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Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani bralci   
Nabavnika.si 
 
V veliko čast mi je, da vas nagovorim, ponosna nad tem, 
kar smo skupaj dosegli v 15. letih. Hkrati ob 15-letnici 
našega združenja čutim odgovornost do tega, kako raz-
mišljati in usmeriti nas in našo stroko v prihodnosti.   
 
Dovolite, da najprej spregovorim o dosežkih. V vseh teh 
letih smo pripravili, sami ali v sodelovanju s partnerji, 
več kot 60 izobraževalnih dogodkov:  konferenc, nabav-
nih vrhov, akademij, strokovnih posvetov in delavnic.  
 
 Skupaj s Planetom GV že vsa leta pripravljamo 2 

dnevno Nabavno konferenco, kjer Nabavni mana-
ger ali dober nabavnik res ne bi smel manjkati, saj 
vsako leto pridobi, poleg novih znanj, izkušenj ter 
dobre prakse iz uspešnih podjetij, tudi možnost 
druženja in mreženja s kolegi iz ostalih podjetij. 

 Ponosni smo na GMP program s specializacijo za 
nabavo, katerega smo razvili skupaj z IEDC Bled. 
Pomladi bomo začeli že s 3. generacijo slušateljev. 

 S Forum Media že 5 let izvajamo Nabavno akade-
mijo. Skupaj smo izdali Priročnik za Vodjo nabave, 
katerega sproti posodabljamo z novimi vsebinami 
in primeri dobre prakse. 

 z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani smo  uvedli nov 
predmet s področja nabave 

 z GZS in Ministrstvom za javno upravo  smo soo-
blikovali postopke za javno naročanje 

 Od maja 2014 vsak mesec anketiramo slovenske 
nabavne managerje in na osnovi njihovih odgovo-
rov, računamo PMI – Purchasing managers index, 
ki pomaga nabavnikom, prodajnikom in analiti-
kom pri njihovem delu in pravočasnem ter bolj-
šim sprejemanju pravih odločitev 

 Uspešno delujemo v IFPSM (International federa-
tion for Purchasing adn Supply Management), ker 
smo v upravi te mednarodne federacije od leta 
2014,  in od leta 2016 odgovorni za finančno po-
slovanje IFPSM.  

 Povezujemo se s sorodnimi združenji in organiza-
cijami doma in v tujini; HUND, SUPLS, HALPIM, 
BMO, Adaci, BME, DILF  

 Skupaj s TZS in GZS lobiramo za spremembo zako-
nodaje. 

 
Da delamo prave stvari, kaže rast članstva, ki nam je 
poraslo na preko 290 v letošnjem letu. V letih gospodar-

ske krize, nismo beležili takega upadanja kot večina na-
ših sestrskih združenj.   
 
Hvala vsem za plodno sodelovanje, še posebej direktori-
ci TZS Mii Lapornik. Hvala vsem sponzorjem, ki s tem,  
da verjamete v nas in v to kar počnemo, pomagate izva-
jati naše aktivnosti in delovanje.  
 
Ob tej priložnosti bi se rada, še posebej zahvalila mojim 
kolegom v Združenju, članom Upravnih odborov in Stro-
kovnih svetov teh 15. letih, za njihovo nesebično delo in 
preštevilne ure, ki ste jih oddelali v svojem prostem ča-
su, vse s ciljem uresničevanja naše vizije, da bo Nabava  
res čim prej postala strateška funkcija v vsakem sloven-
skem podjetju, v okviru katere bomo nabavniki,  s svo-
jim strokovnim in etičnim delovanjem, ključno pripomo-
gli  k uspešnosti poslovanja in k hitrejšemu razvoju naših 
podjetij.  
 
Vabim vse vas, ki ste pripravljeni aktivneje sodelovati v 
Združenju, da se nam pridružite. Dobivamo se vsak tretji 
četrtek ob 16. uri, na Dimičevi 13, v Ljubljani. Dobrodo-
šli! 
 
