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NASLOV 

Integracija dobaviteljev v korporaciji Hidria v okviru projekta 

elektronskega poslovanja z dobavitelji 

IZVLEČEK 

Uvedba novega informacijskega sistema omogoča avtomatizacijo in optimizacijo 

poslovanja z dobavitelji. Nabavniki in nabavni logisti s tem orodjem pridobijo 

prepotreben čas za tržne raziskave, vodenje projektov, prav tako pa tudi za vse 

pogostejše reorganizacije. V korporaciji Hidria so v lanskem letu začeli projekt 

elektronskega poslovanja z dobavitelji. To je zelo široko in ambiciozno zastavljen 

projekt, ki vključuje vse družbe v korporaciji. Omogočil bo poenotenje večine 

postopkov in interakcij z dobavitelji. Prvi korak je avtomatizacija naročanja. Tu je 

predvsem pomembna povezava informacijskih sistemov med odjemalci in 

dobavitelji, priprava ustreznih temeljev za izdajo naročil in tudi pravilna priprava 

podatkov. Drugi korak je integracija dobaviteljev. Ta je z vidika obvladovanja 

dobaviteljev nujna, saj korporacija Hidria sodeluje s preko 3.500 dobavitelji, 

obvladovanje tako razvejene nabavne mreže pa je zelo zahtevno. Dobavitelje z 

manjšim letnim prometom, in sicer do 5.000 EUR (teh je namreč kar 60 %), 

nameravajo integrirati v okvir nekaj sistemskih dobaviteljev, ki bodo združevali pod 

svojim okriljem več deset dobaviteljev z manjšim prometom. V diplomskem delu 

smo se osredotočili na integracijo dobaviteljev. Cilj naloge je bil ugotoviti težave, ki 

jih ima korporacija zaradi velikega števila dobaviteljev, razviti osnovni koncept in 

izdelati učinkovit model obvladovanja nabave, ki bo uspešno deloval v današnjih in 

prihodnjih tržnih razmerah. Uporabili smo naslednje metode: Paretov diagram, C/E 

diagram za analizo vzrokov, SWOT analizo in diagram poteka. 

KLJUČNE BESEDE 

nabava, dobavitelji, integracija dobaviteljev, elektronsko poslovanje, Paretov 

diagram, SWOT analiza, C/E diagram, SWOT analiza, diagram poteka 
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TITLE 

Suppliers integration in Hidria corporation within suppliers electronic 

business project  

ABSTRACT 

Introduction of a new information system makes it possible to automate and optimize 

business with suppliers. Using this tool, purchase representatives and purchase 

logistic gain much needed time for market research, project leading and more and 

more frequent internal reorganizations. In corporation Hidria we started a project of 

purchase electronic business. It is a big and ambitious project that includes all 

companies within Hidria corporation and will ensure the unification of most 

interactions and procedures with suppliers. The first step is automation of ordering. 

Very important is electronic connection of information systems between customers 

and suppliers. A base platform for data management in the form of orders to 

suppliers must be carefully designed. Second step is suppliers integration. Looking at 

suppliers portfolio we can see that such quantity of suppliers in the Hidria 

corporation is currently hard to handle as Hidria is doing business with more then 

3.500 suppliers. More then 60 % of all suppliers have yearly turnover with Hidria 

less then 5.000 EUR, and such suppliers will be integrated into a supplier network, 

managed by the strategic suppliers that will cover as many as they can of smaller 

suppliers. In this bachelor thesis we focused on suppliers integration. The main goal 

was to identify problems with numerous suppliers, develop a base concept and make 

useful and effective purchase model for all corporate needs that will stand the test of 

time. The following methods were used: Pareto chart, C/E diagram to analyze causes, 

SWOT analysis and flow chart.  

KEYWORDS 

purchase, suppliers, supplier integration, electronic business, Pareto chart, C/E 

diagram, SWOT analysis, flow chart 
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1 UVOD 

Korporacija Hidria v marsikaterem pogledu prevzema pobudo in uvaja nove in 

napredne organizacijske rešitve, deloma zaradi kulture zaposlenih, deloma pa zaradi 

nujnega prilagajanja novim in hkrati zahtevnim tržnim razmeram.  

V letu 2011 so poenotili informacijski sistem v vseh družbah v korporaciji. Zadnji so 

izvedli posodobitev v Hidrii Rotomatiki in Hidrii AET, druge družbe so to storile že 

leto ali dve prej. To jim je odprlo veliko novih možnosti. Ko pogledamo podrobneje 

na nabavo, so ključna predvsem naslednja poenotenja:  

 enotni šifrant dobaviteljev, 

 enotni šifrant skupin artiklov, 

 skupni finančni podatki (saldokonti dobaviteljev). 

Prednosti enotnega informacijskega sistema so tudi v organizaciji dela. Iz podjetij, ki 

so ga vpeljala že prej, so dobili pomembne napotke, dokumentacijo in pomoč. Tako 

so se lahko v enem podjetju bolj posvetili npr. reklamacijam do dobaviteljev, v 

drugem ocenjevanju dobaviteljev, v tretjem naprednim sistemom naročanja. Ključni 

uporabniki so izdelali in objavili interna navodila o postopkih ter obvestili druge 

sodelavce. V kratkem času so osvojili osnovne funkcije in jih izboljšali z uporabo 

naprednih rešitev in orodij. 

Na tej točki so spoznali potrebo po celovitem elektronskem poslovanju z dobavitelji. 

Tako so poimenovali projekt, s katerim bodo na vseh področjih nabave, na katerih je 

možno postopke digitalizirati, to tudi naredili in vpeljali v redno delo. Projektni tim 

sestavljajo vodja operativne korporativne nabave, specialist informatik in vodje 

nabav v podjetjih oz. poslovnih enotah. Širša sestava tima vključuje še vodje ostalih 

služb. 

V diplomskem delu smo se osredotočili na integracijo dobaviteljev. Integracija 

dobaviteljev pomeni zmanjšanje števila dobaviteljev s prenosom manjših 

dobaviteljev k večjim. Na ta način zadržimo obstoječo nabavno verigo, le manjši 

dobavitelji so pomaknjeni eno stopnjo niže.  
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Gre torej za preprosto izhodišče, da je bolje imeti malo dobaviteljev z večjim 

naborom proizvodov kot obratno. Poslovne relacije so bolj obvladljive, če vsakega 

od dobaviteljev štejemo za strateškega partnerja, soustvarjalca novih rešitev in 

tistega, ki bo sledil našemu razvoju.  

Poiskali smo vzroke težav, ki izhajajo iz prevelikega števila dobaviteljev, pregledali 

možne posledice ter izvedli analizo prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in groženj 

(SWOT), ki se lahko pojavijo pri integraciji dobaviteljev v večje sistemske 

dobavitelje (Michalski, 2003, str. 523). 

Glavni cilj diplomskega dela je z metodami sistemskega inženiringa zasnovati 

osnovni koncept integracije dobaviteljev, analizirati in ovrednotiti glavne korake 

projekta ter opozoriti na tveganja in morebitne probleme, ki lahko ogrozijo uspešnost 

izvedbe. Namen diplomskega dela je ugotoviti potencial ideje o integraciji 

dobaviteljev.  

V nadaljevanju diplomskega dela drugo poglavje predstavlja podjetje Hidria. Tretje 

poglavje opisuje stanje v nabavi. Analizirana je vrednost nabave, ovrednoteni ključni 

dejavniki težav z dobavitelji in izpostavljeni vzroki problemov v nabavi. Podatki in 

analize nam dajo prvi vpogled v situacijo in nakazujejo možna izhodišča za 

izboljšave. V četrtem poglavju je predstavljen način razvrščanja manjših 

dobaviteljev. S tem smo ugotovili, kakšna je možnost integracije dobaviteljev. Peto 

poglavje prikazuje zahteve, ki jih je potrebno upoštevati in razumeti pred začetkom 

izvajanja integracije dobaviteljev. Ključni sta dve prvini. Prva je izbor manjših 

dobaviteljev, primernih za integracijo, druga pa način izbora sistemskih dobaviteljev. 

