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Leto 2018 je bilo za Združenje nabavnikov Slovenije ponovno 

uspešno leto! Naša ZNS družina šteje že preko 300 članov in  

vsako leto raste, česar smo še posebej veseli, saj je to dokaz, 

da delamo dobro in da delamo prave stvari.  

V letu, katerega počasi zapuščamo, smo praznovali 15. letnico 
našega delovanja s slovesnim dogodkom na Brdo pri Kranju z 
gostoma dr. Petrom Kraljičem in dr. Arjanom Van Weelejem. 
Za vse člane ZNS je bil ta dogodek darilo. 
 
V maju smo, skupaj s Planetom GV, izvedli tradicionalno NA-
BAVNO KONFERENCO, ki je postala mednarodna konferen-
ca. Na njej smo gostili uveljavljene mednarodne in domače 
strokovnjake . V začetku oktobra smo pripravili že tradicional-
ni NABAVNI VRH 2018 s prof. dr. Iztokom Palčičem in osredn-
jo temo Je Industrija 4.0 orodje reindustrializacije? 

 
Hvala vsem predavateljicam in predavateljem na naših do-
godkih in seveda moderatorjem!  
 
V Sloveniji uspešno nadaljujemo povezovanje in sodelovanja 
z Trgovinsko zbornico, Mediadami, Planetom GV, Gospodar-
sko zbornico, Forum Akademijo,…  
 
V tujini smo aktivni član IFPSM- International Federation for 
Purchasing and Supply Management;z Adaci Treveneto- itali-
janskim nabavnim združenjem že nekaj let uspešno sodeluje-
mo pri organizaciji našega nabavnega vrha; S HUND - hrva-
škim nabavnim združenjem  in SUPLS- srbskim združenjem 
 
Skupaj z IEDC in EIPM smo ponovno uspešno izvedli GMP – 
General manager izobraževalni program s specializacijo za 
nabavne managerje in Nabavni teden. Vabljeni, da se nam 
pridružite na naslednjem GMP s specializacijo za nabavne 
managerje ali na naslednjem Nabavnem tednu na Bledu. Vpi-
šite se! Več podrobnosti na naši in IEDC spletni strani. 

 

V letu 2019 smo za vas ponovno pripravili  zanimive dogodke:  

○ 20.3.2019 – STROKOVNI POSVET: DESIGN TO COST 

○ 18. NABAVNA KONFERENCA bo 9. in 10. maja  2019 v Por-

torožu na kateri bomo osvetlili TRANSFORMACIJO NABAVE v 

dinamičnih okoljih: 

 Kako, ne le zmanjševati stroške, ampak povečevati doda-
no vrednost v nabavi, 

 Kakšna je naslednja generacija nabave, 

 Kako pri našem sodelovanju z dobavitelji vzpostaviti tak 
odnos, da bomo za naše dobavitelje prva izbira, prvi ku-
pec v primeru spremenjenih pogojih na trgu, 

 Kakšna je agilna nabava? Kako je organizirana? 

 Kakšne so potrebne kompetence bodočih nabavnikov, 
kako prepoznati prave nabavnike in kako uspešno vodimo 
nabavne time 

Na konferenci bomo zopet podelili Priznanje Nabavnik leta 
2019. Vsi, ki imate kaj pokazati- prijavite se ali prijavite svoje 
kolege! 

○ Delavnica 20.06.2019:  -   Kaj je RPA (Robotic Process Au-

tomation), njegove prednosti in omejitve, kombinacija RPA 

in Artificial Intelligence (IA);  Študija praktičnega primera, De-

lo v skupinah – kako bi lahko to uporabili v vaši organizaciji? 

Kaj bi bili dejavniki ZA in kaj prepreke? Katere procese bi pre-

dlagali za avtomatizacijo in kako bi se lotili izvedbe?  

 

○ Nabavni vrh bo 03.10.2019 

○ Strokovni posvet 20.11.2019 na temo: Etika v odnosu  

kupec: dobavitelj in intelektualna lastnina 

Rezervirajte si termine v vašem koledarju in se nam pridruži-
te! 
 
Vabimo vse, ki še niste pridruženi družini PMI, da to postane-
te. Svojo pripravljenost sodelovanja pri mesečni anketi, lahko 
sporočite na info@zns-zdruzenje.si.    
 
