitno prenovljeno skladiščno poslovanje, kjer bi bilo smiselno
uvesti črtne kode in drugo.

7.7. PRENOVLJEN PROCES ODDAJE NAROČILA
Z novim programom se celotno nabavno poslovanje uredi tako, da so možni
kontrolni pregledi v vsakem trenutku za vsako blago, le-te pa bo potrebno tudi
izvajati.
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Po uvedbi novega informacijskega sistema se bodo morali vsi zavedati, da je zelo
pomemben prav vsak vnos in da vsak posameznik z vnosom vpliva na sliko
celotnega poslovanja. Iz tega sledi, da bo potrebno celotno nabavno poslovanje
precej nadgraditi, uporabnikom pa dati jasna navodila glede vnašanja artiklov in
cen v program, saj so prvi vnosi najpomembnejši za nadaljnje poslovanje in če so
ti slabi ali netočni, je vsakršno nadaljnje delo oteženo, pridobljeni podatki pa niso
popolnoma natančni. Iz tega sledi, da je potrebno določiti tudi skrbnika, ki bo
skrbel za šifrante.
Dobro osnovan program in šifranti so predpogoj za uvedbo elektronskega
poslovanja, ki skrajša čas od nastanka potrebe do naročila. Naročila so sistemsko
evidentirana, kar zmanjšuje možnost, da se določeno blago ne dobavi ali se dobavi
prepozno. Nad naročilom imamo večji nadzor, ker naročila potekajo v
računalniškem programu ne pa na papirju. Zaradi elektronskega poslovanja se
znižajo stroški izvedbe naročila. Nabavna ni več samo administrativni izvajalec
naročil, ampak pomemben člen v oskrbovalni verigi.
Premišljeni in jasno izraženi procesi, podprti z nedvoumnimi navodili za vse
uporabnike, ter priprava ustrezne podatkovne osnove v obliki šifrantov blaga in
storitev z intuitivno postavljenimi vlogami uporabnikov predstavljajo trden temelj
za vzpostavitev popolnoma sistemsko podprtega poslovanja. V prvi fazi sistemske
podpore poslovanju se lotevamo procesa naročanja blaga ali storitev, in sicer
tako, da bo celoten proces potekal znotraj računalniškega programa brez tiskanja
dokumentov, ročnega podpisovanja in prenašanja med deležniki v procesu. S tem
bomo prihranili čas, optimizirali stroške in omogočili sistemsko hrambo podatkov.
Sistemsko podprt proces naročanja je zastavljen tako, da so v sistemu ključnega
pomena vloge posameznih uporabnikov (v grobem se hierarhično od spodaj
navzgor delijo na predlagatelje, odobritelje in odredbodajalce).
V tako zasnovanem procesu predlagatelj odpre nov zahtevek z vsemi zahtevanimi
podatki (stroškovno mesto, kontaktna oseba, skrajni datum prejema ipd.) in vanj
vnese vsebino iz obstoječe baze podatkov (šifranta), v primeru, da zahtevano
blago ali storitev ne obstaja, pa vnese začasno splošno enoto naročila opisano v
komentarju, ki kasneje v procesu postane ena izmed unikatnih šifer v šifrantu (po
navadi ob prejemu dobavnice, delovnega naloga ali drugega ustreznega
dokumenta). Vnesen zahtevek se samodejno označi kot predlog in v taki obliki
potuje k vodji (odobritelju), ki predlog pregleda in ga odobri, oz. zavrne.
Odobritelj mora predlog pregledati in preveriti, če vključuje vse s pravilnikom
zahtevane podatke ter oceniti vsebino zahtevka. Če se z naročenim strinja,
zahtevek potrdi in ga s spremembo statusa v odobren posreduje odredbodajalcu
(po navadi odgovorna oseba zavoda - direktor). V primeru, da zahtevka ne odobri,
ga opremi s komentarjem in vrne nazaj predlagatelju, ki nato ponovno izvede
postopek ali pa ga opusti.
Odredbodajalec podobno kot odobritelj zahtevek še enkrat pregleda, se seznani z
vsebino in ga odobri ali zavrne. Ko ga odobri, se zahtevku status spremeni v
potrjen, samodejno pa se preoblikuje v pdf datoteko, ki vključuje podpis
odgovorne osebe in žig zavoda. Enako kot odobritelj, lahko tudi odredbodajalec
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zahtevek zavrne s komentarjem in ga vrne predlagatelju, ki nato ponovno izvede
postopek ali pa ga opusti.