Šesto poglavje opisuje integracijo dobaviteljev. Opredeljuje način izbora sistemskih 

dobaviteljev, primernih za prevzem manjših dobaviteljev in zagotavljanju redne in 

nemotene oskrbe z materialom do končnega kupca. Sedmo poglavje predstavlja 

SWOT analizo integracije dobaviteljev. Ključni namen je ugotoviti vse prednosti, 

slabosti, priložnosti in grožnje, ki se ob takem projektu pojavijo. Osmo poglavje 

opisuje vrednotenje in spremljanje rezultatov. Zaključno, deveto poglavje povzema 

opravljeno delo in rezultate pri integraciji dobaviteljev in nakazuje nadaljnje korake 

podjetja na tem področju. 
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2  PREDSTAVITEV PODJETJA 

2.1 Zgodovina 

»Hidriine rešitve za klimatizacijo in avtomobilsko industrijo imajo preko 

petdesetletno tradicijo. V začetku 60. let se je v Idriji začela proizvodnja in montaža 

instalacij centralnega ogrevanja, vodovodnih instalacij in klimatizacije. V 70. letih so 

začeli v bližnjem Godoviču nastajati prvi prezračevalni elementi, v 80. pa so iz 

Spodnje Idrije v Združene države Amerike stekle prve dobave motorjev za 

hermetične kompresorje. V zadnjih letih Hidria na področju klimatizacije, gretja in 

hlajenja beleži hitro rast in predstavlja eno največjih evropskih korporacij na tem 

področju. Svoje razvojne potenciale usmerja v ustvarjanje celovitih rešitev za 

klimatizacijo zgradb ter komponent za sisteme klimatizacije, gretja in hlajenja. 

Čeprav je leta 1955 po slovenskih cestah vozil komaj kak avtomobil, se je v Tolminu 

drzno in vizionarsko pričela proizvodnja avtomobilskih svečk. V zgodnjih 70. letih 

so bile izdelane prve ogrevalne svečke za dizelske motorje, nekaj let kasneje še 

magnetni vžigalniki za male bencinske motorje. V drugi polovici 90. let je v Spodnji 

Idriji stekla proizvodnja lamel za avtomobilsko industrijo, kasneje še komponent iz 

aluminija. Danes Hidria predstavlja vse pomembnejšega evropskega ponudnika 

inovativnih rešitev za avtomobilski motor ter sistem upravljanja z vozilom. Hidriini 

izdelki za avtomobilsko industrijo so vgrajeni v vozila vseh vodilnih evropskih 

blagovnih znamk. 

Današnje ključne družbe Hidrie so se v skupno korporacijo združile v zadnjih 

dvajsetih letih, po ustanovitvi krovne družbe Hidria. Hidria je po privatizaciji, 

popolnem prestrukturiranju in priključevanju ključnih družb pod zanesljivim 

vodstvom predsednika upravnega odbora Edvarda Svetlika in njegovih sodelavcev 

prerasla v korporacijo s preko 2.000 zaposlenimi v 30 družbah po vsem svetu. V treh 

razvojnih inštitutih: Hidria Inštitutu Klima v Godoviču, Hidria Inštitutu za 

avtomobilsko industrijo v Tolminu ter Hidria Inštitutu za materiale in tehnologije v 

Spodnji Idriji ustvarja inovacije, s katerimi prispeva k višji kakovosti življenja na 

področju ugodja bivanja v prostoru ter zelene mobilnosti. S svojo dejavnostjo 

prispeva k trajnostnemu razvoju naravnega in družbenega okolja.« (Hidria, 2009) 
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2.2 Vrednote 

»Temelj organizacijske kulture in dolgoročnega sodelovanja s poslovnimi partnerji 

predstavljajo štiri vrednote: 

 Odgovornost ‒ Hidria je odgovorna. Spoštuje ljudi in okolje. Posluje z mislijo 

na prihodnje rodove. 

 Znanje in kompetentnost ‒ Hidria združuje kompetentne ljudi. Vsakdo od 

Hidriinih sodelavcev ima znanje, izkušnje, osebnostne lastnosti, motivacijo in 

sposobnosti, ki jih potrebuje pri svojem delu.  

 Inovativnost ‒ Hidria je inovativna. Usmerjena je v prihodnost, ustvarja nove 

priložnosti. Ceni in nagrajuje izvirnost in ustvarjalnost. 

 Odličnost ‒ Hidria skrbi za odličnost na vseh področjih poslovanja. Ceni 

urejenost, natančnost, harmonijo in estetiko.« (Hidria, 2009) 

2.3 Vizija in poslanstvo 

»Naša vizija je v posameznih segmentih postati vodilni evropski in svetovni 

ponudnik sistemov za klimatizacijo zgradb in avtomobilskih tehnologij. Naše 

poslanstvo je dviganje kakovosti življenja na področju ugodja bivanja v prostoru 

ter zelene mobilnosti. Za svoje kupce razvijamo in proizvajamo inovativne rešitve za 

zdravo, prijetno in varno okolje. Z odgovornostjo, znanjem in kompetentnostjo, 

inovativnostjo in odličnostjo vseh zaposlenih ustvarjamo uspešno korporacijo ter 

prispevamo k razvoju okolja, v katerem živimo in delamo.« (Hidria, 2009) 

2.4 Hidria danes 

»Organizacijska struktura Hidrie temelji na dveh stebrih: 

industrijskem ter finančnem. Industrijski steber razvija, proizvaja in trži sisteme za 

klimatizacijo stavb ter avtomobilske tehnologije. Strateško vodilo sta rast vseh 

ključnih programov in globalna konkurenčnost. Zavezani smo k razvoju inovacij, s 

katerimi prispevamo k višji kakovosti življenja na področju ugodja bivanja v 

prostoru ter zelene mobilnosti. Finančni steber korporacije (Hidria FIN) se ukvarja 

z naložbami, povezanimi s poslovno strategijo Hidrie ter drugimi naložbami. Hidria 
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FIN v korporaciji pokriva tudi področje financ, nepremičnin, prestrukturiranja 

podjetij, kontrolinga in upravljanja s tveganji.« (Hidria, 2009) 

Oba stebra Hidrie sta zelo pomembna, nas pa bo v nadaljevanju bolj zanimal 

industrijski steber (slika 1). 

 

 

Avtomobilske tehnologije v največji meri predstavljajo izdelki visokotlačnega litja iz 

aluminija, sistemi za hladen vžig ter tehnologije elektropločevin in jekel (slika 2). 

 

 

Slika 1: Dva stebra Hidrie (Interno gradivo podjetja Hidria, 2010) 

Slika 2: Avtomobilske tehnologije v Hidrii (Interno gradivo podjetja Hidria, 2010) 
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Tehnologije za klimatizacijo se sestojijo iz prezračevanja in požarne zaščite, 

ogrevanja in hlajenja, obnovljivih virov energije in sistemov za upravljanje energije 

(slika 3). 

 

 

Hidria je torej pomembna slovenska korporacija, ki izkorišča nove tehnologije ne 

samo v proizvodnji, temveč tudi za spremljanje, načrtovanje in razvijanje novih 

rešitev. V nabavi so spoznali nekatere pomanjkljivosti, ki so izhajale predvsem iz 

razdrobljenosti nabavnih služb, tako v smislu različnih lokacij kot tudi nabora 

kupljenih delov oz. surovin. Logična posledica je neobvladovan nabor dobaviteljev, 

gledano lokalno in tudi globalno.  

 

 

 

 

 

Slika 3: Tehnologije za klimatizacijo v Hidrii (Interno gradivo podjetja Hidria, 2010) 
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2.5 Elektronsko poslovanje z dobavitelji 

Bistvo elektronskega poslovanja z dobavitelji z novim informacijskim sistemom je 

izboljšati komunikacijo z dobavitelji do nivoja, ko ima dobavitelj možnost 

neposredne izmenjave podatkov z informacijskim sistemom: 

 oddaja elektronskega nabavnega naročila oz. načrta, 

 elektronsko potrjevanje, 

 elektronsko sporočilo o odpremi blaga iz skladišča dobavitelja (elektronska 

dobavnica), 

 prevzem blaga v skladišče prek črtne kode, 

 elektronsko pošiljanje računov,  

 integracija dobaviteljev. 

