
NABAVNIK.SI 
E.ČASOPIS ZDRUŽENJA NABAVNIKOV SLOVENIJE     ŠTEVILKA  1/2017 

 

Kazalo 
 

 NAGOVOR PREDSEDNICE ZDRUŽENJA 

NABAVNIKOV 

 NAPOVED DOGODKOV V LETU 2017 

 STROKOVNI POSVET—Optimizacija 

oskrbnih verig 

 Program NABAVNA KONFERENCA 2017 

 Razpis: Nabavni manager/ka leta 2017 

 GENERAL MANAGEMENT PROGRAM s 

specializacijo iz nabavnega mana-

gementa 

 PMI SLOVENIJA — januar 2017 

 

 

Upravni odbor 

ZNS: 

Marina Lindič,  
predsednica 

Marko Lekše,  
podpredsednik 
Srečko Bukovec 
Mojca Gostiša  

Pavel Štaudohar  
 
 

 
Strokovni svet 

ZNS: 
 

Srečko Bukovec, 
predsednik 

Alenka Valenčič  
Uroš Zupančič  

Luka Rutar 
Matjaž Marovt 

Valči Plut 
Vlado Prosenik 
Anže Šinkovec 

Katja Nose Sabljak 
Boštjan Perc 

Marjana Drolc Kaluža 
Nejc  Zafran 

 

 

Urednik 

e.časopisa 

Uroš Zupančič 
 

Združenje nabavnikov Slovenije 
Dimičeva ulica 13  
SI-1000 Ljubljana 
T: 01 786 14 62, F: 01 589 82 19 
E:info@zns-zdruzenje.si 

mailto:info@zns-zdruzenje.si


Leto 2016 je bilo za Združenje nabavnikov Slovenije 
uspešno leto! Številom članov nam še naprej raste, 
česar smo še posebej veseli, saj je to dokaz, da dela-
mo dobro, in da delamo prave stvari.  

V letu 2016 smo utrdili naš slovenski PMI- 
(Purchaser Manager Index). S časopisom Finance 
smo dogovorili partnerstvo pri tem projektu, tako 
da lahko spremljate vsak začetek meseca objave 
PMI tudi v časopisu Finance. Vse več uporabnikov 
PMI prepoznava dodano vrednost PMI, tako v naba-
vi kot tudi na drugih področjih kot so prodaja, anali-
tiki,.. Hvala vsem, ki si vsak mesec vzamete nekaj 
minut časa in izpolnjujete naš anketni vprašalnik in s 
tem omogočate vse večjo kredibilnost slovenskega 
PMI.  

Vabimo vse, ki še niste pridruženi družini PMI, da to 
postanete. Svojo pripravljenost sodelovanja pri me-
sečni anketi, lahko sporočite na info@zns-
zdruzenje.si.    

V letu 2016 smo izvedli nekaj odmevnih in za nas 
nabavnike koristnih dogodkov: 

 Marca spomladanski strokovni posvet na temo 
Strateške nabave 

 V maju smo skupaj s Planetom GV izvedli 15. 
NABAVNO KONFERENCO s prof. Dr. Arjanom 
van Weelejem. 

 V začetku oktobra smo pripravili že tradicio-
nalni NABAVNI VRH 2016 s prof. Dr. Mrakom 
in osrednjo temo Financializacija kot prevlada 
finančnega nad realnim: težava ali pomoč na-
bavi? 

Hvala vsem predavateljicam in predavateljem na 
naših dogodkih in seveda moderatorjem! Še posej 
se zahvaljujem našim najbolj aktivnim članom v 
Upravnem odboru in Strokovnem svetu, ki kakorkoli 
pripomorete, da je naše Združenje vse bolj uspešno 
in prepoznavno v Sloveniji in širše! 

V Sloveniji uspešno nadaljujemo povezovanje in so-
delovanja z  Gospodarsko zbornico, Trgovinsko zbor-
nico, Združenjem Manager, Mediadami, Planetom 
GV, Forum Akademijo,…  

V tujini smo aktivni član IFPSM- International Fede-
ration for Purchasing and Supply Management;z 
Adaci Treveneto- italijanskim nabavnim združenjem 

že nekaj let uspešno sodelujemo pri organizaciji na-
šega nabavnega vrha; S HUND - hrvaškim nabavnim 
združenjem  - izmenjujemo predavatelje na dogod-
kih ZNS in HUND. 