Dragi prijatelji! Želimo si vaše aktivne vloge in vašega sodelo-
vanja pri dvigovanju ugleda poklica nabavnika v Sloveniji. Do-
brodošli so vaši predlogi za naše nadaljnje delo, nove izobra-
ževalne teme, katere bi želeli poglobiti na naših naslednjih 
dogodkih. V ta namen vam vsako leto pošljemo spletno  E- 
anketo in se zahvaljujemo vsem, ki jo izpolnjujete in nam 
tako dajete povratne informacije, katere so nam v veliko po-
moč pri pripravi novih dogodkih in našem programu dela. 
 
Letos smo prvič izvedli Elektronsko E- Skupščino, kar bo po-
stala naša praksa tudi v prihodnje, saj želimo omogočiti vsem 
našim članom, da se lahko virtualno udeležijo skupščine. 
 
Za dosedanjo podporo in sodelovanje se zahvaljujemo našim 
članom, partnerjem in pokroviteljem! 
 
Naj vam prihajajoče leto prinese nov zagon, še večjo učinkovi-
tost, večjo konkurenčnost in spoštljive ter iskrene medosebne 
odnose. Želimo vam Vesel Božič in da bo leto 2019 prebojno 
na vseh področjih! 
 
Lep praznujte in uživajte, skupaj s svojimi najbližjimi, v praz-
ničnih dnevih in si ponovno »napolnite baterije« za Novo leto 
2019, ki je pred nami, katero nam bo prav gotovo zopet pri-
neslo polno novih izzivov!  
Veselimo se srečanj z vami na naših dogodkih tudi v letu 
2019!  
 
Marina Lindič  
Predsednica Združenja nabavnikov Slovenije, 
Direktorica v upravi direktorjev IFPSM 
Zakladnica IFPSM 

Drage bralke in bralci Nabavnika.si, drage članice in člani  

našega združenja, dragi sponzorji! 
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Konec septembra sem se s kolegi iz Združenja nabavnikov 

Slovenije udeležila dogodka »IFPSM World Summit 2018« v 

Helsinkih. To so bile odlične učne ure, ki bodo zagotovo po-

membno vplivale na profesionalni razvoj vseh nas, ki se v svo-

jih podjetjih vsakodnevno profesionalno srečujemo z nabavni-

mi procesi. 

V mojem spominu  bodo tako za vedno ostali trije  predavate-

lji, ki so s svojimi prispevki dali poseben poudarek na 3 treh 

ključnih področjih nabave. Osredotočili so se predvsem na 

vprašanja, ki lahko, s pravilnimi odgovori seveda, pomembno 

pripomorejo k učinkovitemu in kakovostnemu delu v nabavi. 

Vprašali so se namreč kakšno vlogo moramo nabavniki pre-

vzeti v naslednjih letih, na kakšne spremembe moramo biti 

pripravljeni in kako se pravočasno pripraviti na te spremem-

be, ki nam že trkajo na vrata.   

Na prvem mestu bi izpostavila profesorja Franka Rozemeijerja 

in njegovo predavanje »Next Generation of Procurement», ki 

ga lahko na kratko povzamem v naslednjih »C« besedah, saj v 

strnjeni obliki prikazujejo na čem bo slonelo naše delo v pri-

hodnosti in kakšna kreativnost se pričakuje od nas: 

Njegovemu razmišljanu je sledil John Geraint. V predavanju z 

naslovom »Impact of Megatrends on Procurement in 2020« 

se je  oprl na spremembe  nabavne  vloge v podjetjih in pri 

tem posebej izpostavil našo pomembno vlogo v prepoznava-

nju inovativnosti na strani  dobaviteljev in sposobnost vključe-

vanja te inovativnosti  v proizvodne procese naših  podjetij na 

eni in pomembnosti družbene odgovornosti, ki nam jo nare-

kuje okolje na drugi strani. 

Kot tretjega predavatelja pa bi rada omenila Horsta Wied-

manna in njegovo temo »The Future of Procurement Proffesi-

on«. Z zanimivimi primeri nas je popeljal skozi megatrende, ki 

bodo imeli bistven vpliv na prihodnje nabavne procese in nam 

na zanimiv način predstavil pomembnost upravljanja s part-

nerskimi odnosi, inovacijami in novimi načini medsebojne 

komunikacije.      

Wiedmann se je oprl na infrastrukturo kompetenc, ki bodo 

pomembno vplivale na konkurenčnost podjetij, kar prikazuje 

tudi spodnja infografika. Razvidno je, da »klasični nabavnik« 

izgublja na pomembnosti. V ospredje prihaja sposobnost 

upravljanja s podatki, primerno IT okolje,  nove nabavne kom-

petence, osebni odnosi z dobavitelji ter boljše medsebojno 

sodelovanje in sodelovanje s partnerji. 