Za oddajo in potrjevanje elektronskega naročila ter elektronsko dobavnico sta 

predvidena dva načina. Mogoča je elektronska izmenjava podatkov (ang. electronic 

data interchange, EDI), ki pomeni avtomatsko izmenjavo podatkov med kupčevim in 

dobaviteljevim informacijskim sistemom. To je možno izvesti z večjimi dobavitelji, 

saj zahteva na obeh straneh vzpostavitev zahtevanih parametrov in strojne opreme, ki 

bi v bodoče nadomeščala ročne vnose (Electronic data interchange, 2012). 

Drugi način je izmenjava podatkov prek spletnega portala (ang. web electronic data 

interchange, WebEDI). V tem primeru ne gre za neposredno komunikacijo med 

dvema informacijskima sistemoma, temveč kupec oddaja svoja naročila na spletni 

portal (WebEDI, 2012). 

V obeh primerih se dobavnica izpiše s črtno kodo in pošiljka se lahko na spletu 

spremlja po ključnih fazah (naklad, pot, razklad). Sistem črtnih kod pomeni izločitev 

človeških napak pri odpremi in prevzemu, hkrati pa poveča časovno in stroškovno 

učinkovitost (slika 4). 
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Tako kot dobavnice so tudi računi vključeni v sistem, torej se pripravijo v sistemu 

dobavitelja oz. na portalu in so elektronsko posredovana do kupca. Prednosti so 

hitrost, učinkovitost, točnost in celovitost podatkov. 

2.6 Integracija dobaviteljev 

Integracija dobaviteljev po svojih lastnostih ni del prehoda na elektronsko poslovanje 

z dobavitelji, je pa ključna dejavnost pri celovitem obvladovanju dobaviteljev. To je 

v širšem smislu prvi pogoj, da se osredotočimo na preostale postopke pri uvajanju 

elektronskega poslovanja z dobavitelji (avtomatizacija naročanja, prevzemanja in 

plačevanja). 

Za izvedbo integracije dobaviteljev potrebujemo sistemskega dobavitelja. To bo 

dobavitelj z interesom in sposobnostjo prevzeti nabor manjših dobaviteljev. 

Sistemski dobavitelj mora obvladovati manjše dobavitelje celovito ‒ z vidika 

logistike, kakovosti, razvoja in financ. Na drugi strani so manjši dobavitelji, ki bodo 

na ta način prešli na stopnjo niže, med poddobavitelje. Te manjše dobavitelje morajo 

vodje nabav opredeliti in se z njimi dogovoriti glede prehoda k sistemskim 

dobaviteljem. 

Slika 4: Primer elektronske dobavnice s črtno kodo 
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Koncept integracije dobaviteljev je zastavljen tako, da zadosti potrebi po izboljšanju 

nabavne verige z vidika učinkovitosti in zanesljivosti. Pričakovane koristi so v 

nižanju zalog, zmanjševanju administracije, skrajševanju dobavnih rokov, nižanju 

proizvodnih stroškov in izboljšanju podpore kupcem.  

Na sliki 5 je prikazana ideja poteka nabave z uvedbo elektronskega poslovanja in 

integracijo dobaviteljev. Sistemski dobavitelj prejema avtomatična naročila in 

poskrbi za naročanje pri manjših dobaviteljih. Dobave potekajo od manjših do 

sistemskih dobaviteljev.  

 

 

Klasični potek nabave se sestoji iz naročila, dobaviteljevega načrtovanja proizvodnje 

in dobav, potrditve naročila, izdelave naročenega blaga, dobaviteljeve kontrole 

kakovosti, zaloge, dobave, kontrole kakovosti pri naročniku, računa, prejema in 

preverbe računa in plačila. Posledice klasičnega načina dela so: dolgi dobavni roki, 

visoki administrativni stroški, visoke zaloge na eni strani in manko izdelkov na drugi 

(Kempkes, 2000, str. 12). 

 

Slika 5: Informacijski in dokumentacijski potek nabave 
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3 STANJE V NABAVI 

Hidria ima težave pri obvladovanju dobaviteljev. En glavnih razlogov je hitra rast 

korporacije (Pintar, 2007). Hidria je namreč pod svoje okrilje združila podjetja, ki so 

do nedavnega delovala precej samostojno – šele v zadnjih letih se tako na področju 

nabave kot tudi na drugih področjih izvajajo poenotenja in standardizacije. Ključen 

je enoten informacijski sistem v vseh družbah. Z vidika nabave je to pomembno, saj 

pomeni, da se podatki črpajo iz iste baze. To je osnovni pogoj za dostop do podatkov 

za pripravo analize nabave. 

Idejo o integraciji dobaviteljev je odgovorni za operativni del korporativne nabave v 

Hidrii prvič predstavil na nabavni konferenci Hidrie v marcu leta 2010 v Godoviču, 

za širšo strokovno javnost pa v Portorožu v maju 2011 na 10. Nabavni konferenci 

(Pregelj Tušar, 2010, str. 31). Ideja je bila predstavljena v kontekstu težav pri 

obvladovanju velikega števila dobaviteljev v korporaciji. Večino predstavljajo manj 

pomembni dobavitelji, ki tvorijo razvejano mrežo nabave, med njimi so le redki 

pomembni in strateški dobavitelji (slika 6). 

 

 
Slika 6: Stanje nabave v korporaciji Hidria (Interno gradivo podjetja Hidria, 2010)  
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Zmanjšanje števila dobaviteljev bi dosegli z integracijo majhnih dobaviteljev v okvir 

večjih, sistemskih dobaviteljev. Ti bi prevzeli odgovornost in zastopali manjše 

dobavitelje do kupca, korporacije Hidria (slika 7). 

 

 

Izboljšanje nabavne verige v korporaciji Hidria je mogoče z uporabe elektronskih in 

avtomatiziranih nabavnih procesov, ki pa so obvladljivi le, če imamo zmerno število 

dobaviteljev.  

3.1 Nabava po vrednosti 

Analiza se nanaša na pregled nabora dobaviteljev in jih opredeljuje po letnem 

prometu. Namen analize je pokazati na neugodno distribucijo dobaviteljev, kjer je le 

majhen delež dobaviteljev, ki jih lahko po prometu opredelimo kot strateške in veliko 

število majhnih dobaviteljev (slika 8).  

Slika 7: Prikaz koncepta integracije dobaviteljev (Interno gradivo podjetja Hidria, 

2010) 
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Diagram vrednosti nabave nam pokaže, da se moramo osredotočiti na integracijo 

dobaviteljev, ki skupaj v letni realizaciji predstavljajo 33 mio EUR. Takih 

dobaviteljev je 3.250, torej 80 % realizacije odpade le na 250 dobaviteljev, ki jih 

lahko označimo za strateški oziroma prednostne dobavitelje. 

Po pregledu števila dobaviteljev ugotovimo, da predstavlja 20 % dobaviteljev tisto 

osnovo, ki se ji je potrebno posvetiti. Isto število dobaviteljev dobimo, če omejimo 

letni promet na zgolj 500 EUR. Nadaljnjih 1.500 dobaviteljev pa ni preseglo praga 

letnega prometa 5.000 EUR. Skupaj torej nabor 2.200 dobaviteljev predstavlja 

razširjeno bazo za integracijo dobaviteljev (slika 9). 
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Slika 8: Vrednosti nabave 
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Graf števila dobaviteljev po letnem prometu prikazuje koncentracijo dobaviteljev v 

področju majhnega letnega prometa. Bolj ko se pomikamo proti večjim vrednostim, 

manj je v strukturi dobaviteljev (slika 10). 
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Slika 9: Število dobaviteljev  

 

 

Slika 10: Število dobaviteljev po razredih letnega prometa 
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Pod pojmom dobavitelj se smatra vse poslovne partnerje, s katerimi je imelo eno ali 

več podjetij Hidrie v letu 2011 ustvarjen promet. Pri pregledu dobaviteljev s 

prometom manjšim od 5.000 EUR, ugotovimo, da jih večina predstavlja storitve, 

torej lahko o njih govorimo kot o dobaviteljih v širšem smislu. Ti dobavitelji so 

izvajali predvsem naslednje storitve: 

 vzdrževanje strojev, orodij, infrastrukture in stavb, 

 transport blaga, 

 gostinske in nastanitvene storitve, 

 storitve povezane z zakonodajo: državne ustanove, banke, šole in zavodi itd. 