Skupaj z IEDC in EIPM smo uspešno izvedli prvi GMP 
– General manager izobraževalni program s speciali-
zacijo za nabavne managerje. Vabljeni, da se nam 
pridružite na drugem GMP s specializacijo za nabav-
ne managerje. Vpišite se! Več podrobnosti na naši in 
IEDC spletni strani. 

Z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani  pripravljamo spe-
cializiran predmet za nabavo ter izobraževalni  pro-
gram za poklic nabavnika in Nabavno akademijo. 

V letu 2017 smo za vas ponovno pripravili  zanimive 
dogodke:  

 16. marca 2017 na Spomladanskem posvetu  
temo Optimizacija oskrbnih verig 

 11. in 12. maja 2017 bo 16. Nabavna konfe-
renca (v sodelovanju s podjetjem Planet GV). 
Prijavite sebe ali vaše kolege na razpis za Na-
bavnika leta! 

 5. oktobra 2017 bo Nabavni vrh, ki je zdaj že 
tradicionalno posvečen napovedim gospodar-
skih gibanj in napovedim cenovnih gibanj naj-
pomembnejših surovin v prihajajočem letu. 

 16. novembra 2017 - Delavnica Design to Cost 

Rezervirajte si termine v vašem koledarju in se nam 
pridružite! 

Dragi prijatelji! Želimo si vaše aktivne vloge in vaše-
ga sodelovanja pri dvigovanju ugleda poklica nabav-
nika v Sloveniji. Dobrodošli so vaši predlogi za naše 
nadaljnje delo, nove izobraževalne teme, katere bi 
želeli poglobiti na naših naslednjih dogodkih. 

Za podporo v letu 2016 se toplo zahvaljujemo našim 
članom, partnerjem in pokroviteljem! Želim vam, da 
bo leto 2017 prebojno na vseh področjih! 

Veselim se srečanj z vami na naših dogodkih tudi v 
letu 2017!  

 
Marina Lindič  

Predsednica Združenja nabavnikov Slovenije, Direk-
torica v upravi direktorjev IFPSM, Zakladnica IFPSM 

Drage bralke in bralci Nabavnika.si, drage članice in člani našega združenja! 



 

 

Design to Cost 
Optimizacija stroškov v nabavi 

Nabavni vrh 2017 

16. nabavna  
konferenca 2017 

Optimizacija oskrbnih verig 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V LETU 2017 

Trajnostna nabava,  

predpogoj za dolgoročno  

uspešnost podjetja 

to 



            Strokovni posvet  

Upravljanje in optimizacija oskrbnih verig   

s poudarkom na nabavnem delu oskrbne verige  

četrtek, 16. 03. 2016, ob 9. uri,  

Danfoss Trata d.o.o., Ulica Jožeta Jame 16, Ljubljana  

 

Podjetja morajo nenehno spreminjati svoje poslovne modele, posledično pa tudi poslovne procese in se 
prilagajati spremembam. Te spremembe se stalno dogajajo tudi v oskrbnih verigah.  

Šele nedavno so menedžerji spoznali, da je dobro organiziran in voden sistem oskrbnih verig, močna kon-
kurenčna prednost podjetja. Da bi podjetje postalo/ostalo konkurenčno, je potrebna prenova in optimiza-
cija oskrbnih verig, ves čas in na vseh delih.  

Na dogodku bomo opredelili, kaj so oskrbne verige, katere dele oskrbnih verig poznamo v praksi, kaj je 
poslovni model in kako ga je možno spreminjati ter kakšne izzive prinaša potreba po neprestanem izbolj-
ševanju. Posvetili se bomo vzpostavitvi ustreznih procesov za obvladovanje tveganj, identifikaciji dobavi-
teljev, ki predstavljajo potencialno tveganje, ter vplivu turbulentnega okolja.  

