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Letošnja nabavna konferenca je bila že 17. po vrsti in je dose-

gla rekordno število udeležencev. Tega smo se v Zvezi nabav-

nikov Slovenije še posebej razveselili, saj nam daje potrditev, 

da smo pripomogli k ozaveščanju pomembnosti nabavne 

funkcije v Sloveniji. Čedalje večja udeležba in govorniki iz tuji-

ne ter Slovenije pričajo o tem, da so tudi v Sloveniji nabavniki 

željni spoznavanja bodočih trendov v nabavi, novih znanj ter 

izmenjave izkušenj. 

Tudi letos je bila nabavna konferenca izvedena v soorganizaci-

ji s Planet GV. Poudarek je bil predvsem na naslednjih vsebi-

nah: 

 vplivi globalnih trendov na nabavo 

 upravljanje tveganj v nabavi ter kontroling in analiza podat-

kov 

 napredne tehnologije in sodobna organizacija nabave ter 

 Pogajanja 

Nabavno konferenco je otvoril Bernard Garcia, dekan in direk-

tor EIPM Francija, ki je spregovoril o novih trendih strateške 

nabave. Zopet je bilo poudarjeno, da se nabavna funkcija ne 

sme naslanjati zgolj na prihranke in zniževanje stroškov, am-

pak na dodajanje vrednosti podjetja (vpliv na dobiček skozi 

prihodke in ne skozi stroške). Pri tem je nujna sprememba 

razmišljanja o dobaviteljih, da so zgolj poslovni partnerji, ki 

dobavijo blago ali storitev. Tudi dobavitelji so lahko tvorci 

inovacij, ki lahko na koncu vplivajo na rast dobička podjetja. 

To pa pomeni, da se mora nujno spremeniti odnos med na-

bavnikom podjetja in dobaviteljem v nek medsebojno zaupljiv 

odnos, kjer se bo lažje razreševalo težave ob različnih krizah 

ali lažje dosegale obojestranske koristi. Temu primerno je 

zato potrebno spremeniti/dopolniti tudi KPI (v »soft« KPI), ki 

merijo odnose z dobavitelji. 

 

Tudi naslednji predavatelj, Marcell Vollmer (SAP Ariba) je 

spregovoril o razvijanju KPI (npr. korupcija in izkoriščanje 

otrok kot delovne sile…). Hkrati pa je govoril tudi o nabavi 

prihodnosti. Poudaril je hitri razvoj govorne  tehnologije (npr: 

Alexa), ki že močno spreminja poslovanje družb, digitalizacijo, 

ki čedalje bolj umika »Back office« funkcije iz podjetij ter av-

tomatizacijo opravil in razvoj robotov, ki so v manj komplek-

sni obliki že tudi uporabljajo v raznih aplikacijah kot pomočni-

ki.  

O tehnologiji »veriženja blokov« (block chain) je spregovoril 

Dejan Podgoršek (IBM Slovenija). Ta tehnologija bo v nabav-

ne funkcije implementirala večji nadzor pred spreminjanjem 

podatkov in večjo transparentnost poslovanja. 

Na konferenci smo se seznanili tudi o standardih ISO20400, ki 

poudarjajo trajnostni razvoj podjetij in družbe. O svojih izkuš-

njah kako se izogibati tveganjem v nabavi ter na kakšen način 

naj kontroling analizira podatke in doprinos nabavne funkcije 

v podjetju sta spregovorila lanski nabavnik leta Uroš Primožič 

(Helios d.d.) in Petra Lovrin (Danfoss Trata).  

NABAVNA KONFERENCA 2018     
Avtor: Lea Šetina, Manager za strateško nabavo, Zavarovalnica Triglav 



Zelo zanimivo predavanje o vrednosti PMI indeksa, njegovem 

gibanju ter izračunavanju je predstavil Uroš Zupančič (Adria 

Mobil). Kako postopati na področju nabave energentov in IT 

rešitev pa sta spregovorila Janez Povše (BTC) in Vlado Prose-

nik (SIJ).  

Kar nekaj tujih in slovenskih predavateljev je namenilo svoja 

predavanja pogajanjem tako v teoriji kot praksi. Søren Vam-

men (izvršni direktor Kairos Commodities in izvršni direktor 

DILF Danska) je predstavil 4 pogajalske strategije, od katerih 

večina družb na svetu uporablja dve (pasivno strategijo in 

strategijo fiksiranih cen), medtem ko drugi dve strategiji 

(parcialna strategija in trgu prilagojena strategija) uporablja 

manjšina podjetij, ki pa je zaradi uporabe le teh dveh precej 

uspešnejša na svojih trgih. 