Dobaviteljev repromateriala, torej materiala povezanega s kosovnicami končnih 

proizvodov, je v naboru 2.200 dobaviteljev zgolj 500. So pa to dejansko dobavitelji, 

ki jih nabavniki lahko integrirajo pod okvir sistemskih dobaviteljev. Za ostale je 

naloga korporativne nabave, da poišče ustrezen pristop kako bi dobavitelje različnih 

storitev združili oz. zmanjšali. 

3.2 Težave z dobavitelji 

Veliko število dobaviteljev pomeni tudi veliko možnost nastanka težav. Predvsem se 

težave pojavljajo pri manjših dobaviteljih, bodisi zaradi notranjih ali zunanjih 

dejavnikov, s katerimi se soočajo (težave povezane s financami, terjatvami, 

proizvodnjo ali nabavo materiala). Za prikaz in vrednotenje težav z dobavitelji smo 

uporabili diagram vzrokov in posledic oz. Išikava diagram (ang. Ishikawa diagram). 

Z njim poiščemo vzroke za probleme (Michalski, 2003, str. 70), upoštevamo čim več 

dejavnikov, ki vplivajo na problem, dejavnike pa razdelimo v kategorije: 4M (man, 

machine, material, method) (Cikajlo in Gider, 2010, str. 67‒68).  

»Matrika vzrokov in posledic (ang. cause and effects matrix, C&E Matrix) je orodje, 

s katerim poiščemo povezave med prepoznanimi vzroki in posledicami, ki jih ti 

vzroki povzročijo. Namen orodja je določiti pomembnost posameznih vzrokov. To je 

pomembno, saj niso vsi nujno povezani z vsakim problemom oz. imajo na 

posamezne probleme različen vpliv.« (Cikajlo in Gider, 2010, str. 69) 
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Ocena 

pomembnosti
10 8 7 6 9 5

1 2 3 4 5 6

 
Procesni korak

Obvladovanje 

dobaviteljev Konkurenčnost

Sistemski 

podatki

Procesiranje 

podatkov

Komercialni 

pogoji

Logistika 

dobav SKUPAJ PRIORITETA

Vzroki

1
Zastoji v proizvodnji

9 6 3 1 0 6 195

2
Nezaneslije dobave

3 1 1 3 1 9 117

3
Slabo pogajalsko 

izhodišče 1 9 0 0 9 0 163

4
Stroški povezani z 

nabavo 6 9 0 0 3 3 174

5
Slaba informacijska 

podpora 6 0 9 9 0 1 182

6
Težave s strojno 

opremo 3 0 6 9 0 3 141

220 200 70 78 117 105SKUPAJ

1

2

3

4

5

6

Tabela 1 prikazuje matriko vzrokov in posledic, v katero smo vnesli glavne 

dejavnike in vzroke ter jih ocenili po teži. Tako smo določili stopnjo odvisnosti med 

ugotovljenimi vzroki in posledicami. Uporabili smo lestvico 0‒10 v štirih stopnjah 

(0, 1, 3, 6 in 9). Označena polja z vrednostjo 9 pokažejo, kje je za neki dejavnik 

(stolpec) največji vzrok (vrstica). Seštevek vseh zmnožkov vzrokov z oceno 

pomembnosti definira prioritete (višja skupna vrednost), označene z obkroženimi 

rdečimi številkami v zadnjem stolpcu (Cikajlo in Gider, 2010, str. 69). 

Tabela 1: Matrika vzrokov in posledic – nabava v korporaciji Hidria 

  

Obvladovanje dobaviteljev največkrat vpliva na stabilnost proizvodnega procesa, 

lahko pa povzroča tudi zastoje. Že kratkotrajen zastoj lahko povzroči finančno 

izgubo. Spoznali smo, da je to najpomembnejša posledica slabega obvladovanja 

dobaviteljev. 

Če nam informacijski sistem daje napačne planske podatke, lahko izda preveč ali 

premalo naročil, kar tudi hitro povzroči zastoje v proizvodnji ali prevelike zaloge. 

Slabo informacijsko podporo smo zato označili kot drugo najpomembnejšo. 

Konkurenčnost najhitreje povežemo s stroški, saj je tako enostavno merljiva, bodisi v 

ceni izdelkov ali v primerjavi dobavitelja z drugimi ponudniki, težje pa ocenimo 

izgubo potencialnih projektov zaradi pomanjkanja konkurenčnosti svojih 

dobaviteljev. Obvladovanje dobaviteljev v tem kontekstu pomeni, da moramo 
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zmanjšati njihovo število in vse nastale stroške, ki so posledica dejanj dobavitelja, 

nanje tudi prenesti. 

Pri nekaterih dobaviteljih, ki so lahko večji sistemi ali manjše organizacije, imamo 

težave tudi zaradi ekskluzivnega doslejšnjega razmerja z dobaviteljem (posebne 

tehnologije ali materiali). 

Če imamo zanesljiv in dobro obvladovan informacijski sistem, z njim povezujemo 

težave, ki nastanejo ob okvarah opreme. Ti občasni izpadi so neizogibni, ključna je 

hitra reakcija. 

Logistika dobav (Supply chain management, 2012) je v tesni korelaciji z obdelavo 

podatkov, zato je treba skrbno spremljati naročila kupcev in se primerno odzivati 

vzdolž nabavne verige. Če dobavitelji niso sposobni slediti nihanjem, se posledice 

hitro prikažejo v nezanesljivosti njihovih dobav.  

Diagram ribje kosti prikazuje najpomembnejše vzroke za težave, razdeljene po 

dejavnikih. Vsebina diagrama izhaja iz matrike vzrokov in posledic, prioritete pa so 

označene z 1 do 6, pri čemer manjša vrednost predstavlja višjo prioriteto (slika 11).  

 

 

 

 

Slika 11: Išikava diagram ali diagram ribje kosti 
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Z metodo iskanja vzrokov za probleme smo opredelili ključne dejavnike v nabavi v 

korporaciji Hidria. Treba je analizirati še dobavitelje po vrednosti ustvarjenega 

letnega prometa in tako osvetliti povezavo med majhnimi dobavitelji in velikim 

številom težav prav z njimi. 

3.3 Izvor težav v nabavi 

»Vilfredo Pareto (1848‒1923) je bil italijanski ekonomist, ki je raziskoval 

porazdelitev bogastva v Italiji v 19. stoletju. Ugotovil je, da je bila v takratni družbi, 

in tudi sicer, veljalo pravilo, da je večina bogastva v last manjšega dela prebivalstva, 

znano pod trditvijo 10/90 (oz. 20/80). Ta trditev pomeni, da je 90 (80) % bogastva v 

rokah 10 (20) % prebivalstva, prenesena v reševanje problemov pomeni, da 20 % 

vzrokov povzroči 80 % vseh problemov. Iz tega je nastal Paretov diagram« (Cikajlo 

in Gider, 2010, str. 76).  

Ugotovili smo, da so glavni vzroki, ki govorijo v prid integraciji dobaviteljev v 

premajhnem prometu velikega števila dobaviteljev (slika 12). To povzroča visoke 

stroške poslovanja, višje kot bi jih imeli če bi njihove izdelke prejemali od enega ali 

nekaj večjih dobaviteljev (obvladovanje dobaviteljev, obdelava naročil, prevzemi in 

postopki računovodstva ter financ). Zato se delo v nabavni, logistični in drugih 

službah koncentrira, to pa zahteva več časa oz. več zaposlenih. Pozitivna posledica 

integracije dobaviteljev je izboljšanje poslovanja in prihranek na več področjih 

(Hidria, interni podatki od 2010-2011). 

 

 
Slika 12: Paretov diagram za ugotavljanje glavnih vzrokov za težave pri poslovanju s 

številnimi majhnimi dobavitelji v Hidrii 
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4 RAZVRŠČANJE DOBAVITELJEV 

Enotni informacijski sistem in poenotene šifrante dobaviteljev smo uporabili za 

pregled dobaviteljev v celotni korporaciji. Odločili smo se, da določimo dobavitelje s 

postopkom razvrščanja in na ta način pridobimo bazo, ki bo osnova za dodeljevanje 

manjših dobaviteljev sistemskim. Vodje nabav po posameznih družbah oz. poslovnih 

enotah so opredelili svoje dobavitelje. Zajeti so bili vsi dobavitelji s prometom v letu 

2011, manjšim od 5.000 EUR (2.200 dobaviteljev). Med temi so pretežno dobavitelji 

storitev, kot so vzdrževanje, transport, gostinske storitve ter tiste storitve, ki so 

vezane na zakonske obveznosti podjetij do bank, države in njenih ustanov. V širšem 

smislu jih lahko poimenujemo kot dobavitelje, niso pa dobavitelji materiala za 

proizvodnjo. Teh je kar 80 %, zato je pomembno, kako integrirati tudi te. V 

diplomskem delu se z njimi ne ukvarjamo, saj je bistvo v integraciji dobaviteljev, ki 

dobavljajo repromaterial, vezan na kosovnice in ga podjetje obvladuje  preko 

informacijskega sistema.  