Tovrstna prenova prinaša številna tveganja tudi v oskrbnih verigah, kar nam bo osvetlil Prof. Peter Trkman 
iz Ekonomske fakultete v Ljubljani. Izpostavili/prikazali bomo razloge za premajhno pozornost pri obvlado-
vanju tveganj ter ključni pomen pravilnega odnosa do managementa tveganj.  

Predstavniki večjih slovenskih podjetij iz različnih branž bodo predstavili primere dobrih praks; kako so 
organizirane njihove oskrbne verige in kakšne optimizacije so izvedli v njihovem podjetju.  

Glavni poudarki iz programa so:  

 osnovne značilnostih oskrbnih verig in vloga nabave v oskrbni verigi;  

 upravljanje oskrbnih verig;  

 pomen informacijskih sistemov v oskrbnih verigah;  

 obvladovanje tveganj v oskrbnih verigah;  

 upravljanju tokov v oskrbnih verigah, s poudarkom na materialnih 
tokovih in obvladovanju zalog v oskrbnih verigah;  

 partnerski odnosi v oskrbnih verigah in  

 primeri dobrih praks v slovenskih podjetjih  

 

Vabljeni, da se nam pridružite in z nami prediskutirate vaše morebitne dileme s področja nabavnega dela 
oskrbnih verig. Delite z nami svoje izkušnje ter poiščite odgovore na vaša odprta vprašanja.  

 

Strokovni posvet bo vodila Marina Lindič. 



četrtek, 11.5.2017 

8:30 - 9:00  Prihod udeležencev in registracija 

9:00 - 9:15  Otvoritev konference in pozdravni nagovor organizatorjev 

9:15 - 10:15  Priložnosti in izzivi v nabavi 
Olaf Holzgrefe, BME, Nemčija 

10:15 - 10:45  
  

CPO raziskava 
Zlatko Bazianec, Delloite, Hrvaška 

10:45 - 11:05  Odmor za osvežitev in druženje 

11:05 - 11:35 Ustvarjanje dodane vrednosti v nabavi 
Draško Jelavić, Cirtuo 

11:35 - 12:05  
  

Primer dobre prakse na temo ustvarjanja dodane vrednosti v nabavi 
Primož Lončar, BSH 

12:05 - 12:30 Kako nabavna storitev v podjetju kot je IBM pripomore k ustvarjanju do-
dane vrednosti 
Mirela Senica, IBM, Hrvaška 

TRAJNOSTNA NABAVA 

12:30 - 13:45  
  

Trajnost: Izven okvirjev skladnosti poslovanja (teoretični del) 
Herve Legenvre, EIPM, Švica 

V prvem, teoretičnem delu nas bo Herve Legenvre vpeljal v svet trajnosti. V zadnjih desetih letih, so skupni imenoval-
ci trajnosti v nabavi tudi socialna, okoljska in ekonomska uspešnost. Začetni poudarek je bil na obvladovanju tveganj 

in doseganju želene ravni skladnosti z obveznostmi družbe in obstoječih standardov trajnosti. Danes je trajnost v 
središču pozornosti poslovnih dejavnosti. Zato je čas tudi za nabavo, da pogleda izza okvirjev skladnosti poslovanja 
in v prihodnosti vključi trajnost v svoje dejavnosti in cilje. Potrebno se je zavedati okoljske in družbene učinkovitosti, 

kot tudi priložnosti za optimizacijo stroškov in ustvarjanja dodane vrednosti. 

13:15 - 14:15  Letna skupščina Združenja nabavnikov Slovenije (ZNS) 

14:15 - 15:15  Odmor za skupno kosilo 

15:15 - 16:00  Predavatelj bo znan naknadno 

16:00 - 17:00 Trajnost: Izven okvirjev skladnosti poslovanja (praktični del) 
Herve Legenvre, EIPM, Švica 

Popoldanski del bomo namenili praktičnemu in interaktivnemu raziskovanju trajnosti in njenih možnosti v vaših 
organizacijah. Te boste raziskali in podelili s soudeleženci. 