Rudi Tavčar (MBA, dipl. psiholog, Pogajalska Akademija) je 

predstavil psihološki vidik pogajanj in kako na vse to vpliva 

človekov um, Edvard Kadič (strokovnjak na področju komuni-

kacije in osebnostnega razvoja) pa kako prebrati svojega so-

govornika in mu prodati svoje ideje. Izkušnje na tem področju 

je predstavila Vesna Svenšek (Arcont, d.d.), ki je poudarila, da 

je velika razlika v načinu pogajanj tudi med posameznimi na-

rodnostmi. 

Podeljeno je bilo tudi priznanje za nabavnika leta 2018. Na-

grado je prejela Irena Rimac Gaspari, direktorica korporativne 

nabave v podjetju Hidria, ki je bila tudi govornica na sami kon-

ferenci. Predstavila je razvoj lastne informacijske rešitve v 

Hidrii - poslovno inovacijski model »Leonardo«, ki ga uporab-

ljajo za namene razvoja inovacij. Izvajajo tematske delavnice 

za svoje poslovne partnerje - dobavitelje in kupce in skupaj 

»rojevajo« projekte, ki jih nato vodijo in realizirajo v nasled-

njih letih.  

VABILO IN SPODBUDA K SOUSTVARJANJU ČASOPISA NABAVNIK.SI 

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 knji-

go.  

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 odli-

čen primer dobre prakse, ki si ga želite deliti s svojimi kolegi v 

ostalih podjetjih. Imate priložnost ter možnost in če čutite, 

tudi odgovornost, da to storite sami ali  k temu spodbudite 

vaše sodelavce. Verjamemo, da objavljeno ne bo samo v za-

dovoljstvo vseh nabavnikov, temveč tudi v vaše veselje, vese-

lje vaših sodelavcev in skupno zadoščenje, da vsak od nas 

prispeva malo po malo k razvoju nabavne stroke v Sloveniji. 

mailto:info@zns-zdruzenje.si


Irena Rimac Gaspari,  

direktorica korporativne nabave v HIDRII d.o.o.  

 

Najprej iskrene čestitke za prejeto priznanje.  

 

Kako ste se spoznali s področjem nabave in kakšne spomine 

imate na vaše začetke? 

V nabavno službo korporacije Hidria sem prišla pred 10 leti,  

ko sem ob širitvi proizvodnje aluminijastih odlitkov ter naku-

pu nove proizvodne lokacije v Kopru, prevzela vodenje naba-

ve. Znanje, ki sem ga predhodno pridobila kot vodja livarne v 

Spodnji Idriji, mi je vsekakor pomagalo, da sem lažje razumela 

specifike in odnos med proizvodno in nabavno funkcijo in kaj 

ena od druge pričakujeta. S temi spoznanji in izkušnjami je 

veliko lažje načrtovati  in izvajati nabavne aktivnosti prilagoje-

ne potrebam posameznih poslovnih enot .   

 

Kaj vam pomeni nagrada Nabavnik leta 2018? 

 

To ni nagrada le za moje delo, ampak predvsem priznanje 

našemu nabavnem timu, ki vsakodnevno aktivno razvija na-

bavno funkcijo, znotraj katere skupaj z dobavitelji želimo za-

gotavljati najboljše rešitve v dobavni verigi in na ta način pri-

spevati k rasti in dodani vrednosti Hidrie.  

Na nagrado sem seveda zelo ponosna, je pa to vsekakor do-

datna odgovornost, pomembna za prihodnost in nadaljnji 

razvoj nabavne funkcije znotraj in izven našega podjetja.  

 

Katera znanja, veščine in lastnosti mora imeti odličen nabav-

nik? Katere vrline iščete in  vzpodbujate pri lastnih sodelav-

cih? 

Na prvem mestu izpostavljam odgovornost, zavzetost do dela 

in vztrajnost. Ker delo nabavnikov postaja vsak dan bolj za-

htevno in kompleksno, velik poudarek dajem na sposobnost 

povezovanja z ostalimi funkcijami znotraj in izven podjetja ter 

iskanju novih modelov nabave.   

 

Od koga pa ste se v svoji karieri največ naučili? Od staršev, 

sodelavcev, vaših vodij, formalne izobrazbe, …? 

Učimo se celo življenje. Začnemo v okolju staršev, od katerih 

povzemamo osnove pomembne za prihodnost, v šolah, od 

sodelavcev, od dobaviteljev , učimo se vsak dan in povsod. 

Je pa sigurno, da se veliko naučimo skozi lastne izkušnje, tudi 

skozi lastne napake, ki jih nehote naredimo in skozi katere 

dozorevamo. 

 

Kako vi vidite razvoj nabavne funkcije v zadnjih letih in kako 

jo vidite v prihodnosti? 

 

Vsekakor gre za funkcijo, ki je zelo pomembna za vsako podje-

tje in skladno s tem mora biti umeščena na strateškem nivoju. 

Pravočasna zagotovitev blaga/storitev z dobro ceno in kvalite-

to,  je samoumevna naloga nabave. 