Dokument naročilnico v pdf obliki nato nabavna služba neposredno iz sistemskega
modula za naročanje po e-pošti pošlje ustreznemu dobavitelju. V celotnem
postopku imajo vsi deležniki vpogled v stanje posameznega zahtevka, kar
zagotavlja sledljivost ter preglednost nad statusi tekočih zahtevkov oz. naročilnic.
Ko postopek naročila preide v fazo dobave blaga ali storitev, se proces smiselno
postopkovno nadaljuje v sistemu, kjer naročilnica predstavlja osnovo za prejem
blaga ali evidentiranje opravljene storitve.
Krogotok dokumentov predlagane izboljšave procesa izvedbe naročila je prikazan
na sliki 17.
S predlagano rešitvijo bi močno skrajšali postopke oddaje naročila, saj bi se
izognili fizičnim prenosom dokumentacije v odobritev in pošiljanjem
dokumentacije po pošti, poleg tega bi bila dokumentacija vročena po elektronski
pošti v elektronski obliki, kar bi dodatno pospešilo pripravo odziva na
povpraševanje s strani ponudnika, ki bi lahko ponudbo posredoval preko faksa ali
po elektronski pošti do roka za oddajo ponudb ter s tem prispeval k skrajšanju
izvedbe oddaje javnega naročila.
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Slika 17: Prenovljen proces od zahtevka do izdaje naročila
Vir: lasten
Edino dobro zasnovani in procesno premišljeni integralni sistemi lahko v
nadaljevanju tvorijo celovito sistemsko podporo poslovanju.
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7.8. PRENOVLJEN PROCES LIKVIDACIJE RAČUNA
Natančna in pravočasna obdelava dokumentov je dober pokazatelj urejenosti
poslovanja. Pri tem je še posebej potrebno paziti na račune, ki prihajajo dnevno
in jih je potrebno obdelati natančno in v določenem roku. Vsak prejeti račun, ki
prispe v organizacijo ima določen življenjski cikel, prepotuje neko pot od
prejema, do odobritve in na koncu do plačila in arhiva.
V prenovljenem procesu likvidacije računa bo potrebno dobavnico za prejeto
blago ki prispe v skladišče ali na poslovno enoto preveriti in ugotoviti skladnost
naročenega in dobavljenega blaga. Dokument (dobavnico) za pravilno dobavljeno
blago bo potrebno skenirati. S tem bo dokument prešel v elektronsko obliko in
podatkovno bazo in bo pripravljen za nadaljnjo obdelavo. Na osnovi dobavljenega
blaga bomo naredili prevzemnico in oddajnico, ki jo bomo posredovali naročniku v
potrditev, celotna računalniško obdelana dokumentacija pa bo nato čaka na
račun.
Ko bo račun na podlagi dobave blaga ali opravljene storitve prispel v tajništvo, se
bo datiral in ravno tako kot dobavnica skeniral in tako preoblikoval v elektronsko
obliko in prešel v bazo podatkov. V elektronski obliki bo potoval v računovodstvo,
kjer ga bo računovodkinja opremila z likvidacijsko številko, od tam pa se bo
posredoval v nabavno službo.
V nabavni službi se bodo iz baze podatkov dodali ustrezni dokumenti, nato se bodo
računi pregledali, nepravilni se bodo zavrnili, pravilni pa posredovali odgovornim
osebam v potrditev odobritelju (vodji službe), da jih bodo s klikom potrdili ali
zavrnili. Nato bo račun potoval še v potrditev k odredbodajalcu (direktorju). Vsak
od potrjevalcev bo s klikom potrdil oz. zavrnil račun. Potrjen račun bo potoval
naprej do zaključenega kroga v računovodstvo, kar bo predstavljalo zaključek
procesa izvedbe nekega naročila.
Potek nabavne poti za izvedbo naročila od nastale potrebe do dobave blaga
predlagatelju naročila, vključno z likvidacijo računov, ki predstavlja nadaljevanje
nabavnega procesa, do sedaj poteka še v klasični papirni obliki. S predlagano
rešitvijo bi močno skrajšali postopke oddaje dokumentov s strani uporabnikov, saj
bi se izognili fizičnim prenosom dokumentacije kjer bi prihranili čas in preprečili
izgube dokumentacije. Krogotok dokumentov predlagane izboljšave procesa
izvedbe naročila je prikazan na sliki 18.
