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Jesenski strokovni posvet 

 

Organizacija in kompetence v nabavi 

KDAJ: četrtek, 18. november 2021, ob 9.uri 
KJE: Virtualni dogodek preko ZOOM platforme 

 
Predstavljamo govorce, ki bodo kreirali jesenski strokovni posvet Združenja nabavnikov Slovenije, in bodo 
postregli z aktualnimi vsebinami spremenjenega poslovnega okolja za nabavo in nabavne strokovnjake v zadnjem 
letu, saj obstoječi načini organiziranosti nabavnih služb in  nekdanje kompetence nabavnikov niso več dovolj za 
reševanje novih izzivov.  
 
Nove poglede bodo predstavili:  
 
Dr. Goran Vukovič s Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru nam bo osvetlil oba vidika, kaj je 
danes učinkovita organiziranost nabavnega poslovanja in  katere kompetence ter znanja pričakujemo od 
nabavnikov. Nabavnik mora danes poleg obrtnih, funkcionalnih znanj posedovati še smisel za strategijo in delo v 
spreminjajočem se konkurenčnem okolju.  
  
Edita Krajnović je direktorica v podjetju Mediade in vodja metodologije Zlata nit in Gazela. Je avtorica vrste 
strokovnih člankov na področju vodenja, komuniciranja in prihodnosti dela in v Združenju Manager vodi delovno 
skupino za trajnostno voditeljstvo. Za izvirno publikacijo Podjetniki v podjetju© je leta 2006 v soavtorstvu prejela 
bronasto priznanje območne gospodarske zbornice. Jesenski posvet bo obogatila s predstavitvijo nabavnika v 
organizaciji prihodnosti. Spregovorila nam bo tudi o prihodnosti trga dela, in o naši vlogi v njem, se dotaknila 
ravnovesja med delom in odklopom od dela, ter nas seznanila z U5 modelom vseživljenjskega učenja, ki nas bo 
ohranjal v kondiciji. 
 
Janez Žezlina iz podjetja Energos Consulting Group, ima več kot 20 let poslovnih izkušenj kot menedžer, 
trener in coach, svetovalec ter interim menedžer na področjih strateških revitalizacij podjetij, upravljanja strateških 
kadrovskih procesov in razvoja individualnega potenciala voditeljev (leadership coaching), na primerih malih 
enoosebnih družb do multinacionalk s preko 300.000 zaposlenimi. Za sebe rad pravi, da je potentiolog – dinamični 
razvijalec večdimenzionalnih potencialov organizacij in holističnih voditeljev, ki takšne organizacije soustvarjajo. 
Odgovoril bo na vprašanje, kakšna je sodobna organizacija kot odgovor na izzive iz poslovnega okolja.  
 
Marina Lindič, predsednica Združenja nabavnikov Slovenije in predsednica Mednarodne federacije 
nabavnih združenj (IFPSM) je pripravila zanimivo vsebino o trenutnih izzivih nabave, o spremenjenih trendih in 
priložnostih za nabavne organizacije in nabavne strokovnjake. Bodoče kompetence in načini dela ter infrastruktura 
bodoče konkurenčnosti bodo rdeča nit predavanja, ki ga pripravlja.   
 
Praktični del posveta bodo kreirali nabavni strokovnjaki s primeri iz njihovih nabavnih organizacij: 
 

- Slavko Peklaj, Direktor nabave v Lactalis South East Europe  
- Marjan Brelih, Strateški nabavnik v Plastiki Skaza 
- Marko Lekše, Izvršni direktor nabave v Adrii Mobil 
- Tilen Klobučar, Regional Category Manager v Danfossu 

 
Prijave na spletni strani Združenja nabavnikov Slovenije sprejemamo do 17. novembra 2021 na spletni strani 
ZNS.  
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