Nabavo vidim kot funkcijo, ki bistveno prispeva na poti gradi-

tve konkurenčnosti podjetja. Zato je danes zelo pomembno 

delati na razvoju dolgoročnih partnerskih odnosov z dobavite-

lji, nujno je tudi med funkcijsko povezovanje ter okrepljeno 

sodelovanje znotraj dobaviteljske verige. 

 

Kaj bi svetovali svojim stanovskim kolegicam in kolegom? 

Na katera področja moramo posvetiti svojo pozornost in 

kakšni izzivi nas čakajo, da bomo pri svojem delu še bolj 

uspešni? 

Zavedati se moramo, da je naša glavna naloga slediti razvojni 

strategiji  korporacij/podjetij/poslovnih enot ter oblikovati 

strateške nabavne aktivnosti, ki bodo zagotovile ta razvoj. Pri 

tem ne smemo pozabiti na pomembnost operativnih nalog 

nabave in stalnih izzivov.  

INTERVJU: NABAVNA MANAGERKA LETA 2018   
Avtor: Uroš Zupančič 

https://www.google.si/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW3dWf07nbAhXJaFAKHe8rCQIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.planetgv.si%2Fo-nas%2Fnagrade%2Fnabavni-manager-leta&psig=AOvVaw1-ORN5QwXlCcFZ1gJJ4jBM&ust=1528189388644539


Nahajamo se v obdobju digitalizacije  vseh poslovnih funkcij. 

Pri tem pa želim še posebej izpostaviti dejstvo, da posel dela-

mo ljudje. In tako bo tudi v prihodnje.. Zato še posebej pou-

darjam pomembnost  medsebojnega sodelovanja in zaupanja. 

 

Vsi, ki se ukvarjamo z nabavo imamo nemalo anekdot in 

izkušenj, ki so nam vlivale nove moči in volje za nadaljnje 

delo. Nam lahko iz svojega profesionalnega dela zaupate 

kakšno anekdoto, ki vam je popestrila in dajala nove moči za 

prihodnje delo? 

Z novimi projekti, ki jih uvajamo v Hidrii s ciljem krepitve na-

bavne funkcije, uvajamo tudi  spremembe v zahtevah in priča-

kovanjih do dobaviteljev. Zgodi se, da dobavitelj ni najbolj 

zadovoljen  z našim novim pričakovanjem in se na spremem-

bo ne odziva kot bi želeli.  Moja lastna izkušnja je, da spre-

membe v načinu dela z dobavitelji zahtevajo svoj čas in zato 

vedno rečem: če se prvič ne odzove, se bo drugič in če ne 

drugič,  se bo tretjič… 

Tako sem denimo ne dolgo nazaj pri uvajanju ene od spre-

memb  z dobaviteljem govorila kar 12-krat, mu pisala 10 krat, 

mu dobesedno dihala za ovratnik … in na koncu,  kaj pa mu je  

drugega preostalo, sva sklenila dogovor (smeh).  

Veste, VZTRAJNOST je pomembna lastnost nas nabavnikov. 

To nas vedno pripelje do cilja. 

 

Hvala za vaš čas in želim vam uspešno nabavno pot tudi v 

prihodnosti. 

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 

REZERVIRAJTE SI TERMIN ZA 

STROKOVNI POSVET! 



Strokovni posvet 

Nabavni vrh 2018 
četrtek, 4. oktober 2018 

 

Na lanskoletnem jubilejnem Nabavnem vrhu smo spregovorili 

o takrat še retoričnih grožnjah  protekcionističnih ukrepov ZDA 

in v živahni, tudi polemični razpravi  izrazili upanje, da do takih 

ukrepov ne bo prišlo. 

Danes smo žal priča uvajanju protekcionističnih ukrepov in 

protiukrepov, uresničevanju groženj in upanju, da ne bo prišlo 

do vsesplošne trgovinske vojne. 

V ozadju pa potekajo procesi, poznani kot Industrija 4.0., ki s 

svojo stroškovno učinkovito proizvodnjo izničuje vse tiste raz-

loge, zaradi katerih je v preteklih desetletjih prišlo do selitve 

proizvodenj v države z nizko ceno delovne sile in ki so poganja-

li proces globalizacije. Industrija 4.0. je osnova za reindustriali-

zacijo Evrope, tudi Slovenije, in posledično se bodo s tem po-

membno spremenile tudi oskrbne verige, ki bodo postale kraj-

še, bolj regionalne; v tem procesu bodo ključno vlogo odigrali 

tudi nabavniki. Se tega zavedamo, smo na to pripravljeni? 

O tematiki Industrije 4.0. in posledični reindustrializaciji bo 

tekla beseda na letošnjem Nabavnem VRHU 2018. Temati-

ko  nam bo predstavil dr. Iztok Palčič, izredni profesor Fakulte-

te za strojništvo Univerze v Mariboru. 

Rezervirajte termin za dogodek, na katerem ne smete manjka-

ti! 

 

Srečko Bukovec 

BO  INDUSTRIJA 4.0. V TEMELJIH SPREMENILA  EVROPO? 