Na koncu želim izpostaviti, da imajo vse spremembe, ki jih 

uvajamo v lastnih podjetjih isti cilj. Pomagajo nam, da premi-

kamo vlogo nabavne funkcije v podjetjih iz finančne podpore 

skozi ceno izdelka, zmanjševanje stroškov in boljše plačilne 

pogoje, v podporo poslovanju našim poslovnim enotam, da 

prodajo več in boljše. Zato naj zaključim z mislijo, ki najlepše 

opisuje naše delo in znanja, ki smo jih pridobili na izredno 

zanimivi in poučni svetovni  konferenci:  

»Contribute to the business value,  

don´t just save the money!« 

 

Srečno na tej poti! 

Irena Rimac Gaspari, Hidria d.o.o. 

WORLD SUMMIT—HELSINKI 2018  
Avtorica članka: Irena Rimac Gaspari 









Uvod 
 
Vitka organiziranost (Lean) za razliko od tradicionalnih poslov-
nih načinov delovanja na strukturiran način v izhodišče po-
stavlja:  
a. eksternega kupca; kajti slednji vse, kar podjetje dela, pro-

izvaja, tudi plača; in/ali  
b. internega kupca, ki nekaj naroča in/ali zahteva (Carreira 

2005, 2). 
 
Vitka filozofija predpostavlja, da podjetje stalno izboljšuje vse 
svoje procese, celotno organizacijo, predvsem pa proizvodni 
sistem v povezavi z nabavnimi, oskrbovalnimi, finančno-
računovodskimi in komercialno-prodajnimi aktivnostmi. Zato 
gre za celovit način delovanja podjetja, kjer se podjetje osre-
dotoča na:  
a. (pre)točnost (optimizacija toka nabavljenega materiala 

ter dodajanja proizvodnih in ostalih storitev s ciljem po-
večevanja odzivnosti do kupca (oz. pravočasnega zagotav-
ljanja produktov));  

b. celovito skrajšanje časov operacij (cikel časi);  
c. urejenost delovnih mest, večja varnost delavcev pred 

nesrečami in povečano zadovoljstvo delavcev; 
d. zmanjševanje izgub z istočasnim ciljem povečevanja vre-

dnosti za kupca (ibid.).  
 
Temeljni dve vprašanji s področja vitke organiziranosti sta (cf. 
Wilson 2010):  
1. Ali kupec ceni in - posledično - plača za določen element 

produkta in storitve?   
2. Ali je zaradi določene interne aktivnosti produkt (ali stori-

tev) bolj kompleten, celovit ter bo to kupec zaznal in bo 
pripravljen za to plačati? 

 
Pri tem mislimo na razmerja med eksternimi in internimi kup-
ci ter internimi dobavitelji. Vitka proizvodnja zagotavlja, da 
podjetje oz. proizvodnja:  
a. a.) naredi za kupca natančno to, kar kupec zahteva in ceni 

oz. plača;  
b. b.) dela na način, kot to kupec želi in kot je to najbolj nuj-

no potrebno; ter  
c. c.) v količini in kakovosti, ki je cenjena, zahtevana in pla-

čana s strani kupca;  
pri tem pa vodstvo ustrezno upravlja z ljudmi, jih vodi, posku-
ša uspešno spodbujati, zmanjšuje stroške in material ter po-
večuje učinkovitost (cf. Carreira 2005).  
 
Womack, Jones in Roos v knjigi »Mašina, ki je spremenila 
svet« opisujejo, da je vitkost vitka, zato ker podjetje porabi 
manj vsega, polovico energije kadrov, polovico prizvodnih hal, 
investicij v orodja, inženirskih ur za razvoj novega produkta, 
polovico zalog v proizvodnem sistemu etc. Vse to se odraža v 
manj napakah in, kar je popolnoma kontraintuitivno, več raz-
novrstnih produktov se lahko proizvede v krajšem času 
(Hayes in Pisano, 01.07.2016). 