17:00 - 17:20 Odmor 

NABAVNI MANAGER 2017 

17:30  Podelitev priznanja "NABAVNI MANAGER 2016" 

21:00 Večerno druženje 

Trajnostna nabava,  

predpogoj za dolgoročno uspešnost podjetja 



Petek, 12.5.2017 

INOVACIJA IN DIGITALIZACIJA V NABAVI 

8:30 - 9:15  Inovacije v nabavi 
Sean O'Dwyer, IIPMM, Irska 

9:15 - 9:45 Digitalizacija v nabavi 
Andrej Vizjak, ustanovitelj in direktor podjetja AV Consulting 

09:45 - 10:15  Predavatelj bo znan naknadno 

10:15 - 10:35 Odmor za osvežitev, okrepčilo in druženje 

10:35 - 11:10 Nabava 4.0 - Kako od tukaj priti do tja 
Rok Prešeren, RoboticsX 

Tehnologije Interneta so popolnoma preobrazile vsako področje, ki so se ga dotaknile in področje nabave ne bo 
izjema. Zaradi napredujoče digitalizacije poslovnega okolja, ter zaradi naraščajoče kompleksnosti proizvodnih in 
poslovnih procesov na področju Industrije 4.0, narašča pritisk na avtomatizacijo tradicionalnih funkcij nabave. S 

tem se odpira strateški premislek o njeni novi vlogi. V predavanju s podatki raziskav poudarimo novo nastajajoče 
potrebe digitaliziranega poslovanja, ter opozorimo na zaostajanje razvoja nabavnih kompetenc. V predavanju te 

trende ilustriramo s primeri konkretnih problemov in pokažemo, da mora nabava premakniti težišče svojega delo-
vanja v smeri tehnološkega osveščanja ter aktivnega so-ustvarjanja novih poslovnih modelov. Skozi primere vpelja-

nih rešitev orišemo novo vlogo in naloge, ki jih mora prevzeti digitalizirana nabava. 

11:05 - 11:15 Razprava 

POVEZOVANJE Z DOBAVITELJI 

11:45 - 12:30  
  

Funkcija združevanja naročil 
Chris Oanda, Kenya Airways, Kenija 

12:30 - 13:15  
  

Vzpostavimo in ohranimo dobre partnerske odnose z dobavitelji 
Sandi Kofol, univ.dipl.psiholog 

13:15 - 13:45  Odmor za osvežitev in druženje 

13:45 - 14:15  
  

Doprinos nabavne funkcije k uspehu celotnega podjetja 
Tina Škerlj, podjetniško in poslovno svetovanje 
  

14:15 - 14:45 Ideje za prenos v prakso 
Izmenjava zaključkov konference po skupinah 

Trajnostna nabava,  

predpogoj za dolgoročno uspešnost podjetja 





GENERAL MANAGEMENT PROGRAM WITH PURCHASING SPECIALIZATION 

Dne 18.11.2016 so potekale prezentacije projektov, ki smo jih študentje programa General Management 

Program zagovarjali pred svojimi mentorji in ostalim občinstvom. V novembrskem modulu smo se nabav-

niki za 6 dni ločili od ostale skupine sošolcev, saj smo imeli predavanja profesorjev iz EIPM—European 

Institute for Purchasing Management, ki ima sedež v Franciji. Predavatelji so bili odlični, vsebina preda-

vanj na najvišjem nivoju. Poudariti je potrebno odprtost in komunikativnost predavateljev, ki podajo od-

govor in rešitev na še tako zahtevno vprašanje, ki ga postavijo študentje. In ne samo na teoretična vpraša-

nja, temveč na konkretne izzive nabavnikov, ki izvirajo iz  njihove 

poslovne prakse in dnevnih izzivov. 

Predavanja so vodili trije profesorji, in sicer:  

Bernard Grazia                 - Purchasing Strategies 

Christian Kaemmerlen    - Supply Chain Optimization Management 

Hevre Langevre                - Purchasing Management Skills and Performance Indicators 
 

Najpomembnejši pa so seveda odzivi, ki smo jih udeleženci zabeležili kot dojemanje modula Purchasing 

Specialization. Ti namreč povedo največ. Samo nekaj misli in utrinkov: 

 pogled na nabavo iz drugega vidika, ne le fokusirano na prihranke 

 kako nam je profesor na praktičen način pokazal, kakšna mora biti strategija – noro.  

 predavatelj nam je odprl oči: kako lahko nabava poveča dobiček in ne zgolj zmanjšuje cene 