INDIJA JE PETO NAJVEČJE GOSPODARSTVO NA SVETU. KJE SE  

SKRIVAJO POSLOVNE PRILOŽNOSTI ZA SLOVENSKA PODJETJA?    
Avtorica: Ms. Zaneta Statevska, Marketing Executive, Veleposlaništvo Indije  

»You can't cross the sea merely by standing and staring at 

the water«. Rabindranath Tagore 
 

Ob branju tega izreka sem pokimala in pomislila - kako prav 

ima Tagore. Vendar preden skočimo v vodo in zaplavamo v 

neznano, je potrebno najprej zbrati ustrezne informacije, jih 

razvrstiti in razporediti po vnaprej določenih kriterijih, naredi-

ti pregled trenutnega stanja ter izbrati primerne načine za 

realizacijo zastavljenih ciljev.  

Hiter pregled slovenskega medijskega prostora nam daje ve-

deti, da je premalo napisanega o Indiji kot gospodarski velesi-

li, kot tudi o  izjemnih priložnostih, ki se skrivajo v 25 gospo-

darskih področjih.  

Po zadnjih podatkih je Indija pristala na petem mestu lestvice 

najmočnejših svetovnih gospodarstev in sicer takoj za ZDA, 

Kitajsko, Japonsko in Nemčijo. Bruto domači proizvod raste 

vsako leto, za obdobje 2018-2019 je predvidena rast 7.4%.  

 

Po podatkih IMF za leto 2018 je Indija najhitreje rastoče 

gospodarstvo, ob tem pa je tudi za 30 mest napredovala na 

lestvici Ease of doing business (EODB index). EODB index po-

meni poenostavljeno poslovanje in regulacijo poslovanja ter 

močnejša zaščita lastniških pravic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indijska vlada je vzpostavila štiri vladne programe: Make in 

India, Skill India, Digital India in Startup India.  

Dva programa, ki bi bila posebnega interesa za slovenska pod-

jetja, sta Make in India ter Startup India.  

Prvi program je bil lansiran leta 2014 z namenom spodbude 

tuje neposredne investicije (TNI) v 25 sektorjih, kjer je dovo-

ljeno 100% TNI. Od samega začetka program Make in India 

beleži izjemne uspehe, saj je med aprilom in decembrom 

2017 pridobil TNI v višini US$ 35.94 milijard. 

Top sektorji za TNI so: storitve, telekomunikacije, računalni-

ška programska in strojna oprema, razvoj infrastrukture, avto-

mobilizem, trgovanje, kemikalije, energetika in gradbeništvo. 
 

Namen programa Startup India je vzpostaviti močan ekosi-

stem za spodbujanje inovacij in zagonskih podjetij. Indija ima 

več kot 20.000 Startup podjetij, vsako leto se ustanovi 1.400 

novih, skupne investicije pa se gibljejo v višini $6.4 milijard v 

prvi polovici 2017.  

Bilateralni odnosi med Slovenijo in Indijo 

V obdobju 2015-2017 je Slovenija v Indijo izvozila naslednje 

produkte: organske kemikalije, jeklo in železo, stroje, me-

hanske naprave, električne stroje, plastične mase in izdelke iz 

njih, les in lesne izdelke, letala. Skupna blagovna menjava v 

letu 2017 je bila v višini 270.01 milijonov EUR, od tega je bil 

uvoz iz Indije v višini 183.52 milijonov EUR.  

Zadnji podatki Statističnega zavoda Slovenije za februar 2018 

nam povedo, da je bilo uvoženo za 14,56 milijonov EUR blaga, 

izvoz pa se je gibal v višini 7,48 milijonov EUR in je bilo največ 

izvoženo: organskih kemikalij (2,43 milijonov EUR), jekla in 

železa (1,69 milijonov EUR), strojev in mehanskih naprav 

(1,14 milijonov EUR). 

 

Priložnosti za slovenska podjetja 

Indijski trg ponuja poslovne priložnosti v različnih sektorjih/

vladnih programih:  

Smart Cities: Spodbujanje gospodarske rasti in izboljšanja 

kakovosti življenja v državi z omogočanjem razvoja lokalnega 

območja in izkoriščanja tehnologije. 100% neposrednih tujih 

naložb.  

100  
World Bank’s Ease of D 

oing Business Ranking 

2018 rank - 100 

2017 rank - 130 



AMRUT: vladni program zajema 500 mest. Poslovne 

priložnosti: naprave za čiščenje vode, cevovodi, meritve in 

rešitve za upravljanje omrežja, itn. Predvideni proračun za 

obdobje 2015-2020 je 7.69 milijard USD. 

Železnice: Načrtovane investicije v višini 133.5 milijard USD, 

zaključeno z letom 2019. 100% TNI v izgradnjo, delovanje in 

vzdrževanje projektov primestnega koridorja, modernizacija 

400 železniških postaj, uvedba bio-stranišč in vakuumskih 

sanitarij, izvajanje energetskih pregledov, ostalo. 