Razvrstili smo 443 dobaviteljev (tabela 2). Ti dobavitelji so dobavitelji 

repromateriala z letnim prometom pod 5.000 EUR v letu 2011. Odločili smo se za 

enostavno matriko ‒ standardni in kritični dobavitelji ter standardni in kritični 

materiali. Ta razvrstitev ni zahtevala veliko časa, vseeno pa je odgovorila na 

vprašanje, kateri dobavitelji so primerni za integracijo.  

Tabela 2: Razvrščanje dobaviteljev Hidrie 

Kategorija Opis Število 

A Standardni dob., standardni mat. 113 

B Standardni dob., kritični mat. 157 

C Kritični dob., kritični mat. 167 

D Kritični dob., standardni mat. 6 
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Opis kategorij dobaviteljev: 

 A-dobavitelji: Dobavitelji standardnih izdelkov, ki jih lahko dobavljajo tudi 

drugi dobavitelji. 

 B-dobavitelji: Dobavitelji izdelkov s posebnimi lastnostmi (izdelani po naši 

risbi, za izdelavo je potrebno orodje ali priprava, vprašanje lastništva orodij). 

 C-dobavitelji: Podobno kot B dobavitelji, pri čemer imajo ti dobavitelji 

status prednostnega dobavitelja za dobave (zastopnik, dobavitelj z 

obvladovanjem specifičnih tehnologij). 

 D-dobavitelji: Dobavitelji, ki povzročajo težave z dobavami. kljub temu da 

dobavljajo izdelke iz široke potrošnje. Te dobavitelje morajo vodje nabave 

zamenjati. Problematični dobavitelji niso predmet integracije, saj bi se s tem 

problemi le prenesli na sistemskega dobavitelja, rešili pa se ne bi. 

Razdelitev dobaviteljev nam kaže, pri katerih imamo veliko možnosti za integracijo, 

in tiste, pri katerih bo to težje izvesti (slika 13). 

 

 

Razdelitev dobaviteljev nam je dala odgovor na vprašanje, kakšen potencial imamo 

za integracijo dobaviteljev. Če se ozremo na vseh 2.200 dobaviteljev, lahko 

ugotovimo, da izkupiček ni ravno velik (443 dobaviteljev oz. 20 %).  

Slika 13: Razdelitev dobaviteljev  

 

 

 

številnimi majhnimi dobavitelji v Hidrii 
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Drugačno sliko dobimo, ko ugotovimo, da je dobra polovica majhnih dobaviteljev 

repromateriala primerna za integracijo. Tudi dobavitelji in materiali, označeni kot 

kritični, niso že vnaprej izključeni, vendar je pri njih treba upoštevati, da smo kot 

kupec v slabšem pogajalskem izhodišču, in se temu primerno tudi dogovarjati.  
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5 PREGLED ZAHTEV ZA INTEGRACIJO DOBAVITELJEV  

Osvetliti je potrebno vsa področja dela v podjetju, ki jih bo integracija dobaviteljev 

vključevala. V prvi vrsti so to logistika in nabava, pa tudi druga področja, kot so 

razvoj in tehnologija, skladiščenje, kakovost in finance. Potrebna je jasna slika o 

vseh postopkih, treba jih razumeti in se o njih dogovoriti z dobavitelji, preden se 

lotimo dejanj. 

5.1 Ugotavljanje potreb in sistem naročanja  

Na podlagi naročil in napovedi kupcev, informacijski sistem (ang. enterprise 

resource planning, ERP) generira nabor kupljenih delov, ki ga prenese v naročila 

(ERP – Enterprise resource planning, 2012). Naročila dobaviteljem posredujemo v 

obliki klasičnih naročil, nabavnih načrtov, konsignacije ali Kanban naročil (Kanban, 

2012). 

 Klasično naročilo: Nastalo v ERP sistemu na podlagi potreb, minimalnih 

količin, veljavne cene in časa dobave. Dobaviteljem se pošlje po e-pošti in 

zahteva potrditev. 

 Nabavni načrt: Na podlagi definiranih obdobij (čvrsto, načrtovano in 

napovedano) prejema dobavitelj tedenski pregled potreb. Količine se 

spreminjajo glede na dejanske potrebe, razen v fiksnem obdobju. 

 Konsignacija: Sistem vzpostavitve dobaviteljevega skladišča na lokaciji kupca 

z rednim dopolnjevanjem zalog glede na dejanski odjem. Navadno se mesečno 

posodobi stanje (odjem, zaloge, dopolnitev, zaračunavanje). 

 Kanban: Sistem dobav, ki minimalizira zaloge materialov. Definirajo se 

dnevne potrebe in ustrezna embalaža. Dobavitelj v kratkih intervalih menjuje 

prazno embalažo s polno (trikrat tedensko, dnevno, vsako izmeno). Prazna 

embalaža označenega artikla dobavitelju dejansko pomeni novo naročilo. 

5.2 Sistem obvladovanja sprememb na izdelkih 

Zelo pomembno je imeti dober sistem obvladovanja sprememb do dobaviteljev. Že 

na samih naročilih je poleg šifer in nazivov opisu dodana zadnja veljavna verzija 

artikla. To pomeni, da so verzije obvladovane preko informacijskega sistema. Seveda 
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pa je še vedno nabavnik tisti, ki poskrbi, da je nova dokumentacija posredovana 

dobavitelju in da se sprememba uvede v pravem trenutku in sicer glede na zaloge oz. 

zahteve kupca. Dobavitelj se v proces sprememb verzij vključi takoj, ko je to možno, 

saj ima le tako priložnost predlagati dobre rešitve.  

5.3 Usklajen pretok podatkov 

Integracija dobaviteljev pomeni, da se manjši dobavitelji preselijo eno stopnjo niže v 

nabavni verigi, kar je ključno za razumevanje pristopa k projektu (Rimac, 2010). 

Informacije morajo teči hitreje in bolj usmerjeno, sicer nam dodaten člen v verigi 

lahko povzroči veliko težav (pozne informacije, napačne informacije, napačno 

posredovanje informacij). Torej je treba vse planske signale prenesti v realnem času 

do sistemskih dobaviteljev in zagotoviti, da bodo tudi oni ažurni do svojih 

dobaviteljev. 

5.4 Dobaviteljevo obvladovanje zalog 

Dobavitelj prevzema odgovornost za vzdrževanje zalog, naj bo to pri njem ali pri 

poddobaviteljih. Vsekakor je treba imeti na začetku večji varnostni koeficient in 

zaloge postopno zmanjševati. Kot naročnik bomo tudi zavezani, da za določen čas 

odkupimo zaloge. Za vsak artikel je treba prej določiti obseg zalog, za katere 

prevzamemo odgovornost (prekinitev projekta, spremembe ipd.). Dobavitelj, ki bo 

povezal manjše dobavitelje, mora tudi sam predlagati in vzpostaviti najboljši način 

obvladovanja zalog, predvsem po teh kriterijih: 

 kompleksnost artikla (tehnologija, kakovost, posebni pogoji), 

 dobavni rok, 

 vrednost. 

Možni so vsi načini nabave: klasično naročanje, nabavni načrti, konsignacija ali 

Kanban. Vse aktivnosti usklajuje vodja nabave. 

5.5 Učinkovite in zanesljive dobave 

Vsak vodja nabave v družbi oz. poslovni enoti vzpostavi sistem integracije 

dobaviteljev pri enem sistemskem dobavitelju in pri najmanj petih poddobaviteljih. 
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Vodja nabave na ravni korporacije oskrbuje sodelavce s krovnimi dokumenti in 

aktivnostmi (pogodbe, dopisi, sestanki, delavnice). Dobave materialov morajo v 

prehodnem času potekati nemoteno, brez zamud, odstopanj ali kakovostnih 

pomanjkljivosti. 