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Slika 18: Prenovljen proces od prevzema blaga do likvidacije računa
Vir: lasten
S primerno uporabo elektronskega dokumentnega sistema za likvidacijo računa bi
postopke lahko bistveno skrajšali, z racionalizacijo bi prihranili sredstva, čas in
preprečili izgube dokumentacije. Poleg navedenega bi imelo vodstvo hiter dostop
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do informacij, organizacija dela pa bi bila bolj učinkovita, saj so elektronski
dokumenti istočasno na voljo vsem, ki jih potrebujejo, boljši je nadzor nad delom.
Evidence dokumentov, iz katerih je jasno razvidno, kateri dokumenti prihajajo v
organizacijo, koliko je odprtih dokumentov, ki čakajo na obdelavo, kje prihaja do
zamud in zastojev so enotne, dostop do informacij je omogočen samo
pooblaščenim osebam, česar papirna oblika ne omogoča. S tem bi se povečala
produktivnost in kvaliteta dela, skrajšal bi se čas potreben za iskanje in
kompletiranje dokumentov.
Prenova procesov bo vključevala optimizacijo procesnih korakov in popolno
sistemsko podporo, ki se bo postopoma implementirala v naslednjih letih do
končnega cilja – elektronskega dokumentnega sistema za obvladovanje vsega
gradiva (od likvidacije računov, pogodb in ostalih sorodnih dokumentov do hrambe
vsega, za zavod pomembnega in zakonsko določenega, gradiva) in ki bo na
krovnem nivoju smiselno in celovito zajemal podatke iz integralnih (pod)sistemov
(sistemi za materialno in blagajniško poslovanje, za recepcijsko poslovanje, za
računovodsko poslovanje in morebitnih drugih) pa tudi neposredno vključeno
gradivo. Torej, elektronska zbirka (v podatkovnih centrih) vsega, kar trenutno
hranimo v fizični (npr. papirni) obliki.
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ZAKLJUČEK

Nadzor nad poslovanjem in hitro odzivanje na spremembe trga sta pomembna za
vsako organizacijo. Nabava materiala igra v organizaciji eno pomembnejših nalog,
saj lahko nabavna služba z zniževanjem cen naročenega blaga, doseganjem
ugodnejših plačilnih pogojev, pridobivanjem novih dobaviteljev in doseganjem
boljših nabavnih pogojev precej prispeva k ustvarjanju boljšega poslovnega izida
organizacije. Pri tem ji lahko pomaga kontroling z raznimi analizami, organizaciji
pa omogoča tekoči nadzor nad celotnim poslovanjem.
Kontroling pri doseganju boljših rezultatov in poslovnih učinkov načeloma močno
pomaga. Vendar v zavodu še ne deluje v takšnem obsegu, da bi se izvajale analize
spremljanja in pregled učinkovitosti, vsaj kar zadeva nabavno področje. Zato bo v
prihodnje na tem področju potrebno narediti korak naprej.
Naloge kontrolinga so predračunavanje, načrtovanje, analiziranje pred samo
izvedbo naročila in kontroliranje po izvedbi naročila. Cilj kontrolinga je zniževanje
stroškov skozi celotno verigo. Služiti mora kot orodje za tiste, ki sprejemajo
poslovne odločitve, saj se le-te sprejemajo na osnovi preglednih in ažurnih
podatkov, kar na eni strani zmanjšuje tveganje za organizacijo in na drugi strani
povečuje uspešnost poslovanja.
Da bi zavod ustvaril čim boljši poslovni izid, to je presežek prihodkov nad
odhodki, je potrebno najprej spremljati vhodne stroške surovin, ki so potrebne za
nadaljnje delo, kajti na tem področju lahko precej »privarčujemo«.
Z dobrim operacijskim sistemom in ustreznimi šifranti bi enostavno uredili pregled
dobavljenega blaga po dobaviteljih v okviru pogodb in izven pogodb. Preko analiz
bi lahko ugotovili, koliko odstotkov naročenega blaga se je naročalo mimo
izvedenih javnih razpisov, primerjal trenutne dobavljene cene s preteklimi in
ugotavljal morebitne podražitve ali pocenitve in drugo.
Z izdelano magistrsko nalogo lahko potrdimo postavljeno tezo, da bi z uvedbo
kontrolinga v nabavnem poslovanju bistveno pripomogli k preglednejši in bolj
racionalni nabavi, k znižanju stroškov nabavnega poslovanja ter s tem k izpolnitvi
strateških ciljev organizacije.
Za dosego ciljev pa bodo potrebni dobro zasnovani in procesno premišljeni
integralni (pod)sistemi, ki v nadaljevanju tvorijo celovito sistemsko podporo
poslovanju.
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