Tekstil in oblačila: Indija je na prvem mestu pri svetovni pro-

izvodnji bombaža in jute, drugi največji proizvajalec svilenih in 

umetnih vlaken, kot tudi drugi največji proizvajalec tekstila in 

oblačil. 100% TNI v tekstilni industriji.  

Avtomobilska industrija: 31% malih avtomobilov, prodanih 

na svetovni ravni, se proizvaja v Indiji. V prvi polovici leta 

2017 je bilo privabljenih za 1.61 milijard USD TNI.  

Elektronika: Indijska elektronska industrija je ena največjih 

in se pričakuje, da bo dosegla 400 milijard USD do leta 2020. 

Trenutno se 65% elektronike uvaža, manj kot 10% elektron-

skih sistemov pa je kompletno proizvedenih v Indiji. Skoraj 

100% polprevodnikov je uvoženih.  

IT: Indijska IT industrija je dosegla prihodke v višini 155 mili-

jard USD. Indija se uvršča med tretje največje tehnološko 

zagonsko središče na svetu z več kot 4200 start-upi v državi.  

Farmacija: 100% TNI so dovoljeni v Greenfield & Brownfield 

farmacevtskih projektih.  

Medicinska oprema: Indijsko tržišče je ocenjeno na 5.2 mili-

jard USD. Nad 750 proizvajalcev opreme je prisotnih v Indiji.  

Inženiring in R&R: V Indiji je vzpostavljenih 25 inovacijskih 

centrov in različnih hub-ov za avtomobile, stroje, medicinsko 

opremo, energetiko, itn.  

Korak dalje … 

Na Indijskem veleposlaništvu redno dobivamo povpraševanja 

s strani indijskih podjetij, ki želijo ustvariti partnerstvo s slov-

enskimi podjetji. Na drugi strani pa renomirani indijski kon-

gresi, sejmi, forumi vam lahko služijo kot odskočna deska za 

bližje spoznavanje Indije. Država ponuja izjemne priložnosti za 

vsa tuja podjetja želijo razvijati dolgoročna partnerstva z in-

dijskimi podjetji: v obliki skupnega podjetja ali odpiranje 

vašega podjetja/podružnice v Indiji ali pa kot prostor za razvoj 

vašega poslovnega modela ali storitve.  

Naj še omenim, da vam je indijsko veleposlaništvo vedno na 

razpolago, zato vas prosimo, da nas obiščete ali pošljete vaša 

vprašanja na:  

 g. Ravi Kumar Jain, Drugi sekretar in predstavnik za 

gospodarske zadeve,  hoc.ljubljana@mea.gov.si 

 ga. Žaneta Statevska, Direktorica marketinga, 

com@indianembassy.si  

Zdaj, ko smo se opremili z veliko več informacijami, nam pre-

ostane samo še to, da zaplavamo v neskončno morje poslov-

nih priložnosti v Indiji.  



Dr. Peter Kraljič je edini Slovenec, ki je imel v zgodovini, leta 

1983, objavljen svoj strokovni prispevek v eni svetovno naju-

glednejših poslovni revij, Harvard Business Review. Četudi je 

koncept portfeljske matrike upravljanja nabave v McKinseyu 

razvil že prej, mu korporacija BASF kot naročnik kar nekaj let 

ni dovolila objave tega znanja. Zavedali so se namreč, kakšno 

visoko konkurenčno prednost je pomenila za njih uporaba 

tega novega prijema.  

Razumevanje strateškega pomena upravljanja nabave in ob-

vladovanje nabavnih tveganj ima velik pomen tudi za dvig 

konkurenčnosti Slovenije. Stroški nabave v proizvodnih podje-

tjih se gibljejo med 50 in 80 % vseh stroškov in predstavljajo 

pomemben potencial za dvig dobičkonosnosti in razvoj podje-

tij: pri 50-odstotnem razmerju med stroški nabave in prihodki 

že 5-odstotno zmanjšanje nabavnih stroškov enakovredno 

vpliva na dobiček kot povečanje prihodkov za petino.  Pove-

dano drugače: hitreje je dobiček dvigniti s pametno nabavo 

kot s prodajnimi napori. Seveda to dejstvo nikakor ne cilja na 

zmanjševanje pomena prodaje, prav nasprotno: doseganje 

višje vrednosti v nabavni verigi ustvarja denar in vire za finan-

ciranje rasti na trgih. Za uspešno poslovanje vsakega podjetja 

je zelo pomembno, da tako nabava kot prodaja delata maksi-

malno na povečevanju dodane vrednosti za podjetje.  