5.6 Plačevanje 

Plačilni pogoji (Payment terms, 2012) so dodatna težava, saj dobavitelji običajno 

nimajo enakih pogojev, kar pomeni, da se nekatere spremembe izrazijo tudi v 

spremembah cen oz. ovirajo nadaljnjo konkurenčnost (logistika, minimalne količine, 

pogostejše dobave). Plačuje se sistemskim dobaviteljem, njihova naloga pa je redno 

plačevati poddobaviteljem, brez zadrževanja sredstev.  

Treba se je zavedati in razumeti vse navedene aspekte, saj bistveno vplivajo na 

končne rezultate integracije dobaviteljev. S sistemskim dobaviteljem se je treba 

nujno dogovoriti glede vseh točk in sklenjeno vpisati v pogodbo. 

Razumevanje in upoštevanje opisanih pogojev je temelj, ključno pa je še vprašanje 

katero podjetje izbrati za sistemskega dobavitelja in katere manjše dobavitelje mu 

dodeliti. 
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6 INTEGRACIJA DOBAVITELJEV 

Spremembe v nabavni verigi sprožijo postopek ponovnega vzorčenja izdelkov do 

končnega kupca. V avtomobilski industriji so ti postopki zelo zahtevni, saj je treba 

izvesti tudi presojo novega dobavitelja, statistično ovrednotiti proces, predpisati 

zahteve kakovosti in pripraviti alternativni načrt v primeru težav. 

Vsem tem postopkom se izognemo, če obstoječega dobavitelja premaknemo v vlogo 

poddobavitelja, torej kot dobavitelja sistemskega dobavitelja (slika 14). 

 

 

Po večletnih izkušnjah z dobavitelji na področju kovinske industrije ugotavljamo, da 

v slovenskem prostoru še ni dobaviteljev, ki bi bili specializirani za nudenje 

logističnih storitev večjim družbam. Izvajanje logističnih storitev pomeni, da 

dobavitelj prevzame odgovornost za vse dodeljene dobavitelje, jih vodi logistično, 

razvojno-tehnično in z vidika kakovosti. V tem kontekstu je treba razumeti, mora 

sistemski dobavitelj izpolniti naslednje pogoje: ustrezna informacijska podpora 

(prilagajanje kupcem), ustrezen nabor kadrov (logistika, tehnologija, informatika, 

kakovost), ustrezni prostori (dovolj veliko in urejeno skladišče) in ugodna lokacija 

(razmeroma blizu kupca). Prepričani smo, da je to velika tržna niša za sposobna 

podjetja, ki bi na ta način prevzela dela, ki jih večja podjetja zaradi izboljšanja 

poslovanja želijo prenesti s svojih družb. Praktično vsa velika in uspešna podjetja so 

spoznala, da se je treba posvetiti ključnim tehnologijam, ki jih najbolj obvladujejo, 

preostalo pa prepustijo drugim (svojim dobaviteljem), saj imajo ti boljše strokovno 

znanje o izdelkih, ki jih dobavljajo. Enako velja tudi za logistične in druge že naštete 

storitve. 

Slika 14: Shema uvedbe sistemskega dobavitelja 

 

 

 

številnimi majhnimi dobavitelji v Hidrii 
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6.1 Izbira sistemskega dobavitelja 

Naloga vodij nabav v družbah Hidrie in poslovnih enotah je, da vsaka izbere enega 

sistemskega dobavitelja in izvede integracijo izbranih majhnih dobaviteljev. 

Pogoji za izbiro sistemskega dobavitelja so: 

 trgovsko-proizvodno podjetje, 

 izkušnje iz prevzemanja dobaviteljev, 

 ustrezna informacijska in kadrovska podpora, 

 interes in pripravljenost za tak projekt. 

Pristop k izbiri sistemskega dobavitelja vsebuje: 

 izbiro poddobaviteljev (sorodni materiali, lokacija, kompatibilnost, podobni 

projekti), 

 dogovor z vsemi vključenimi, 

 poenotenje logističnih in komercialnih pogojev sodelovanja (pogodba do 

sistemskega dobavitelja), 

 spremljanje prvih dobav, 

 uvedbo naprednih načinov dobav (nabavni načrti, konsignacija, Kanban), 

 vpeljavo informacijskih tehnologij do sistemskih dobaviteljev. 

Podatki za sistemskega dobavitelja so: 

 dobavitelj (naslov, kontaktni podatki), 

 šifra artikla, 

 naziv artikla, 

 alternativni naziv artikla (ki ga uporablja dobavitelj), 

 cena, 

 minimalna količina naročanja, 

 letna količina, 

 trenutna zaloga, 

 plačilni pogoji, 

 pogoji dostave – pariteta. 
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Pogodba s sistemskim dobaviteljem opredeljuje: 

 način sodelovanja s sistemskim dobaviteljem, 

 način odjema, 

 varnostne zaloge in odgovornost, 

 kakovost, 

 plačilne pogoje, 

 obvladovanje tehničnih sprememb, 

 tveganja in odgovornosti. 

6.2 Diagram poteka 

Integracija dobaviteljev, prikazana v diagramu poteka, zajema vse aktivnosti in 

odločitve, ki jih je potrebno izvesti, da se projekt lahko uspešno zaključi. Diagram 

poteka je enostavno orodje za ponazoritev zaporedja korakov v procesu (Cikajlo in 

Gider, 2010, str. 33‒36). Ponazoritev je jasna, shematski prikaz pa omogoča, da 

opredelimo potrebne korake pri izvedbi načrtovane akcije. Dobro zasnovan diagram 

poteka omogoča analizo procesov in v fazi reinženiringa tudi enostavnejšo analizo in 

odpravljanje problemov, ki so se pojavili v postopkih. 

Najprej je treba razvrstiti dobavitelje, saj tako pridobimo nabor potencialnih 

dobaviteljev, primernih za integracijo. Sledi odločitev nabavnika, ali je dobavitelj 

primeren za spremembo v oskrbovalni verigi. Nabavnik, zadolžen za posameznega 

dobavitelja, se na podlagi lastnih izkušenj odloči, ali je dobavitelj za integracijo 

primeren ali ne. S tem, ko nabavnik dobavitelja potrdi, že oblikuje seznam 

dobaviteljev, ki jih namerava v prihodnosti razporediti stopnjo niže, torej med 

poddobavitelje. Drugi ključni del je izbira sistemskega dobavitelja. Izbira poteka na 

dveh ravneh, na strateški in tehnični. Najprej je treba ugotoviti, koliko je potencialni 

sistemski dobavitelj zainteresiran za tak projekt in ali je pripravljen sprejeti 

predvidene pogoje sodelovanja. Drugo pa je usposobljenost ponudnika za tehnično 

izvedbo, pri čemer je ključna predvsem kompatibilnost informacijskih sistemov na 

obeh straneh. Ko je seznam manjših dobaviteljev pripravljen in sistemski dobavitelj 

izbran, se poslovna razmerja opredeli s pogodbo. Pogodba se oblikuje na osnovi 

zahtev in uskladitev, v njej pa se definirajo vse oblike sodelovanja s poddobavitelji in 
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sistemskimi dobavitelji. V informacijski sistem se po podpisu pogodbe vnesejo 

podatki o medsebojnih razmerjih, zaključijo vse odprte transakcije in vzpostavijo 

nove povezave nabavljenih artiklov. Če se dobavitelj ne strinja z novo vlogo v 

nabavni verigi, se mora to odraziti v oceni dobavitelja, saj kaže na slabo prilagajanje 

dobavitelja do ciljev in projektov kupca (slika 15).  

 

 

Ko so sistemski dobavitelji izbrani in jim je dodeljen dogovorjen nabor manjših 

dobaviteljev. Šele nato sledi izvedbeni del integracije dobaviteljev. Za končni uspeh 

pri učinkovitem poslovanju z dobavitelji je ključno, da ima vodja nabave pregled nad 

vsemi fazami integracije dobaviteljev. 