2.Vitka organiziranost  
 
Identifikacija izgub je najprimernejši vstop v vitko organizira-
nost. Nadaljnji koraki obsegajo postavljanje vedno novih in 
bolj primernih, vendar ne nujno višjih, minimalnih standar-
dov. Taiichi Ohno, utemeljitelj vitkosti, je postuliral, da brez 
spreminjanja minimalnih standardov ni izboljšav v proizvodnji 
(Wilson 2010; Carrreira in Trudell 2006). Obstaja še naslednje 
vodilo: vedno dostavi eksternemu ali internemu kupcu v koli-
čini, kakovosti in času, kot jo je zahteval in jo je tudi priprav-
ljen plačati. Slednji koncept je osnova za Just-In-Time (JIT) 
(ibid.), ki je eden od nosilnih stebrov vitke organiziranosti.  
 
2.1. Vitkost kot predpogoj uspeha v poslovnem maratonu 
 
Če primerjamo podjetje z našim telesom, velja, da le če smo 
primerne atletske postave, lahko veljamo za zdrave in agilne. 
Če nismo uravnoteženo vitki, smo počasnejši, vedno utrujeni, 
primanjkuje nam energije. Kakšno je vaše podjetje, atletsko, 
astenično ali piknično?  
 
Vsako podjetje naj bi imelo naravni interes, da želi (p)ostati 
vitko. Če podjetje ni vitko, je zagotovo: 

počasnejše na operativni ravni, 
nerodno do strank, 
nagnjeno k neenakomernemu ritmu dela, 
vedno nepripravljeno na spremembe, 
nekoordinirano in brez timskega esprija, ki daje rezultate, 
finančno šibko. 

  
Ni lahko uspešno teči poslovnega maratona, kar je temelj za 
dolgoročno uspešno poslovanje, če na to vaše podjetje ni 
psihično pripravljeno v smislu sodelovanja in v dovolj dobri 
fizični kondiciji. Si predstavljate, da bi podjetje bilo sposobno 
vedno delati le tisto:  
a. kar je potrebno,  
b. ko je potrebno in  
c. v količini, ki je potrebna (cf. Wilson 2010).  

 
O tem, kako doseči ideal vitkega podjetja, več v nadaljevanju.  

 

VITKA ORGANIZIRANOST V PRAKSI PODJETIJ 
Avtor članka: Dobran Juričan, mag. pos. ved 

VITKA ORGANIZIRANOST 

LEAN 



2.2. Vitka priporočila 
 
Managerje naj pri vitki preobrazbi organizacije vodijo štiri 
temeljna poslovna izhodišča: 
 
Razlog in namen: Katere probleme kupcev bo podjetje uspe-

šno reševalo, da bo pri tem s polnim zagonom in fokusi-
rano izpolnjevalo svoje dejansko poslanstvo? Kaj hoče in 
potrebuje podjetje, da bo pri reševanju problema kupcev 
uspešno? Napačno se je spraševati, kaj hočem jaz kot 
podjetnik, manager ali lastnik. Ter domnevati, da je po 
enem uspešnem poskusu in rezultatih, zadeva v zvezi z 
vitkim podjetjem končana.  

 
Procesi: Kako bo podjetje ugotovilo, kateri od glavnih “tokov/

potekov vrednosti”  so dragoceni/koristni, uporabljivi/
zmogljivi, razpoložljivi, ustrezni, fleksibilni? Kako te pro-
cese, korake, faze in naloge povezati v enakomeren tok/
ritem? 

 
Ljudje: Kako naj organizacija zagotovi, da bo imel vsak od po-

membnih procesov odgovornega in/ali skrbnika, ki bo 
vrednotil ta način delovanja (potek vrednosti od proizva-
jalca h kupcu) glede na namen in vitke procese ter živel 
za proces izpopolnjevanja? 

 
Organizacijska kultura (v luči sodelovanja, obvladovanja spo-

rov in konfliktov): Kako naj kultura vitkega podjetja 
“pridobi domovinsko pravico” in pri tem ne ovira nastaja-
nja diskontinuiranih-revolucionarnih inovacij na ravni 
produkta, storitve, procesa, poslovnega modela in/ali 
upravljanja? Kako spodbujati, ustvarjati in vzdrževati vit-
ko korporativno kulturo sodelovanja, kjer se tekoče odvi-
ja proces stalnih izboljšav? 

  
Pri ustvarjanju vitkega podjetja ne gre za ekstremno zniževa-
nje stroškov z željo, da bi kratkotočno ustvarili “lean mean 
money making machine” (neposredno prevedena bi ta fraza 
zvenela: “vitek, skop stroj, ki dela denar”). Temveč naj uvaja-
nje vitkega podjetja poteka po načelu: Aut viam inveniam aut 
faciam (Našel bom pot ali pa jo naredil!), ki odklanja pometa-
nje problemov pod preprogo in vse – celo organizacijske sve-
te krave – postavlja pod vprašaj.  
 