 

Nabava je vzvod za rast produktivnosti 

Spremembe v umeščanju nabavne stroke in pogledu nanjo so 

tako eden od vzvodov za dvigovanje bolečega zaostanka slo-

venske produktivnosti za evropskim povprečjem. Kot vztrajno 

opozarjajo v Združenju Manager, po podatkih OECD Slovenija 

po produktivnosti zaostaja kar 20 % za evropskim povpre-

čjem. Razlogi se nedvomno skrivajo tudi v nerazumevanju 

vpliva nabave na poslovno uspešnost podjetja in kako se je v 

sodobnem poslovanju spremenila vloga nabave in nabavni-

kov. Tradicionalna nabava, ki je bila zadolžena za nakup različ-

nih materialov, polproizvodov, proizvodov ali storitev, se je 

preko strateškega pridobivanja novih virov, novih dobavite-

ljev  ter boljšim, uspešnejšim delom nabavnikov, preobrazila v  

nabavo, temelječo na svojem prispevku k dvigu dodane vre-

dnosti -  z ustvarjanjem novih poslovnih priložnostih, sodelo-

vanja in skupnega razvoja z dobavitelji, mreženja in drugačne-

ga, kreativnega razmišljanja o nabavnih kategorijah.   

Malo ljudi ve,  da je izjemno orodje za upravljanje nabavnih 

kategorij in dobaviteljev razvil prav Slovenec, dr. Peter Kraljič. 

S t.i. Kraljičevo matriko je vpeljal portfeljski pristop na podro-

čje upravljanja nabave, glede na vpliv na dobiček oziroma 

nabavno tveganje. Matrika preslika vpliv izdelka na dobiček 

na eni strani in ranljivost podjetja do posameznega dobavite-

lja na drugi strani. Danes, po 35 letih, je matrika še vedno 

izjemno aktualna, saj so razmere na trgih še bolj zapletene. 

Podjetja morajo razumeti in obvladovati različne kategorije 

dobaviteljev/materialov in vpliv posameznih dobaviteljev/

materialov na (nabavno) tveganje poslovanja. Če je za strate-

ške materiale ključno dolgoročno upravljanje odnosov z doba-

vitelji, je za nekritične proizvode z nizkim vplivom na dobiček 

in z nizkim nabavnim tveganjem priporočljiva čim večja stan-

dardizacija in vzpostavitev tekmovanja med dobavitelji .  

 

V rast s krivuljo nasmeha in novim odnosom do virov 

Vpliv nabave na dodano vrednost in pomen strateškega 

upravljanja nabave se v sodobnem gospodarstvu in družbi 

vztrajno razvija tudi z novimi koncepti. Eden od novejših pri-

stopov je t.i. ´krivulja nasmeha´, ki na proizvodni proces gleda 

skozi prizmo dodane vrednosti, ustvarjene v posameznem 

delu cikla. Moderna podjetja danes več dodane vrednosti 

ustvarjajo v fazah pred proizvodnjo, (dizajn, razvoj, nabava, 

načrtovanje), ter na koncu, po proizvodnji (prodaja, marke-

ting ter poprodajne aktivnosti). O ekonomski računici in za-

služku v posameznih fazah se v Delovi prilogi Sveta Kapitala 

slikovito izrazi profesor mednarodnega poslovanja dr. Matevž 

Raškovič: »Reveži na sredini omenjene krivulje – npr. proiz-

vodnja, sestavljanje – dobijo le drobtinice.«  

Za razumevanje vloge nabave v sodobnem poslovanju je po-

membno razumeti tudi okolje in ključne spremembe, ki se jim 

nabave prilagajalo v zadnjih letih. Tako kot razvoj podjetij, 

kjer je trajnost postala ena od osrednjih poslovnih vprašanj in 

izzivov, je tudi nabava postala trajnostno naravnana. Svetovni 

viri surovin so omejeni  in kot odgovor na spremembe v oko-

lju je bil leta 2007 ustanovljen mednarodni panel za vire 

(International Resource Panel, IRP), ki deluje kot vezni člen 

med znanostjo in politiko. Po mnenju sopredsedujočega IRP, 

nekdanjega evropskega komisarja za okolje dr. Janeza Potoč-

nika, je prihodnost v konceptu krožnega gospodarstva, ki se je 

oblikoval kot odziv na pritisk rastočega gospodarstva in po-

trošnje, glede na omejene vire ter nosilno sposobnost okolja. 

Na slovenskem Nabavnem vrhu 2015 je dal jasno vedeti: 

»Rast bo zelena, ali pa je ne bo!«  

 Zasuk v trajnostno naravnanost in krožno gospodarjenje ni 

presenetljiv, če vemo, da je stara celina skoraj v celoti odvisna 

od uvoza virov: po podatkih evropske komisije izpred nekaj 

let (2014) Evropa uvaža 90 % najpomembnejših surovin.  Tudi 

Slovenija pri surovinski izpostavljenosti ni izjema.  