Kaj pa tisto, kjer je še prostor za napredek?  
Ko smo se, leta 2003 pridružili IFPSM in sem se, na prvih 
sestankih, predstavila članom iz 45 držav članic iz vsega 
sveta, da prihajam iz Slovenije, jih večina izven Evrope ni 
vedela, kaj in kje Slovenija je. Ko pa sem omenila, da iz 
Slovenija prihaja naš rojak dr. Kraljič, so vsi takoj vedeli- 
»aha, Kraljičeva matrika, poznam,… a iz Kraljičeve do-
movine prihajate,…«. Moja »majhnost« je v njihovih 
očeh takoj bistveno zrasla.  
 
Verjamem, da se ob tem zamislimo, kajne. Kajti Sloveni-
ja zaostaja v produktivnosti za kar 20 % za evropskim 
povprečjem (!).  Ta zaostanek lahko zmanjšamo tudi 
skozi nabavo.  Neizkoriščen potencial so podjetja, ki še 
niso prepoznala pomena in vpliva nabave na poslovanje 
svojih podjetij in možnosti Nabave za povečanje dodane 
vrednosti v podjetjih ter vplivu nabave na hitrejši razvoj; 
skrita rezerva je nerazumevanje nabave v sodobnem 
času.  
 
Sodobnem? Hm…dr. Peter Kraljič je že v prejšnjem sto-
letju, svetu razkril, kako strateško upravljati nabavo. Če 
poguglate »Kraljic Matrix«, najdete več kot 60.000 za-
detkov, zatoni naključje, da je Kraljičeva matrika svetov-
no znana in uporabljena.  

FORUM OB 15 LETNICI DELOVANJA ZNS     
Avtor: Marina Lindič, predsednica ZNS, Direktorica v upravi direktorjev IFPSM, Zakladnica IFPSM 



Moje prvo vprašanje je zato: zakaj znanje nabavne stro-
ke, naši kolegi v drugih državah, uporabljajo in uveljav-
ljajo hitreje? Kaj menite?  
 
Moje mnenje je, da zato: 
 ker je v tujini večji poudarek na nabavnih izobra-

ževanjih. Slovenija je tukaj še absolutno podhra-
njena. V Združenju že leta delamo na tem, da pri-
pravljamo dodatna in specializirana izobraževanja 
za nabavnike…. 

 
 ker je v tujini poklic nabavnika bolj cenjen in uve-

ljavljen, kot je v Sloveniji. Zavedanje, koliko lahko 
nabava doprinese k povečevanju dodane vredno-
sti, je v nekaterih podjetjih še na zelo nizkem ni-
voju! ZNS ima zapisano v svoji viziji, da to izboljša 
in strumno korakamo proti temu cilju. 

 
 ker se večje države zavedajo pomena kvalitetno 

izvedenega procesa nabavljanja in zahtevajo (še 
posebej v javnem sektorju), da poklic nabavnika 
lahko opravlja le certificirana oseba, ki je predho-
dno opravila šolanje in izpit. V Sloveniji še vedno 
velja v veliko podjetjih, da je »za v nabavo vsak 
dober«. 

 
Moje druge vprašanje se nanaša na prihodnost. Tako 
kot razvoj podjetij je nabava postala trajnostno narav-
nana. Trajnost je postala ključno poslovno vprašanje. 
Svetovni viri surovin so omejeni  in zato so se spremenili 
tudi gospodarski modeli, s ciljem učinkovitega ravnanja 
z viri, spremembe trendov gibanja cen virov ter boljšega 
obvladovanja cenovnih nihanj. Evropa kot celota, uvaža 
90 % najpomembnejših surovin  in Slovenija ni izjema v 
svoji surovinski in energetski izpostavljenosti.  
 