Četudi so vam vaši vrli “srednji managerji” že 1000-krat rekli: 
“Nikoli ne bomo atletsko vitki, saj tega, kar delamo, ni mogo-
če narediti hitreje, ceneje, bolje!”; je naloga odgovornih ljudi 
v podjetju, da ta negativni tok misli preobrnejo, vsekakor pa, 
da vzdržujejo pozitivni odnos do problemov in njihovih reši-
tev. Skratka, kakšne so značilnosti vitkega podjetja (cf. Carrei-
ra 2005; Wilson 2010): 
 

 hitro (znižuje celoto proizvodnih časov etc.),  

 celovito obvladuje stroške in kvaliteto (predvsem proizvo-
dniki so najprej managerji stroškov), 

 močno in vzdržljivo (držanje standardov in njihova ponov-
ljivost), 

 agilno in dobro koordinirano (jutranji in vmesni ciljno 
usmerjeni sestanki, jasne norme etc.), 

 odprto za spremembe (organizacijska kultura stalnih iz-
boljšav),  

 spodbuja ustvarjanje rezultatov v okviru timskega dela, 

 sposobno videti celoten posel in ne le dele (vsi so del po-
slovanja), 

 povečuje vrednost pomembnemu delu, še bolj pa zmanj-
šuje izgube pri delu,   

 lukrativno in 

 zmagovalno. 
 
2.3. Vitkost je več kot zgolj optimizacija procesov 
 
Pogled na vitkost (lean) kot na orodje za proizvodno učinkovi-
tost, ki znižuje stroške, povečuje kakovost in »pospešuje« čas 
dobav prek kontinuiranih izboljšav procesa, je ozkogleden. 
Kajti če se podjetje osredotoči na izboljšave svoje vitkosti: 

 zgolj v okviru proizvodnega dela, 

 a pri tem »pozabi«, da je podjetje celota med seboj pove-
zanih in prepletajočih se procesov (s svojimi vhodi, zapo-
redji aktivnostmi in izhodi, ki se ne omejujejo le na en 
oddelek, projekt ali nalogo); 

je s tem redukcionizmom storjena že prva napaka, ki ne more 
prispevati k uspešni uvedbi ali dolgemu življenju vitkosti v 
podjetju. Velikokrat pa vitkost managerji enačijo s 5S, kar je 
eklatanten faux pas. 
 
Najpomembnejši sprožilec za izbiro vitkosti je pogosto zasi-
dran v spoznanju, da bi lahko: 

 delali drugače, celo bistveno drugače, kot danes, in 

 imeli manj izgub, ki ustvarjajo izjemne stroške; 

 oblikovali bolj uravnotežene in usklajene procese ter 

 dolgoročno zagotavljali večje zadovoljstvo ljudi z delom, 
če bi le uspeli ustvariti sodelovalno kulturo, ki sistematično 
sproti identificira in odstranjuje aktivnosti, ki ne dodajajo vre-
dnosti (non-value added activity) in predstavljajo čisto izgubo 
(pure waste) ter ohranja doseženo stopnjo vitkih izboljšav (cf. 
Wilson 2010).  
 
Glavna ovira pri identifikaciji teh aktivnosti seveda niso po-
manjkanje časa, odpori in nemotiviranost, temveč sindrom 
rutinerstva (ali organizacijske slepote (Betriebsblindheit)), ki 
nastane zaradi prevelike vpetosti v vsakdanje probleme in 
potrebe po »herojskem« reševanju kriznih situacij. Velikokrat 
so izgube zakrinkane kot aktivnosti, ki dodajajo vrednost, in 
jih je prav zato težko najti. Prva naloga vitkega managerja je, 
da razkrije probleme.  
 
2.4. Vitkost v praksi 
 
Katera so tista izhodišča vitke organizacije, na katera je po-
trebno biti stalno osredotočen, če želimo uspeh na področju 
stalnih procesnih izboljšav: 
1. Muri = preobremenjenost, nerazumnost, nelogičnost; 
2. Mura =  neenakomernost; 
3. Muda = izgube (cf. Carreira 2005; Wilson 2010). 
 