VRHUNSKO ZNANJE SLOVENCA JE V SLOVENIJI  

NEIZKORIŠČENO 
Avtorica: Marina Lindič, predsednica ZNS, Direktorica v upravi direktorjev IFPSM,  

Zakladnica IFPSM 



Zaradi okoljskih sprememb, trendov cen virov ter povečanja 

cenovnih nihanj stroškov podjetij, družba in gospodarstvo 

doživljata velike, tudi radikalne spremembe poslovnih mode-

lov. Z vključitvijo okoljskih parametrov, kot osnov za presojo 

ter uveljavljanje načel krožnega gospodarstva, prihaja tudi do 

pomembnih sprememb nabavnih praks. Nabava se iz nekda-

nje funkcije v podjetju preobraža proces, ki ima vzvode in 

odgovornost, da v podjetjih vpliva na okoljsko odgovorno 

rabo virov.  

 

Od tekmovalnosti v sodelovanje  

Drugi pomemben zasuk v sodobni vlogi nabave predstavlja 

širjenje sodelovanja med podjetji - preko učinkovitih oskrbnih 

verig, ki postajajo konkurenčna prednost. Vloga in odgovor-

nost nabavnika je, da izkoristi specifična znanja in razvojni 

potencial dobaviteljev ter, preko skupnega strateškega razvo-

ja, povečuje vrednost in konkurenčno prednost svojega pod-

jetja. Tako podjetje  hitreje razvija svoje končne izdelke in 

storitve, kot bi jih lahko sicer samo. Pri tem ne gre le za sode-

lovanje med podjetji, temveč tudi znotraj podjetij, med od-

delki. Pri obojem pa je pomemben nov pogled in nov način 

obnašanja:  od nekdaj ali danes še strogo tekmovalnih odno-

sov, osredotočenih na pogajanja in prihranke, k odnosom 

sodelovanja in ustvarjanja dodane vrednosti. 

K nujnosti preobrazbe močno prispevajo tehnološke spre-

membe in razvoj, ki pred nabavnike postavljajo zahteve po 

ustvarjanju večje vrednosti za svoja podjetja – novih tehnolo-

gij, materialov, proizvodov. Skozi digitalizacijo nabavnega 

procesa se pričakuje prispevek uvajanja robotizacije in umet-

ne inteligence. Vodje nabav bodo morali zato -  bolj kot ka-

darkoli - zagotavljati razvoj talentov, sposobnost hitrega prila-

gajanja spremembam, povezovanja, kreativnost in fleksibil-

nost svojih nabavnikov, pogum za nove izzive,  hitre, fleksibil-

ne in odzivne dobavne verige ter dolgoročne odnose s ključni-

mi dobavitelji.  

Zahtevnost presoj in spremembo odnosa do vloge nabave v 

podjetjih dvigujeta tudi dosegljivost informacij in pritisk na 

dvig transparentnosti. Danes so QR, RF, RFID ali druge kode 

prisotne že skoraj povsod in spremljamo naše blago, ko potu-

je po svetu. V mnogih delih sveta ima večina ljudi dostop do 

mobilnih telefonov in preko njih do globalnih informacij, v 

vsakem trenutku. Da je dogajanje po celi dobavni verigi in v 

verigi vrednosti danes pregledno in dostopno vsem členom 

verige, ni več dodana vrednost, temveč higienik. Digitalna 

revolucija omogoča tudi več časa za strateško delo nabave, za 

ustvarjanje večje vrednosti kot do sedaj, za iskanje (sourcing) 

inovacij ter izbor alternativnih materialov ,najboljših možnih 

dobaviteljev in z njihovo pomočjo optimiranje naših izdelkov 

in procesov.  

Novi pristopi prispevajo k ustvarjanju sprememb v družbi in 

oblikovanju novih ekonomskih sil. Proizvajalci, ki jih spodbuja 

povpraševanje iz novih gospodarstev, ne bodo več tako tako 

kot nekoč pripravljeni sprejemati zahtev ´zahodnih´ kupcev. 

Soočamo se tudi z vračanjem proizvodnje nazaj, bližje domu 

namesto do sedaj veljavnih načel nabave na nizko-

stroškovnih trgih (angl. LCC- low cost countries). Ti premiki so 

posledica problemov z zanesljivostjo dobav, kakovostjo proiz-

vodov, reševanjem reklamacij, višanjem plač in ostalih stro-

škov v LCC gospodarstvih. Zato se v zadnjem obdobju v nabavi 

ob vprašanju outsourcinga srečujemo z vzpostavljanjem inso-

urcinga.  

Poseben razvojni izziv dobavnim verigam predstavljajo razvoj 

in zahteve civilne družbe. Ne samo okoljska in trajnostna, 

temveč tudi etična vprašanja delovne sile in delovnih pogojev, 

se v dobi informacijsko odprte družbe in sveta, v katerem 

živimo, hitro kumulirajo in oblikujejo zahteve, ki pomembno 

oblikujejo tržni položaj in potencial podjetij, zlasti v mednaro-

dnem okolju. Širše gledano ta dogajanja vplivajo tudi na do 

sedaj uveljavljene tržne pristope: preko  vpetosti v lokalno 

okolje, kot vse bolj pomemben dejavnik družbene odgovorno-

sti, se nabava v svojem delovanju začenja dotikati tudi spre-

memb na področju upravljanja blagovnih znamk. Očitno po-

staja,  da se bo vpliv nabave in kompetenc nabavnikov razpo-

tegnil po celoti ´krivulje nasmeha´ in pomembno prispeval k 

višanju ustvarjene dodane vrednosti. 