Z vključitvijo okoljskih parametrov, kot osnov za presojo 
nabave, ter uveljavljanje načel krožnega gospodarstva, 
prihaja do pomembnih sprememb nabavnih praks. Na-
bavnik, s svojimi nabavnimi pogoji, ključno vpliva na 
dobavitelje in dobavne verige, ter njihovo okoljsko delo-
vanje. Zato se tudi nabavna veriga postavlja v novo luč 
in je njena moderna, odgovorna in etična obarvanost, 
pomemben del delovanja podjetij saj je, kadar dobro 
deluje,  vsekakor njena konkurenčna prednost.  
 
Moje drugo vprašanje je zato: bomo v teh trendih znali 
uveljaviti svoje znanje in kot stroka prispevati k rasti in 
razvoju?  
 
Del odgovora in prizadevanj v tej smeri ponuja Etični 
kodeks, ki smo ga oblikovali kot nabavna stroka že v pr-
vem letu po naši ustanovitvi, sedaj pa smo ugotovili, da 
rabi prenovo, ki je v teku. Prenovljen etični kodeks na-

bavnikov bomo predstavili na letošnji nabavni konferen-
ci, maja v Portorožu. 
Tretji vidik, ki ga odpiram je povezovanje. 
 
 »Connectivity« ni samo tehnološki, temveč tudi družbe-
ni pojem. Pomembna  sprememba in trend, je širjenje 
sodelovanja med podjetji, s ciljem hitrejšega in boljšega 
zadovoljevanja potreb naših kupcev, kar lahko doseže-
mo tudi preko učinkovitih oskrbnih verig.  
 
Zelo pomemben je skupen razvoj z dobavitelji. Vitalna 
vloga nabavnika je v tem, da izkoristi specifična znanja 
in razvojni potencial svojih dobaviteljev in skozi to pove-
čuje vrednost in konkurenčno prednost svojega podje-
tja. S pomočjo skupnega razvoja s strateškimi dobavite-
lji, podjetje hitreje razvija svoje končne izdelke in stori-
tve. 
 
Tako je moje tretje vprašanje: ali znamo in bomo zmogli 
sodelovati bolje?   
 
Verjamem, da nam bosta 15-letnica našega združenja in  
Forum ob 15. letnici dala usmeritve, pa tudi motivacijo 
in samozavest za razvoj potrebnih kompetenc (znanj, 
veščin in obnašanja). Da bomo kot strokovnjaki, ki mo-
ramo sebe videti tudi v vlogi izvršnih managerjev, kot 
nam je na Forumu of 15. letnici predstavil dr. Kraljič,  
prispevali vsak svoj joule energije, k razvoju nabavne 
stroke in širše krožnega gospodarstva.  
Hvala za to, da ste z nami!  





Osnovni elementi uspešne in učinkovite nabavne funkcije, ki s 

svojim delovanjem podpira poslanstvo, vizijo ter cilje podjetja 

so ustrezna organiziranost nabavne funkcije glede na potrebe 

podjetja, procesna povezanost le-te s preostalimi poslovnimi 

funkcijami, kar zagotavlja pravočasne, točne in zanesljive in-

formacije ter podpora vrhnjega vodstva. Vsi ti elementi teme-

ljijo na kompetentnih zaposlenih in brez njih ne morejo učin-

kovito delovati. Pri tem je nujno potrebno razlikovati med 

zahtevanimi kompetencami različnih delovnih mest znotraj 

različnih poslovnih funkcij. Le-to pa omogoča  optimalno delo-

vanje posameznih poslovnih funkcij in podjetja kot celote. 

Vendar se podjetja soočajo s težavami v postopkih izbire in 

selekcije novih zaposlenih.  

Slika 1:Pomanjkanje kompetenc pri kandidatih za zaposlitev      

Tako Zavod Republike Slovenije  za zaposlovanje (2017a, str. 