Slika 15: Diagram poteka integracije dobaviteljev 

 

 

 

številnimi majhnimi dobavitelji v Hidrii 
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7 SWOT ANALIZA INTEGRACIJE DOBAVITELJEV 

Kratica SWOT v angleškem jeziku pomeni strenghts, weaknesess, opportunities, 

threats, v prevodu pa so to prednosti, slabosti, priložnosti in grožnje (slika 16). 

Uporablja se predvsem v podjetništvu za načrtovanja strategij. Gre za metodo, ki le 

strukturira to, kar sicer običajno sami že intuitivno počnemo ‒ preverjamo, kaj so 

prednosti našega podjetja , kje so šibke točke podjetja, katere naše prednosti lahko 

izkoristimo v danem okolju in kaj ogroža izvedbo zadanih ciljev (Cikajlo in Gider, 

2010, str. 10‒13).  

 

 

S SWOT analizo bomo primerjali dejavnike, ki vplivajo na nov način organizacije 

nabave prek sistemskih dobaviteljev v primerjavi s klasičnim načinom nabave. Jasno 

je, da manjše število dobaviteljev prinese boljšo obvladljivost, na drugi strani pa 

lahko povzroči preveliko odvisnost oz. monopolne situacije. Integracija dobaviteljev 

je prednost, če pa dobavitelj nima ustrezne informacijske podpore, lahko povzroči 

velike težave. 

Slika 16: SWOT analiza integracije dobaviteljev 

 

 

 

številnimi majhnimi dobavitelji v Hidrii 
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7.1.1 Prednosti  

Ko stremimo k japonski proizvodni filozofiji (Just In Time, 6 Sigma, Kanban, Poka-

yoke, Kaizen) (Ohno, 1978, str. 17), je nujna racionalizacija na vseh področjih, da bi 

ustvarili dovolj ugodne razmere za vpeljavo teh sistemov. Nabava v podjetjih, sploh 

v zadnjih letih, prevzema vse večjo vlogo v proizvodnem procesu saj je delež nabave 

po večini večji od 50 %, v nekaterih primerih celo večji kot 80 %. Obvladovanje 

razvejanje nabavne verige zahteva bistveno več truda in večjo kadrovsko strukturo 

kot koncentrirana nabava pri ključnih dobaviteljih. Integracija nabave sproži ugodne 

učinke tudi v drugih povezanih procesih. 

7.1.2 Slabosti  

Vse prej opisane prednosti so lahko tudi slabosti, če se ne pripravimo na prehod na 

sistemske dobavitelje in nimamo ustrezne informacijske ter kadrovske podpore. 

Finančna stabilnost sistemskega dobavitelja je pomembnejša kot pri ostalih 

dobaviteljih, saj mora zagotoviti stalen pozitiven denarni tok, da ne ogroža dobav s 

strani svojih dobaviteljev. Če ne uspe ustvariti dobička iz poslovanja z dobavitelji 

(deloma mora sam delovati aktivno do dobaviteljev in iskati prihranke), dolgoročno 

ne bo uspešen v tej vlogi. Kot kupec sicer lahko pristanemo na neko maržo na 

osnovne cene, ki se izrazi v prihrankih, ustvarjenih v lastnih procesih. Ta marža se 

torej lahko giblje med 0 in 6 %. 

7.1.3 Priložnosti  

Ključne priložnosti so lahko merljive v času ali v denarju, predvsem skozi izboljšanje 

organizacije dela in nadaljnje integracije dobaviteljev v okviru izbranih sistemskih 

dobaviteljev. S tem se oblikuje močan partnerski odnos med kupcem in sistemskim 

dobaviteljem. Lahko mu dodajamo nove manjše dobavitelje, od njega pridobivamo 

ideje in predloge za izboljšave, ga vključujemo v zgodnje faze razvoja in se dejansko 

na vseh področjih z njim tesno povežemo. Tak način sodelovanja nedvomno tudi 

širše vpliva na procese, jih povezuje in razvija. 
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7.1.4 Grožnje  

Več manjših dobaviteljev lahko povzroča več manjših problemov, ko pa govorimo o 

sistemskem dobavitelju, ki skrbi za veliko število poddobaviteljev in artiklov, se 

lahko problemi hitro spremenijo v katastrofo, če nimamo pravega nadzora in 

informacij. Razvojno in tehnološko pomeni še en člen v nabavni verigi grožnjo, da se 

na spremembe pri kupcu ne bodo ustrezno ali pravočasno odzval. Sistemski 

dobavitelj mora v tem pogledu zelo pozorno reagirati tako v odnosu do 

poddobaviteljev kot tudi do kupca. Če sistemski dobavitelj ne zazna v celoti obsega 

projekta in se kadrovsko in informacijsko ne prilagodi, se lahko pojavijo velike 

težave. Največjo grožnjo pa predstavlja stečaj sistemskega dobavitelja ali sprememba 

zakonodaje, ki se ji dobavitelj ni zmožen pravočasno prilagoditi.  

Analiza kaže, da je integracijo dobaviteljev treba skrbno načrtovati. Na eni strani je 

pri izbiri sistemskega dobavitelja treba opraviti razgovore tako glede same logistike 

kot tudi glede ravni združljivosti in razumevanja takšnega projekta. Predhodno je 

nujna preverba finančnega stanja potencialnega sistemskega dobavitelja. Za 

zagotovitev ustrezne kakovosti storitev in izdelkov se izvede presoja dobavitelja, in 

če ugotovljene pomanjkljivosti niso odpravljene v kratkem času (do treh mesecev), 

dobavitelj ni primeren za tovrstno sodelovanje, saj je tveganje poslovanja preveliko. 

Na drugi strani je nujna pozornost na manjše dobavitelje, katerim se spremeni status 

v poddobavitelje. Manjši dobavitelji, ki se jim je tako spremenil status, zahtevajo 

našo pozornost, ker so že v osnovi problematični. Vendar se je treba ravnati po 

rezultatih razvrstitve dobaviteljev in izbrati take, ki ne morejo povzročiti večjih 

problemov, čeprav pride do nepredvidenih težav. 
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8 VREDNOTENJE IN SPREMLJANJE REZULTATOV INTEGRACIJE 

DOBAVITELJEV 

Kot pri vsakem projektu, je treba tudi pri integraciji dobaviteljev izbrati in nastaviti 

ključne podatke za merjenje učinkovitosti (ang. key peformance indicators, KPI) in 

jih opredeliti (Marr, 2012, str. 179–240).  

Merjenje učinkovitosti je pomemben del, saj nam sproti kaže odmike od 

pričakovanih rezultatov. 

8.1 Vrednotenje integracije dobaviteljev 

Integracijo dobaviteljev na eni strani vrednotimo v času in denarju, na drugi strani pa 

ocenimo prispevek k kakovosti dela v nabavi in širše. Da bo celotna slika jasnejša, 

najprej predstavljamo predvidene prihranke v okviru celotnega projekta 

elektronskega obvladovanja dobaviteljev, nadalje pa se osredotočimo na prihranke, 

ustvarjene z integracijo dobaviteljev. 

Tabela 3 prikazuje časovne prihranke z uvedbo elektronskega poslovanja pri prehodu 

na E-naročilo in prihranke pri prehodu na E-načrt. E-naročilo pomeni naročanje prek 

sistema EDI ali WebEDI, medtem ko E-načrt pomeni naročanje s pomočjo nabavnih 

načrtov. 

Tabela 3: Izmerjen čas po aktivnostih (v minutah) 
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Prihranki v okviru elektronskega poslovanja so veliki (tabela 4). Ovrednotili smo jih 

po enotni tarifi 20 EUR/ura in so zmnožek prihranjenega časa z upoštevanjem 

postavljene tarife.  

Tabela 4: Prihranki po aktivnostih 

 

Prihranke, ustvarjene z integracijo dobaviteljev (tabela 5) ocenjujemo na osnovi 

zmanjšanja nabora majhnih dobaviteljev za 250. To predstavlja 7 % od vseh 

dobaviteljev Hidrie oz. 12 % od dobaviteljev, s katerimi nismo presegli praga 5.000 

EUR prometa v letu 2011. Sorazmerno temu se zmanjša število nabavnih nalogov, 

število nabavnih vrstic in število prevzemov v skladišču. Bistveno zmanjšanje se 

pokaže pri prejetih računih, saj po integraciji dobaviteljev račune prejemamo od 

sistemskih dobaviteljev za ves material, ki bi ga sicer dobavljali sami majhni 

dobavitelji. Za izračun vrednosti prihrankov so uporabljeni podatki časov iz tabele 3.  

