
Vabimo vas, 
da se udeležite  
osrednjega  
foruma  
 
ob 15. obletnici
delovanja  

Brdo pri Kranju, 14. marec 2018



 
 
Leto, ki se je dodobra začelo, bo slavnostno. Letos namreč mineva 15 let, odkar smo 
osnovali in ustanovili Združenje nabavnikov Slovenije (ZNS), ki je do danes ostalo prvo 
in edino stanovsko združenje nabavnikov ter nabavnih managerjev pri nas. Združili smo 
se, da ustvarimo sredino, kjer se srečujejo in povezujejo nabavniki iz različnih podjetij, 
ne glede na to iz kako velikega podjetja ali katerega sektorja prihajajo. Da oblikujemo 
prostor, kjer so znanje, izkušnje in dobre prakse najdragocenejši viri – takšni, ki si jih 
lahko delimo ter jih obenem soustvarjamo. 

Če sem sama še pred leti tujim kolegom morala razlagati, da prihajam iz Slovenije, 
države, ki je nabavni stroki doprinesla izjemno inovacijo dr. Petra Kraljiča, Kraljičevo 
matriko, smo danes z našim združenjem in aktivnostmi trdno zasidrani na mednarodnem 
zemljevidu. V ZNS letno (so)organiziramo do osem odmevnih izobraževalnih dogodkov, ki 
se jih udeležujejo eminentni predavatelji iz Slovenije in tujine. Pokrivamo področja nabave 
in oskrbnih verig ter izmenjujemo dobre prakse uspešnih domačih ter tujih podjetij.  
V 15ih letih smo spletli močno mrežo poznanstev in postali aktivni član International  
Federation for Purchasing and Supply Management (IFPSM). V ZNS smo ‘krivi’, da od  
leta 2014 izračunavamo slovenski indeks PMI.

Da smo v minulih 15 letih prehodili naporno, a lepo pot in z našimi aktivnostmi utrdili 
ugled nabavnega poklica, so zaslužni predvsem naši člani in podporniki. Čeprav smo  
v ‘najstniških’ letih, se z vso odgovornostjo zavedamo, da je pred nami še vrsta izzivov. 

V neizmerno veselje in čast mi je, da se nam bodo na osrednjem forumu ob našem praz-
niku pridružili  in nas navdihovali dr. Peter Kraljič, dr. Arjan Van Weele in Sanela Banović. 
Bodite z nami tudi vi, osebno. 

Lepo vabljeni, da skupaj obeležimo 15 let razvoja stroke, strokovnjakov in naših odnosov.

program
8.30–9.00   Sprejem udeležencev 
 
 
9.00–9.15   Pozdravni nagovor 

 
9.15–10.30   Poslovni zemljevid  Prof. dr. Arjan Van Weele,  
 prihodnosti: kje je Univerza za tehnologijo v Eindhovnu* 
 mesto nabavnikov?    

  
10.30–11.00   Odmor za prigrizek in druženje  
 
 
11.00–12.30   Spoznajte kupca prihodnosti   Prof. dr. Arjan Van Weele,  
 ter nove nabavnikove vloge  Univerza za tehnologijo v Eindhovnu* 
 in kompetence 

 
12.00–13.30   Kosilo 
 
 
13.30–14.00   Zakaj je vrhunski nabavnik  Pogovor z dr. Petrom Kraljičem 
 tudi vrhunski CEO? 
  
 
14.00–15.30   Zdravje ni samoumevni  Sanela Banović, dr. med., 
 luksuz UKC Ljubljana 
       
  
15.30  Popotnica: Na novih 15 let! 

Prijavite se še danes!

*Predavanje bo v angleškem jeziku.

Zagotovite si mesto na osrednjem forumu ob 15-letnici delovanja, ki bo v sredo,  
14. marca 2018, na Brdu pri Kranju. Vrhunskega dogodka se članice in člani ZNS ter  
osebno vabljeni gostje po predhodni prijavi udeležite brezplačno. Kotizacija za nečlane  
ZNS znaša 280 evrov (brez DDV) in vključuje tudi 12-mesečno članarino v ZNS. Vašo prijavo 
oddate na spletni strani ZNS, s klikom na Prijava na dogodek ali izpolnite prijavnico.

15 let razvoja stroke,  
strokovnjakov in  
naših odnosov

Marina Lindič,
predsednica Združenja nabavnikov Slovenije  
in direktorica v IFPSM upravi direktorjev

http://www.zns-zdruzenje.si/dogodek/231/obletnica-zns-15-let/


Prof. dr. Arjan Van Weele
Je honorarni predstojnik 
Oddelka za vodenje nabave in 
oskrbe na Univerzi za 
tehnologijo v Eindhovnu, 
natančneje na Fakulteti za 
industrijski inženiring in ino-
vativne znanosti (IE&IS). Poleg 
tega dela kot neodvisen svetova-
lec vodstvom in nabavnim 
managerjem večjih podjetij 
pri preobrazbi od tradiciona-
lne vloge nabave v strateško 
nabavo. Med drugim je član 
nadzornih svetov v različnih 
podjetjih in organizacijah.

»Nabava bi morala 
spremeniti svoj fokus 
od stroškov v osre-
dotočenost na 
vrednost ter podjetja. 
Nabavno kulturo je 
težko spremeniti, 
a ne nemogoče.«

Dr. Peter Kraljič
Je mednarodno priznani in 
iskani svetovalec ter nekdanji 
direktor in partner v mednarod-
ni družbi McKinsey. Njegov 
prebojni prispevek o strateški 
vrednosti nabave in oskrbe 
Purchasing Must Become 
Supply Management je bil 
leta 1983 objavljen v HBR. 
Z modelom, danes v svetu 
poznanim kot ‘Kraljičeva 
matrika’, je pokazal, kako je 
možno varno zniževati nabavne 
stroške in optimirati globalni 
dobiček s pomočjo strategije 
maksimalnega učinka nabavne-
ga managementa. 

»Če nehaš poskušati 
biti boljši, nisi več 
dovolj dober.«

Sanela Banović, dr. med.
Je zaposlena na gastroen-
terološkem oddelku v UKC 
Ljubljana. Svoje delo združuje z 
izobraževanji na področjih psi-
hologije in psihoterapije. Zanima 
jo vpliv sreče in zadovoljstva v 
življenju na psiho-fizično zdravje  
ter hormonsko ravnovesje v 
telesu. Pravi, da je njena največja 
strast govoriti o emocionalnih 
možganih, njena misija pa 
motivirati ljudi in njihovo 
domišljijo, da se dotaknejo 
endorfinov okrog nas.

»Od kdaj je lastna 
skrb za psihološko 
zdravje postala 
luksuz? Evropske 
statistike kažejo, da 
smo v Sloveniji zelo 
pridni kar se tiče 
skrbi za hišo in avto. 
Kaj pa zase?«