1)  v svoji raziskavi ugotavlja, da kandidatom za zaposlitev v 

največji meri primanjkujejo delovne izkušnje (38,9 %), poklic-

no specifična znanja (26,7 %) ter ustrezna izobrazba  (25,3 %), 

ki mu sledijo telesne sposobnosti (15 %). Izpostaviti velja tudi 

pomanjkanje organizacijskih sposobnosti (7,3 %), timsko na-

ravnanost (7,5 %) ter ustrezen odnos do strank. Pri tem velja 

omeniti tudi nekatere druge ključne identificirane kompeten-

ce, ki so pričakovane pri kandidatih za zaposlitev in sicer 

(Center za sodelovanje z gospodarstvom, Univerze na Primor-

skem, 2015): Logično razmišljanje, pridobivanje in sprejema-

nje odgovornosti, prilagodljivost glede delovnega časa kot 

tudi delovnih nalog, pripravljenost na spremembe, sposob-

nost razumevanja kompleksnih težav, vztrajnost ter sposob-

nost sprejemanja odločitev. 

Glede na napovedi gospodarske rasti in povečanih potrebah 

po kadrih je pričakovati, da se bodo podjetja v prihodnje soo-

čala še s težjimi izzivi na kadrovskem področju. Z napovedano 

rastjo BDP, ki se ocenjuje na 3,9 % v 2018 in 3,2 % v 2019 ter 

vedno manjšo registrirano brezposelnostjo, ki naj bi leta 2018 

znašala 8,7 % ter v letu 2019  8,4 % (UMAR, 2017, str. 5-14), 

postaja pomanjkanje kadrov realna grožnja poslovanju podje-

tij. Pomanjkanje ustreznih kadrov predstavlja enega izmed 

ključnih tveganj, kateremu se bodo morala podjetja še pose-

bej posvetiti. 43,3 % vseh delodajalcev (v nadaljevanju podje-

tja) se že sedaj srečuje s pomanjkanjem ustreznega kadra, še 

posebej pa gre izpostaviti velika podjetja, ki se s pomanjka-

njem kadra srečujejo že v 61 % primerov. Pri tem pa je po-

manjkanje kadrov v 47,1 % primerov privedlo do nadurnega 

dela, v 25 % je bilo uporabljeno zunanje izvajanje 

(Outsourcing), v 20,3 % primerih je bilo uporabljano pre-

usposabljanje že zaposlenih medtem, ko so v 20,2 % primerih 

bila podjetja prisiljena zavrniti naročila (Zavod Republike Slo-

venije za zaposlovanje, 2017a, str. 8).  

Trendi zaposlovanja v nabavni funkciji v Sloveniji 

Definirane kompetence, ki jih podjetje pričakuje za posame-

zen nivo nabave dajejo podlago za učinkovite in uspešne po-

stopke zaposlovanja ter interno (re)organizacijo. Vendar pa se 

v Sloveniji in širše podjetja vedno pogosteje srečujejo s po-

manjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev v nabavni 

funkciji. V nadaljevanju na Sliki 3 prikazujemo stanje na po-

dročju povpraševanja po posameznih profilih znotraj nabavne 

funkcije.  

Slika 2: Trend zaposlovanja glede na nabavni poklic skozi leta 

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Služba za od-

nose z javnostmi, 2017c.  

Podatki Zavoda Republike Slovenije za  zaposlovanje (Slika 3) 

kažejo, da  je bilo v letu 2014 skupaj po posameznih območ-

nih enotah razpisanih 317 prostih delovnih mest s področja 

nabave. Od tega je bilo največ prostih delovnih mest razpisnih 

v območni enoti Ljubljana in sicer skupaj 96 prostih mest. Pri 

tem je bilo največ 

prostih delovnih mest v območni enoti Ljubljana (Slika 4) raz-

pisanih za nabavnega referenta (40), sledi komercialist za 

prodajo in nabavo (33) ter nabavno-prodajni referent (16). 