Tabela 5: Prihranki z integracijo dobaviteljev 

 

V Hidrii je bila izvedena analiza uvedbe elektronskega poslovanja in rezultati so zelo 

spodbudni, saj lahko opazimo precejšnje prihranke (tabela 6). 
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Tabela 6: Učinki uvedbe elektronskega poslovanja z dobavitelji 

 

8.2 Spremljanje rezultatov integracije dobaviteljev 

Spremljanje rezultatov integracije dobaviteljev je zadnji, vendar nič manj pomemben 

del projekta. Služi kot orodje rednega preverjanja in nadzora nad uspešnostjo 

sodelovanja s sistemskim dobaviteljem (tabela 7). 

Tabela 7: Kazalniki uspešnosti poslovanja podjetja 
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Zaloge lahko enačimo z denarjem, porabljenim za material, ki ga (še) nismo 

potrebovali, torej si prizadevamo za nizko vrednost oz. za to, da se zaloge hitro 

obračajo. Dobavitelj mora razumno določiti svoje zaloge, da bo lahko nemoteno 

dobavljal naročeno blago. 

Nivo integracije je pomemben kazalnik, s katerim merimo tako dobaviteljevo kot 

tudi lastno proizvodnjo, s tem pa povezano logistiko dobav. 

Vodilni časi igrajo glavno vlogo pri fleksibilnosti dobaviteljev. Če so ti kratki, smo 

sposobni hitro reagirati na zahteve kupca oz. trga, če pa so dolgi, izgubljamo 

konkurenčnost in povzročamo visoke stroške (nekurantni materiali, oteženo 

planiranje, denarno nadomestilo za zamudo). 

Stroški so najbolj neposreden in merljiv kazalnik poslovanja podjetja. Za dobavitelja 

je ključen podatek o proizvodnem strošku v primerjavi s prodajo, medtem ko kupec 

meri razmerje stroškov v nabavi in prodaji. 

Informacijski sistem omogoča, da te kazalnike vključimo med druge kazalnike 

uspešnosti poslovanja in jih tako preverjamo ob vsakem času brez dodatnega 

izpisovanja ali računanja. 
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9 ZAKLJUČEK 

Iz vsebine in ob razčlenitvi projekta po korakih je mogoče razbrati, da gre sicer za 

dobro in enostavno idejo, ki pa je kot celota sestavljen iz več dejavnikov. Za uspešno 

izvedbo, moramo izbrati sistematičen in preudarni pristop in ga proučiti z več 

vidikov. Matrika vzrokov in posledic pokaže, da je vloga nabave v podjetju ključna 

in to predvsem zaradi vedno večjega prometa in s tem tudi večjega števila 

dobaviteljev.  

S Paretovim diagramom in analizo dobaviteljev Hidrie smo ugotovili, da je v Hidrii 

preveč dobaviteljev, da bi lahko ves proces ustrezno obvladovali, tako pri doseganju 

ciljev v nabavi in pri ustvarjanju prihrankov kot tudi pri zadostitvi avtomobilskemu 

standardu ISO/TS 16949 (Hoyle, 2000, str. 95). V vseh pogledih je število 

dobaviteljev odvisno od časa in energije nabavnika oz. nabavnikov, ki morajo 

zagotoviti, da so vsi postopki izvedeni in primerno nadzorovani. Vsekakor nam 

današnja ekonomska situacija ne dovoljuje, da ko nekaj uredimo, ostane to 

nespremenjeno. Nasprotno, nenehno moramo biti pozorni na zunanje in notranje 

dejavnike, ki lahko v sicer urejenem nabavnem okolju tako rekoč čez noč spremenijo 

v kup problemov. 

Razvrstitev dobaviteljev je prvi korak, s katerim dobimo osnovne podatke o 

potencialu integracije dobaviteljev. Vodje nabave in nabavniki najbolje poznajo 

nabavni trg, zato ni potrebe, da so omejeni le na slovenske sistemske dobavitelje, 

temveč so z dobro zasnovo in podporo lahko ti tudi iz sosednjih držav znotraj EU. 

Glede na zbrane informacije je dejansko treba iskati ponudnike tako kompleksnih 

storitev tudi zunaj naših meja, saj je npr. v Italiji in Avstriji trg bistveno bolj razvit 

kot v Sloveniji. Pri nas je sicer opaziti prve tesnejše povezave kupcev in 

dobaviteljev, vendar je v tem trenutku takih povezav razmeroma malo. Najdemo jih 

predvsem v visoko produktivnih panogah (avtomobilska industrija, bela tehnika, 

elektrotehnika ipd.) in so zelo specifične glede na zahteve kupca. Pri pripravi 

pogodbe je smiselno narediti korak naprej tudi v smislu vitke proizvodnje (ang. lean 

production) ter celotni koncept dobav oblikovati kar najfleksibilneje. Tu mora 

sistemski dobavitelj deloma tudi sam prevzeti odgovornost ‒ z optimiziranjem 

nabavnih postopkov in skrbjo za zadostne, vendar vseeno majhne zaloge. Sistemski 

dobavitelj je odgovoren tudi za kakovost dobavljenega, kar mora biti jasno 
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opredeljeno v pogodbi. Ko je treba hitro zamenjati izdelke, se pričakuje, da bo 

sistemski dobavitelj dovolj hiter, da ne bo zamud pri dobavi. Te bi v končni fazi 

lahko pomenile tudi ogrožanje celotnega projekta integracije dobaviteljev (Lean 

production, 2012). 

Da bo uspešnost integracije dobaviteljev zagotovljena, je smiselno izvesti pilotski 

projekt v enem podjetju oz. poslovni enoti ter ga kot primer dobre prakse prenesti na 

druge enote. V času izvajanja pilotskega projekta naj preostala podjetja in poslovne 

enote že pripravijo seznam dobaviteljev ter opravijo prve pogovore s potencialnimi 

sistemskimi dobavitelji. 

Integracija dobaviteljev je del projekta elektronskega poslovanja z dobavitelji. Tako 

se v okviru zmožnosti in združljivosti kupca s sistemskimi dobavitelji hkrati uvede 

napredne načine poslovanja (EDI, WebEDI, črtna koda itd.). To je dejansko končni 

cilj elektronskega poslovanja z dobavitelji, saj lahko po projekcijah stroške, 

povezane z delom nabavne logistike, skladišča in financ, znižamo kar za 60‒70 %. V 

tem kontekstu lahko upravičimo tudi strošek nabave, ki ga bomo priznali sistemskim 

dobaviteljem. Vsekakor mora nabava poskrbeti, da v končni kalkulaciji ustvari 

prihranke. Če projekt uvajanja novih predlaganih rešitev ne prinaša pričakovanih 

prihrankov, je pred dokončno implementacijo v poslovni sistem potrebno ugotoviti, 

ali je bila v katerem od korakov storjena napaka ali so se spremenile razmere, in z 

metodami sistemskega inženiringa odpraviti problem ali zaključiti, da projekt ni 

primeren za dano poslovno okolje. 

Predstavljeni podatki in analize potrjujejo, da je integracija dobaviteljev dobro 

zasnovana in kaže velik potencial ob implementaciji, tako v večjih kot tudi v srednje 

velikih podjetjih, kjer se v nabavi ubadajo s precejšnjim številom dobaviteljev. Vodja 

projekta mora v skladu s strategijo in vizijo družbe zagotoviti vso podporo vodstva 

pri izvedbi, predvsem na podlagi preverjene metode na pilotni študiji in ob 

dokazanem majhnem tveganju. 

Nadaljnji korak v okviru integracije dobaviteljev je dvig praga za majhne dobavitelje 

na višjo vrednost (20.000 EUR, 30.000 EUR in več).  

 



37 

 

Projekt integracije dobaviteljev bo v celoti zaključen, ko bo nabavna služba 

sodelovala le s strateškimi, pomembnimi in sistemskimi dobavitelji, torej tistimi, s 

katerimi lahko soustvari nove izdelke in rešitve za dvig konkurenčnosti in 

razpoznavnosti na trgu. 
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