 



 Za preskok v vitko dimenzijo – torej izven varnih zabetonira-
nih praks – s ciljem izogibanja čimvečim popolnoma običajnim 
napakam ter bliže k prepoznavanju treh navedenih izhodišč, je 
velikokrat v začetni fazi uvajanja nujna: 
 
a. uporaba metode vizualizacije temeljnih in/ali podpornih 

procesov, 
b. onemogočanje vračanja v stari modus operandi ter 
c. izbira še drugih tehnik, ki omogočajo tudi največjim stro-

kovnjakom za opravljanje določene naloge pogled iz sve-
že perspektive. 

 
Le-ta »razgrnitev« se v tej fazi lahko podpre najmanj z analiza-
mi (npr.: strošek-korist) in čimbolj konsistentnimi dokazi, da 
je predlagana izboljšava boljša od obstoječega stanja izvajanja 
procesa. Ker bodo ravno tisti zaposleni, ki so sposobni jasno 
in glasno identificirati izgube in neenakomernosti, nosilno 
jedro vitkosti v podjetju, jim velja nameniti vsako razpoložljivo 
minuto, ki jo imate na voljo, za krepitev njihove vitke miselno-
sti in prenosa koristnih idej v prakso. 
 
Vsaka organizacija, ki želi biti vitko delujoča ter dolgoročno 
uspešnejša, hitrejša in nasploh prva v svoji niši, naj bi imela 
med cilji vsaj naslednje štiri elemente: 
1. Najboljšo možno izkoriščenost resursov (vključujoč tudi 

čas in informacije) in boljše upravljanje s stroški. 
2. Zagotavljanje pravočasnih dobav in večanje predvsem 

tiste kakovosti, ki jo je kupec pripravljen plačati. 
3. Zmanjševanje izgub, ponovnega dela zaradi napak, rekla-

macij (vsak izmed navedenih elementov povzroča ne-
predvidljive ali nepotrebne stroške). 

4. Povečevanje produktivnosti (glede na branžo oz. svoje 
največje konkurente). 

A če se postavljanje vitke organizacije prične z zgornjimi  cilji, 
kaj predstavlja dejanski vstop v vitko organizacijo? Strukturi-
rana identifikacija 8+ tipov izgub.  
 
Vitko razmišljanje temelji na prepričanju, da je potrebno pro-
blem odkriti čim bolj zgodaj, celo opustiti upanje (»Kill the 
hope early!«), da bo tako zasnovan proces prinesel želene 
rezultate. Zato velja, da če obstaja v podjetju miselnost: »Ni 
problemov!«; je to lahko večji problem. Bistvo zgodbe je, ka-
ko spodbuditi reševanje problemov takoj z uporabo vitkih 
tehnik, sproti, ko izzivi nastajajo. 
 
3. Vitko sodelovanje (sklepne ugotovitve) 
 
Da bi dosegli vitko razmišljanje, naj bi vitka organizacija ne 
bila zgolj vsiljen koncept od zgoraj navzdol, temveč bolj izvira-
joča iz vseh hierarhičnih ravni. Praktiki vemo, da je potrebno 
oboje, četudi za katerikoli drugi koncept upravljanja optimiza-
cije in izboljševanja organizacije. V vitki organizaciji načeloma 
v tej smeri sočasno delujejo trije med seboj povezujoči se 
koncepti:  
Kaikaku (Radikalne izboljšave): spodbudijo jih vrhnji mana-

gerji, če npr. opazijo, da Kaizen stagnira (nova opre-
ma, tehnologija, procesi etc.)   

Kaizen (Postopne oz. inkrementalne izboljšave): od vseh, ki so 
del organizacije, tudi od direktorjev in čistilk ali po-
slovnih partnerjev, prihajajo predlogi izboljšav. 

Kaizen Blitz (gre bolj za tehniko »hitrih« izboljšav, ki je kom-

promis med Kaikaku in Kaizen-om, in za kratkoročen 
projekt  izboljševanja procesov (od cca. 2 do 10 dni) 
(cf. Wilson 2010). 

 
Katere smernice upoštevati pri spodbujanju vitkega razmišlja-
nja ter pri pridobivanju koristnih predlogov in njihovemu pre-
nosu v prakso: 
1. Proaktivno servisiraj interno in eksterno stranko (pod 

pogojem, da to stranka plača, ceni in če to prinaša doda-
no vrednost)! Postavljaj stranki prava vprašanja! Poslušaj 
stranko! 

2. Vsi naj sodelujejo, tudi zunaj organizacije: Ni pomembno, 
od kod kdo prihaja, temveč, kako močna je njegova iz-
boljšava! Ideje vseh se spoštuje in nagrajuje! Priznavaj in 
potrjuj avtorstvo! Čimveč govori o izboljšavah in čim 
manj o osebah! Ne išči »grešnih kozlov«! 