Območni enoti Ljubljana sledi območna enota Celje, kjer je 

bilo razpisanih 53 prostih delovnih mest s področja nabave.  

KADROVSKI TRENDI NABAVNEGA PODROČJA      
Avtor: Nejc Zafran 



Slika 3: Povpraševanje po nabavnem kadru v 2014 

Od tega je bilo največ razpisanih prostih delovnih mest za 

komercialista za prodajo in nabavo (24), sledi nabavni refe-

rent (15) ter nabavno-prodajni referent. Na tretje mesto se 

uvršča območna enota Maribor z 41 razpisanimi delovnimi 

mesti s področja nabave. Pri tem je bilo največ razpisanih 

prostih delovnih mest za komercialista za prodajno in nabavo 

(19), sledi nabavni referent ter komercialni direktor za nabavo 

(5). Najmanj prostih delovnih mest je bilo razpisanih v območ-

ni enoti Sevnica (7).  

Slika 5: Povpraševanje po nabavnem kadru v 2015        

V letu 2015 je bilo manj razpisanih prostih delovnih mest s 

področja nabave (248). Razlika je znašala 69 razpisanih delov-

nih mest oz. - 21,8 % glede na leto 2014. Pri tem je bil največji 

padec razpisanih prostih delovnih mest pri nabavnemu refe-

rentu (-33), sledi nabavno-prodajni referent (-19) ter komerci-

alist za prodajo in nabavo (-10). Največ razpisanih delovnih 

mest s področja nabave je bilo ponovno v območni enoti Lju-

bljana (64), sledi območna enota Celje (49) ter območna eno-

ta Murska Sobota (20). Najmanj razpisanih mest s področja 

nabave je bilo v območni enoti Trbovlje (6).  Na Sliki 5 prika-

zujemo povpraševanje glede na posamezno delovno mesto.  

Slika 6: Povpraševanje po nabavnem kadru v 2016        

V letu 2016 se je trend padanja razpisanih prostih delovnih 

mest s področja nabave zaustavil ter se pričel dvigovati (+1,2 

%). Tako je bilo v letu 2016 razpisanih prostih delovnih mest s 

področja nabave 251, vendar pa število razpisanih prostih 

delovnih mest ni doseglo števila prostih delovnih mest s po-

dročja nabave iz leta 2014 (317). Največ razpisanih prostih 

delovnih mest je bilo v območni enoti Ljubljana (116), kjer se 

je glede na leto 2015 število  razpisanih prostih delovnih mest 

s področja nabave povečalo za 81,3 %. Sledi območna enota 

Celje (40) kjer se je število razpisanih prostih delovnih mest s 

področja nabave zmanjšalo za 9 (-18,4 %). Na tretjem mestu 

je območna enota Novo mesto s 34 razpisanimi prostimi de-

lovnimi mesti s področja nabave (+100 %). Najmanj razpisanih 

prostih delovnih mest je bilo v območni enoti Trbovlje, ki je 

imela v letu 2016 razpisani le 2 prosti delovni mesti s področja 

nabave. Izpostaviti velja območno enoto Koper, kjer se je gle-

de na leto 2015 število razpisanih prostih delovnih mest s 

področja nabave povečalo za več kot 127 % ter območno eno-

to Velenje (+100 %). Na Sliki 6 prikazujemo povpraševanje po 

posameznih delovnih mestih v letu 2016. 

Slika 7: Povpraševanje po nabavnem kadru v 2017 

V letu 2017 se posvečamo obdobju od Januarja do Novembra 

2017 pri čemer na Sliki 7 prikazujemo stanje po posameznih 

delovnih mestih v letu 2017. V  tem obdobju je število razpi-

sanih prostih delovnih mest s področja nabave skoraj doseglo 

število v letu 2014 (317) in sicer je bilo do meseca Novembra 

2017 razpisanih 315 (+25,5 %) prostih delovnih mest s podro-

čja nabave. Pri tem se je bistveno povečalo število prostih 

delovnih mest za nabavnega referenta (138), sledi komercia-

list za prodajo in nabavo (111) ter nabavno prodajni referent. 