 širok in hkrati podroben vpogled v nabavno verigo in zavedanje kaj vse »obstaja« 

 odličen pristop in podajanje vsebine, odlične delavnice, vsebino bom lahko uporabila v svojem vsak-
danjem delu  

 predavatelju se vidi, da ima res veliko prakse  

 odlične ideje za KPI in definicijo kompetenc zaposlenih v mojem oddelku 

 ravno prava mera predavanj in interaktivnega dela 

 meni je bilo je bilo super; pravi pristop, te popelje na pot, da razmišljaš o stvareh drugače; zelo do-

brodošle in poučne so bile tudi vaje v skupinah 

  »workshop-i« so te res prisilili, da  razmisliš o svojem podjetju, o svojem delu – kaj lahko spremeniš, 

kje so šibke točke … 



Združenje nabavnikov Slovenije, Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana www.zns-zdruzenje.si 

Purchasing Managers Index® 

Objava: februar 2017 

PMI Slovenija 

V mesecu januarju proizvodni PMI rahlo pod mejo 50 

Ključni podatki:  

 PMI januar 2017 = 44,1 
(december 2016 = 71,1) 

 Padec naročil  

 Upočasnitev proizvodnje 

 Umirjanje zaposlovanja 

 Stabilne zaloge in roki dobav 

 

Zgodovinski pregled 

 

 

 

Povzetek 

Proizvodni PMI se je vse od meseca septembra na-

hajal nad mejo 50, in sicer na visoki povprečni vre-

dnosti 61 točk, kar je nakazovalo konstantno izbolj-

ševanje in rast proizvodnje v zadnjem četrtletju leta 

2016. Meseca januarja 2017 je proizvodni PMI  po-

novno padel pod mejo 50, in sicer na 44,1 točke, kar 

nakazuje upadanje proizvodne dejavnosti, vendar ne 

smemo pozabiti, da je bil PMI meseca decembra 

2016 na zgodovinsko visoki ravni 71,1 in je padec, 

čeprav majhen, zelo logičen in pričakovan.  

Polovica podjetij, ki je odgovorila na anketo meseca 

januarja je zaznalo upad proizvodnje in naročil, četr-

tina ni zaznala nihanja, medtem, ko je četrtina pod-

jetij imela celo rast proizvodnje in naročil.  

Največji padec je bilo zaznati pri izvoznih naročilih, 

najmanj sprememb pa pri dobavnih rokih, številu 

zaposlenih in zalogah končnih produktov.  

Komentar 

Veliko rast PMI v Sloveniji v zadnjem obdobju leta 

2016 gre pripisati rasti proizvodnje in rasti PMI v 

Nemčiji in EU v istem obdobju. Kompozitni PMI se je 

meseca januarja znižal tako v Nemčiji (iz 55,2 na 

54,7), kot se je znižal tudi proizvodni PMI za EU (iz  

56,1 na 55,9 v mesecu januarju 2017). Nihaj navzdol 

posledično zmanjšuje PMI v Sloveniji. 

Je pa zelo spodbuden podatek, da nemška podjetja,  

tako proizvodna kot tudi storitvena, pričakujejo sta-

bilno in zdravo rast v letu 2017. Prav tako je napo-

ved za EU PMI dobra zaradi povečanega zaposlova-

nja. Dejavniki kot so gibanje cen surovin in šibek 

euro ter morebitni protekcionizem, pa bi znali PMI 

ovirati pri njegovi nadaljnji hitri rasti v letu 2017. 

Tudi PMI Japonske in ZDA se nahajata na najvišji 

ravni od leta 2014. V ZDA predvsem na račun rasti 

indeksa zaposlovanja, medtem ko gre rast na Ja-

ponskem pripisati veliki rasti izvoznih naročil in 

posledično rasti proizvodnje. 

Združenje nabavnikov Slovenije 

http://www.zns-zdruzenje.si/
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Purchasing Managers Index® 

Objava: februar 2017 

PMI Slovenija 

Gibanje posameznih ključnih kazalcev za izračun vrednosti PMI in gibanje PMI v ostalih 

velikih svetovnih ekonomijah in državah sveta 

http://www.zns-zdruzenje.si/
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