
Nabavna konferenca – osrednji regijski dogodek s področja 
nabave, z najdaljšo tradicijo

Dobro vodena in proaktivna nabavna služba, ki tesno sodeluje z drugimi funkcionalnimi 
področji v podjetju in z različnimi dobavitelji, lahko pomembno vpliva na poslovno rast 
podjetja. Na Nabavni konferenci se zato vsako leto izobražuje in mreži 200 nabavnih 
strokovnjakov in managerjev, govorcev in ponudnikov storitev iz vodilnih slovenskih in 
regijskih organizacij!

Po letu življenja s pandemijo si lahko čestitamo za uspešno prilagoditev nabave novi 
realnosti. A na izhodu iz pandemije nas čakajo novi izzivi, ki jih bo prinesla neizbežna 
ekonomska kriza. S konferenčnim programom letos tako odgovarjamo na izzive negotove 
prihodnosti. Vodilni strokovnjaki s področja nabave nam bodo predstavili primere 
dobrih praks in napovedi na področju krepitve odpornosti v luči makroekonomskih, 
geostrateških in strateških sprememb, prepoznavali bomo priložnosti za inovacije in 
povečanje učinkovitosti, razkrivali bomo strategije za obvladovanje nabavnih tveganj, 
posvetili pa se bomo tudi razvoju voditeljstva v obdobju negotovosti.

Nabavna konferenca bo z aktualnimi temami, vrhunsko predavateljsko zasedbo, 
izmenjavo izkušenj ter podelitvijo priznanja Nabavni manager leta tako ponovno 
poskrbela za tkanje in povezovanje poslovnih priložnosti.

Pridružite se nam na osrednjem letnem dogodku nabavnih menedžerjev.

14. in 15. junij 2021
Grand Hotel Bernardin,  

dvorana Europa, Portorož



PONEDELJEK, 14. JUNIJ 2021

8.00–9.00 Sprejem udeležencev in registracija

9.30–9.40 Otvoritev konference in pozdravni nagovor

KREPITEV ODPORNOSTI IN ROBUSTNOSTI  
V LUČI MAKROEKONOMSKIH, GEOSTRATEŠKIH 
 IN STRATEŠKIH SPREMEMB

9.40–10.10 Denarna politika v aktualnih razmerah
 mag. Boštjan Vasle

10.10–10.40 Trenutni ekonomski trendi in pogledi
 Dr. Martin Wagner

10.40–11.25 Nabava v novem normalnem
 prof. dr. Frank Rozemeijer

11.25–11.40 Odmor za kavo 

INOVACIJE IN POVEČANJE UČINKOVITOSTI V NABAVI

11.40–12.20 Merjenje učinkov nabavne funkcije
 Branko Žibert,  Kearney

12.20–12.40 Predavanje 

12.40–13.00 Procurement in hyper-growth environment
 Sven Novak, Delivery Hero

13.00–13.30 Finančna uspešnost, učinkovitost in varnost 
v rokah nabave

 dr. Jožko Peterlin, Smartfin

13.30–14.30 Skupno kosilo  

OBVLADOVANJE TVEGANJ V NABAVI  

14.30–15.05 Okrogla miza

15.05–15.35 Zmanjšanje tveganj ob hkratnem izboljšanju 
učinkovitosti

                         Ingrid De Doncker, IDDEA

15.35–15.55 Digitalizacija na področju nabave po 
pandemiji

 Frank Fuellbeck, SAP

15.55–16.15 Obvladovanje nabavnih tveganj med 
pandemijo

 Biljana Kaličanin, Bambi  

16.15–16.30 Odmor za kavo in druženje 

MOTIVACIJSKA DELAVNICA

16.30–16.50 Predavanje

16.50–17.20 Nasveti za življenje s covid-19
 dr. Mario Fafangel

17.20–17.30 Zaključki prvega dne konference
 Marina Lindič, programska vodja konference

19.00  NABAVNI MANAGER LETA
 Podelitev priznanja Nabavni manager 2021

TOREK, 15. JUNIJ 2021

NABAVNE STRATEGIJE 

9.00–9.20 Nabavna strategija v praksi – primer Preis 
Sevnica

 Barbara Šmalc, Preis Sevnica

9.20–9.40 Nabavna strategija v praksi – primer Adria 
Mobil

 Marko Lekše, Adria Mobil

9.40–10.00 Nabavna strategija v praksi – primer SIJ
 Marjana Drolc Kaluža, SIJ d.d. 

10.00–10.20 Nabavna strategija v praksi – primer BSH 
Hišni aparati

 Primož Lončar, BSH

10.20–10.40 Nabavna strategija v praksi – primer Helios
 Uroš Primožič, Helios

10.40–11.00 Okrogla miza – sodelujejo predavatelji v 
sekciji

 Moderator: Srečo Bukovec, Združenje 
nabavnikov Slovenije

11.00–11.45 Odmor s prigrizkom 

NABAVNE STRATEGIJE 

11.45–12.15 Post-pandemično vodenje  
(Ali (novo?) post-pandemično vodenje ali 
odpornost voditeljstva na spremembe)

 Luka Škrjanc, HRC Skupina

12.15–12.40 Epidemija nam je nastavila ogledalo
 Luka Rutar, Danfoss Trata

12.40–12.55 Katalog standardnih delovnih mest v nabavi
 Alenka Valenčič Butinar

12.55–13.25 Dobri odnosi so ključ dolgoročne uspešnosti
 Tina Kastelic

13.25 Zaključki konference 
 Marina Lindič, programska vodja konference

Organizatorja

PROGRAM

www.planetgv.si/nabavna-konferenca