Izpostaviti velja tudi razpisana prosta delovna mesta za ko-

mercialnega direktorja za nabavo (23). Največ razpisanih pro-

stih delovnih mest s področja nabave je bilo v območni enoti 

Ljubljana (88), sledi območna enota Maribor (48) ter območ-

na enota Celje (39). Najmanj razpisanih delovnih mest s po-

dročja nabave je bilo v območni enoti Murska Sobota (7) in 

Ptuj (7). Pri tem je potrebno poudariti, da območni enoti Celje 

in Ptuj že od leta 2014 beležita upad prostih delovnih mest s 

področja nabave. V območni enoti Ptuj se je v letu 2017 glede 

na leto 2014 število prostih delovnih mest s področja nabave 

zmanjšalo za 100%, območni enoti Celje pa za 26,4 %. V letu 

2017 se je na področju celotne Slovenije bistveno zmanjšalo 

število prostih delovnih mest za komercialista za prodajno in 

nabavo (111 oz. -33,13 % glede na 2015). Bistveno pa se je 

povečalo število prostih delovnih mest za nabavnega referen-

ta (138) glede na leto 2016 (25). Razlika je znašala 113 prostih 

delovnih mest oz. 452 %.  



Sklep 

Trend zaposlovanja s področja nabave je pozitiven in ob pozi-

tivnih napovedih za gospodarstvo je realno pričakovati nadalj-

njo rast povpraševanja po nabavnih kadrih tudi skozi leto 

2018. Pri tem je zaskrbljujoč podatek, da podjetja povprašuje-

jo po profilu kandidatov, ki hkrati delujejo v prodajni funkciji 

kot tudi v nabavni funkciji. Prodajna funkcija in nabavna funk-

cija vsaka zase zahtevata specifične kompetence, ki so si med 

seboj različne. Za dosego optimalnih rezultatov zaposlenih je 

nujno potrebno obe funkciji razmejiti med seboj. Funkciji je 

potrebno ustrezno organizirati in jih ustrezno procesno ume-

stiti, da se zagotovi optimalno sodelovanje znotraj podjetja s 

tem pa tudi omogoči prenos pravočasnih, točnih in zanesljivih 

informacij, ki so temelj za učinkovito planiranje in delo v pod-

jetju. Pri tem je potrebno izpostaviti tudi pomanjkanje ustrez-

nega nabavnega kadra na trgu in pomanjkljivo izobraževanje 

tovrstnega kadra znotraj šolskega sistema. Združenje nabav-

nikov Slovenije je s ciljem promocije nabavnega poklica vzpo-

stavilo sekcijo mladih nabavnikov, katere cilje je ozaveščanje 

mladih o nabavnem poklicu in področju nabave. Pri tem se 

opira na sodelovanje s strokovnjaki iz prakse, ki delijo svoje 

izkušnje in znanje med mlade na različnih fakultetah. Z name-

nom zagotavljanja čim boljših in širokih nabavnih vsebin vas 

vljudno vabim, da se nam pridružite pri ozaveščanju mladih o 

nabavi. Vsi, ki bi bili zainteresirani za tovrstno sodelovanje 

lepo vabljeni, da sporočite svojo pripravljenost na sodelova-

nje po e-pošti Združenju nabavnikov Slovenije.   
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Urad za makroekonomske analize in razvoj. (2017). Jesenska 
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UMAR.  