 

Nova vloga nabave: najboljša vrednost in ne zmanjšanje 

stroškov 

Vse navedene spremembe vlogo nabave in nabavnikov po-

stavljajo v novo luč. Prihodnost nabave ne obeta premora in 

slovensko gospodarsko okolje bo svoje nabavne funkcije mo-

ralo pomembno prilagajati dinamiki evolucije ekonomskih 

sprememb, ugotavljamo v Združenju nabavnikov Slovenije ob 

15. obletnici svojega delovanja. Iz tradicionalnega pojmovanja 

nabave kot zagotavljanja virov in zmanjševanja stroškov na-

bavljenih materialov in storitev, moramo preiti v njeno novo 

razumevanje: naloga nabave je prispevati k ustvarjanju vre-

dnosti - vzdolž celotne nabavne verige ali verige vrednosti.  

Pri nabavi gre za najboljšo vrednost in ne zmanjšanje stro-

škov. Smer prihodnosti je moderna, trendovska naravnana, 

odgovorna in etična nabava – ki ima svoje zametke prav v 

Sloveniji.  

Če na spletu poguglate ´Kraljic Matrix´, najdete več kot 60.000 

zadetkov. Ko nabavniki v tujini povemo, da smo iz Slovenije, 

veliko ljudi ne ve za našo državo. A ko jim omenimo Kraljič 

matrix, rečejo: »Aha, zdaj pa vem – dr. Kraljič, seveda.« Ve-

dno bolj nas tudi poznajo po razvoju krožnega gospodarstva: 

Slovenka mag. Ladeja Košir Godina je bila letos v kategoriji 

voditeljev med šestimi finalisti Circulars Award, ki jo podeljuje 

Svetovni gospodarski forum v Davosu. Izjemne potenciale 

imamo, pred nami je izziv, da jih pretvorimo v dodano vre-

dnost in rast. Pri tem bo imela sodobna, strateško razumljena 

in umeščena nabava veliko vlogo in odgovornost -  če jo bomo 

le znali razumeti in uporabiti. Konkurenčna borba na medna-

rodnih trgih nam toliko let trajajočega učenja, ko ga je minilo 

od objave Kraljičeve matrike do danes, ne bo tolerirala.  
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Korekcija PMI v EU in še vedno visok proizvodni PMI Slovenije 

Ključni podatki:  

 PMI maj 2018 = 55,9 

      (april 2018 = 62,4) 

 Visoka rast novih naročil 

 Podaljšanje dobavnih rokov 

 Povečanje proizvodnje 

 Rast zaposlovanja 

 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI se že od začetka leta nahaja nad me-

jo 50 in v mesecu maju znaša 55,9 (april 62,4), med-

tem ko znaša povprečje prvih petih mesecev  leta 

2018 60,1, povprečje maj 2017—maj 2018 pa znaša  

61,4.  

Nad vrednostjo 50 se nahajajo štirje izmed podin-

deksov, ki se upoštevajo pri izračunu PMI. Pod mejo 

50 se je v mesecu maju znašel indeks zalog reproma-

teriala in znaša 38 in je na najnižjem nivoju od junija 

2016.  

Inceks proizvodnje je z vrednostjo 64,3 nad indek-

som novih naročil, ki znaša 56,6, kar lahko pomeni, 

da proizvodnja dela viške glede na prejeta naročila in 

lahko v nadaljevanju tega trenda vpliva na padec 

PMI. 

 

Komentar 

Proizvodni PMI Eurozone se je v mesecu maju znašel 

na najnižji vrednosti v zadnjih 15 mesecih in znaša 

55,5 (april 56,2), medtem ko je kompozitni indeks na 

18 mesečnem dnu in znaša 54,1 (april 55,1).   

Prav tako se je nemški proizvodni PMI znašel na 15 

mesečnem dnu, vendar se še vedno nahaja na viso-

kih 56,8 točke (april 58,1), medtem ko se je kompo-

zitni znašel celo na 20 mesečnem dnu pri 53,1 (april 

54,6) 

Precejšen relativen padec PMI v EU in Nemčiji sicer 

pripisujejo praznikom in dopustom v mesecu maju. 

Pričakujejo ponoven dvig PMI in korekcijo navzgor v 

juniju, vendar več kot očitno je, da se rast v EU umir-

ja, saj PMI že od začetka leta iz meseca v mesec iz-

gublja vrednost. 

 

Združenje nabavnikov Slovenije 

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