3. Vse probleme opazuj v širšem kontekstu: Če imaš ome-
jen pogled, se dvigni nad situacijo! Da boš dosegel več, 
sprašuj (5 x zakaj) in zgolj izjemoma nasprotuj, čeprav ne 
misliš resno (a ne zato da bi uničeval, temveč spodbu-
jal)! Vse je mogoče »postaviti pod vprašaj« (vse je disku-
tabilno). Ni tabujev, ni »svetih krav«! 

4. Podpri svoje trditve o procesnem izplenu s testi (čas, 
kvaliteta) in o finančnem izplenu s številkami (stroški)! 
Poskrbi za sprotno metriko izboljšav! 

5. Ne pritožuj se! Ne obtožuj! Ne upiraj se! Brez odporov. 
Kadar negiraš izboljšavo, ponudi argumentirane dokaze 
in statistično analizo ter boljšo rešitev! 

6. Komuniciraj, komuniciraj, komuniciraj! Poskrbi, da tvojo 
izboljšavo intenzivno sprejmejo in vanjo pričnejo verjeti 
na vseh ravneh managementa, najprej vrhnji, nato pa še 
posebej srednji managerji! 

7. Vse, kar je potrebno, naredi takoj (cf. Ohno v Wakamatsu 
2009)! Ne analiziraj v nedogled! Četudi vitka organizacija 
ne prinese izplena nemudoma, vztrajaj! 

 
Dobran Juričan, magister poslovnih ved  
ENERGOS, poslovno in kadrovsko svetovanje, 
d.o.o. 

Dobran.Jurican@ECG.si  
051 300 721 
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Indijski mednarodni sejem oblačil (IIGF)  

je eden največjih sejmov oblačil v Aziji.  
 

Glede na izredne poslovne rezultate, ki jih je ta sejem dosegel 

v 61 edicijah, z gotovostjo lahko rečemo, da je IIGF prepoz-

navno sejemsko ime v svetovni industriji oblačil. Danes IIGF 

igra izjemno pomembno vlogo tako pri kupcih po svetu kot 

tudi pri vrhunskih indijskih proizvajalcih oblačil. Indijski med-

narodni sejem oblačil (IIGF) ponuja poslovno platformo za 

mreženje med kupci in prodajalci, kar pripomore k ustvarjanju 

prometa v višini 200 in več milijonov dolarjev ob vsakem za-

ključku sejma. Namen sejma IIGF je pomagati izvoznikom iz 

Indije predstaviti svoje najnovejše modele in oblačila za na-

slednjo sezono. 

Združenje za promocijo izvoza oblačil (AEPC) in IGFA sejem 

priredita dvakrat letno, in sicer januarja in julija v indijski pre-

stolnici. Naslednji sejem bo 62. po vrsti in bo potekal med 16. 

in 18.1.2019, v mestu Greater Noida na periferiji New Delhija. 

V sklopu sejma bodo razstavljavci predstavili svoje kolekcije 

modnih oblačil za ženske, moške in otroke, modne dodatke in 

ostale modne izdelke za jesen/zimo 2019-2020.  

Podjetja z vsega sveta so vabljena, da obiščejo Indijski medna-

rodni sejem oblačil (IIGF), vstop na sejem je brezplačen. Orga-

nizator AEPC kupcem iz tujine za olajšanje obiska sejma ponu-

ja poseben promocijski paket, in sicer 3 brezplačne nočitve v 

hotelu s 5 zvezdicami vključno s prehrano, brezplačnimi lokal-

nimi prevozi, in drugimi ugodnostmi.  

Za registracijo in več informacij obiščite spletno stran:  

https://www.indiaapparelfair.com/buyerregistration 

 
 
Veleposlaništvo Indije v Sloveniji 
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana 
http://www.eoiljubljana.gov.in/  
E: com.ljubljana@mea.gov.in  
T: 01 51 33 125 

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 

sreda, 20. marec 2019 

to 

REZERVIRAJTE SI TERMIN  

ZA STROKOVNI POSVET! 

https://www.indiaapparelfair.com/buyerregistration
http://www.eoiljubljana.gov.in/
mailto:com.ljubljana@mea.gov.in