V Združenju nabavnikov Slovenije se že tri leta trudimo in 

želimo tudi preko e.časopisa Nabavnik.si deliti svoja znanja in 

izkušnje z najširšim krogom nabavnikov in ostale strokovne 

javnosti. Od nabavnikov iz različnih vrst podjetij namreč dobi-

vamo prošnje in želje, da bi e.časopis resnično postal  glasilo o 

nabavi, podkrepljen s strokovnimi članki in razmišljanji. Zato 

vas vabimo, da  svoja  mnenja, razmišljanja in svoje znanje 

delite s svojimi kolegi. 

Star kitajski pregovor pravi, da je ena izmed treh stvari, ki jo 

mora narediti človek ta, da napiše knjigo. Začnite in napišite 

ter nam pošljite na info@zns-zdruzenje.si preprost članek, 

delite z nami misel ali zgolj dobronamerno kritiko, napišite 

povzetek dogodka in novih znanj, ki ste se jih prejeli na temo 

nabave, vodenja, odnosov. Morda imate odličen primer do-

bre prakse, ki si ga želite deliti s svojimi kolegi v ostalih podje-

tjih.  

Imate priložnost ter možnost in če čutite, tudi odgovornost, 

da to storite sami ali  k temu spodbudite vaše sodelavce. Ver-

jamemo, da objavljeno ne bo samo v zadovoljstvo vseh na-

bavnikov, temveč tudi v vaše veselje, veselje vaših sodelavcev 

in skupno zadoščenje, da vsak od nas prispeva malo po malo k 

razvoju nabavne stroke v Sloveniji. 

VABILO IN SPODBUDA K SOUSTVARJANJU ČASOPISA NABAVNIK.SI 

Kakšna je pa vaša zgodba? 

mailto:info@zns-zdruzenje.si
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXvqenlpjYAhVDK1AKHQzzBuUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.udemy.com%2Fprofessional-blog-writer-no-degree-required%2F&psig=AOvVaw2xTCwJP_s_N0y29-XR7AYK&ust=15138449702


V marsikaterem podjetju so uspešno izpeljali metodo 

Design To Cost (DTC), ki je omogočila izdelkom in podje-

tjem, da so dosegla cenovno, kakovostno, prodajno in 

oskrbno odličnost.  

Vabimo vas na delavnico, na kateri bomo odgovorili na 

ključna vprašanja s strokovnjaki s področja Design To 

Cost in jih podkrepili s konkretnimi primeri iz prakse. 

 

Kaj lahko razvijamo z metodo DTC? 

Kaj so skrivnosti uspešnosti metode DTC? 

Kako se pravilno lotimo metode  DTC? 

Katere so pasti metode DTC? 

Kdo mora biti vključen v projektu DTC? 

Kateri so kriteriji uspešnosti DTC? 

 

Strokovni posvet 

Design to Cost—Optimizacija stroškov v nabavi 
četrtek, 15. november 2018 

to 

Strokovni posvet 

Nabavni vrh 2018 
četrtek, 4. oktober 2018 

REZERVIRAJTE SI TERMIN ZA 

STROKOVNA POSVETA! 



Module I: May 20 -  June 2, 2018  
Module II: November 5 - 16, 2018 
 
The GMP Program with Specialization in Purchasing Management focuses on the organizational aspects of 
purchasing for the success of which also management and leadership capabilities are crucial. Therefore 
the program combines purchasing management courses with business and leadership courses.  
 
Who should attend? 
GMP Program with Specialization in Purchasing Management is targeted at purchasing managers and 
executives who wish to strengthen their strategic and leadership skills. The program combines purchasing 
management courses with business and leadership courses.  
 
What are the program objectives? 
GMP Program with Specialization in Purchasing Management focuses mainly on management and leader-
ship capabilities as well as on the organizational aspects of purchasing. Among the purchasing courses are 
purchasing strategy and organizational issues, purchasing management skills and performance indicators 
and supply chain optimization management. Among business and leadership courses are reinventing the 
business, developing communication skills, developing competitive advantage, leading people, measuring 
organizational performance and customers and markets. 
 
 
 
“Nabavni menedžment se je močno razvil od časov, ko sem se prvič srečal z njim in zdi se, da najboljša 
podjetja razumejo strateško pomembnost nabavnega menedžmenta z obeh plati: z organizacijskega – pra-
vo pozicioniranje znotraj podjetja, in drugo, po mojem mnenju še bolj pomembno, da se v področje nabave 
namesti vrhunske kadre s pravimi kompetencami (operativa in strateško razmišljanje), saj je le vrhunski 
kader sposoben srečevati se z naraščajočimi zahtevami in obenem opaziti tudi priložnosti, ki jih prinaša 
digitalizacija. Če hočemo zagotoviti vrhunske strokovnjake z nabavnega področja, je sodelovanje med 
EIPM inštitutom in IEDC – Poslovno šolo Bled pomemben korak k promoviranju področja nabavnega me-
nedžmenta”.  
 
dr. Peter Kraljič, častni profesor na IEDC Poslovni šoli Bled 

Purchasing Courses 
Purchasing Management: Strategies and Organization  
Purchasing Management Skills and Performance Indicators 
Supply Chain Optimization and Innovation 
 
 

Business and Leadership Courses 
Measuring Organizational Performance 
Customers and Markets 
Developing Competitive Advantage 
Developing Communication Skills 
Leading Change 
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Objava: april 2018 

PMI Slovenija 

Korekcija PMI v EU in visok proizvodni PMI Slovenije 

Ključni podatki:  

 PMI marec 2018 = 67,2 

      (februar 2018 = 59,2) 

 Višja rast novih naročil 

 Skrajšanje dobavnih rokov 

 Povečanje proizvodnje 

 Rast zaposlovanja 

 

Zgodovinski pregled 

 

 

Povzetek 

Proizvodni PMI se je ponovno povzpel zelo visoko, in 

sicer najvišje po juniju 2017, in znaša 67,2 točke. 

Najvišje od septembra 2017 sta se znašla tako indeks 

novih naročil, ki znaša 71,4, kot tudi indeks proizvod-

nje, ki znaša 66,7.  

Praktično so se vsi indeksi znašli na rekordnih ravneh 

ali pa so zadržali vsaj tako visok trend, kot so ga ime-

li pretekli mesec. Tako se je indeks zaposlovanja po-

novno povzpel čez vrednost 70 in znaša 70,9 in je ne 

glede na to, da so podjetja vse od decembra 2016 

beležila rast zaposlovanja, najvišji po septembru 

2017. 

Še najmanjšo rast z indeksom v vrednosti 57,4 je po-

kazal indeks podaljševanja dobavnih rokov, kar samo 

podkrepi rast gospodarstva in pomanjkanja surovin. 

 

Komentar 

Kompozitni PMI Eurozone se je v mesecu marcu zna-

šel na najnižji vrednosti od začetka leta 2017 in zna-

ša 55,3 (februar 57,1).  Prav  tako se je na 8 meseč-

nem dnu še vedno zabeležene rasti znašel  proizvo-

dni indeks Nemčije, ki znaša 58,4 (februar 60,6) 

Kljub vsemu gre še vedno za solidno rast gospodar-

stva s korekcijo v trendu rasti, ki pa še vedno ostaja 

močan in kaže še vedno na ekpanzijo gospodarstva.  

Medtem se je proizvodni indeks PMI ZDA povzpel na 

36 mesečni rekord in znaša 55,7 (februar 55,4). 

V Sloveniji lahko pričakujemo glede na dosedanje 

izkušnje in poznavanje proizvodnega PMI ostalih po-

membnih izvoznih držav, da se bo indeks tudi pri nas 

znižal, morda celo pod vrednost 50, saj se tovrstni 

popravki in korekcije močno prenesejo na PMI Slo-

venije. 

 

Združenje nabavnikov Slovenije 
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Objava: april 2018 

PMI Slovenija 

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

velikih svetovnih ekonomijah in državah sveta 
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