»Henre Legenvre je svoj sklop dvodnevnih predavanj z naslovom »Purchasing Excellence« otvoril času primerno. S pregledom aktualnih glo-

balnih trendov s področja politike in gospodarstva – trendov, ki ključno vplivajo na nabavo prihodnosti in na katere mora biti nabavna stroka 

še posebej pozorna. Torej poudarjen je bil vpliv trendov na nabavo in na vpliv, ki ga trenutni trendi imajo na način vodenja nabave. Všeč mi je 

bilo predvsem izpostavljeno zavedanje, da je upravljanje s talentiranimi kadri in ustvarjanje inovativne kulture v podjetjih ključnega pomena 

za razvoj kompetentnih in učinkovitih nabavnih oddelkov prihodnosti. Henre je pomembnost sodelovalnosti predstavil v sklopu skupinske 

naloge, kjer je bilo moč zgoraj omenjene teme »povezati v praksi«, preko izmenjave dobrih praks pa se je nenazadnje stkalo tudi nekaj novih 

poznanstev.«   

Tilen Klobučar 

»Henry Legenvre je drugi dan svojega predavanja odločnosti v nabavi 

posvetil dvema temama. Najprej je osvetlil povezovanje ciljev s kazal-

niki uspešnosti, ki podpirajo te cilje.  

Tradicionalno so kazalci v nabavi segmentirani in določeni po hierar-

hičnem nivoju. Na nivoju operativne in administrativnem delu nabave 

so najpogosteje uporabljeni kazalci, ki beležijo število naročil, število 

zahtevkov, čase obdelav posameznih administrativnih transakcij. Ko-

mercialne aktivnosti so merjene največkrat po prihrankih, TCO-jih, 

''should cost'' analizah, vezavi sredstev. Del kazalcev je vezanih na 

SMC, kot npr. točnost dobav, zanesljivost dobaviteljev…Ocenjujejo se 

običajno tudi uspešnost posameznih projektov s kazalci, ki definirajo 

kriterije uspešnosti projekta.   

Kateri kazalci so primernejši in koliko jih podjetje beleži je odločitev 

posameznega podjetja. Priporočilo pri izbiri kazalcev  je sodobnejši  

pristop, ki upošteva več vidikov in pri odločanju o kazalnikih odgovarja 

na vprašanje kaj nas vodi k skupnim uspešnim ciljem in kako je videti 

naš uspeh.  

Spodbuda k razmišljanju je bila tudi tema vezana na supply chain. 

Segmentacija izdelana z vidika tveganj in vpliva na poslovanje lahko 

da odgovor za optimalno organiziranost in različne koncepte dobav. 

Predavatelj spodbuja razmišljanje nabavnikov izven vsakodnevnega 

okvirja, podkrepljeno s praktičnimi primeri, pa širi obzorja udeležen-

cem preko meja lastnih praks.« 

Marjana Drolc Kaluža 

»V sklopu študija GMP je potekalo na Bledu (IEDC) večdnevno predavanje na temo Nabavnih strategij in organizacije. Prvi dan predavanja, ki 

ga je izvaja g. Bernard Gracia, je bil namenjen poudarkom od temeljev nabavnih vlog in funkcij in razčlenitve nabavnih pristopov. Pomembni 

poudarki so bili usmerjeni v sodobno nabavo, kjer niso več primarni cilji prihranki, temveč ustvarjanje dodane vrednosti in strokovna podpora 

ostalim procesom. Pomembno je zavedanje, da je nabava strateška funkcija in jih zato v vsakem podjetju pripada posebno mesto. Podajanje 

vsebine z aktivnim vključevanje slušateljev ter z izvajanjem timskih nalog, je v skupini generiralo veliko motivacijo za aktivno sodelovanje. 

Predavanje je bilo vsebinsko intenzivno, predvsem pa je bilo med slušatelji moč razbrati pozitivne odzive tako na pristop predavatelja, kot 

tudi_na_vsebino.«                                                

Tanja Zakrajšek Pucelj 

»Slušateljem GMP sem se pridružila v soboto 10.11.. Ker je bil to 

zadnji dan, so bili udeleženci že vidno utrujeni. Veliko zahtevne 

vsebine v kratkem času.  

Mogoče bi v bodoče vseeno predlagala, da se namesto sobote 

izvede zadnji dan v ponedeljek. Saj tako omogoča slušateljem 

možnost, da se jim slišana vsebina bolj »utrne« v spomin in hkrati 

odpre nova vprašanja, ki se zaradi preobilice različnih pomembnih 

tem in hitrega tempa tekom tedna pozabijo.  

Za zadnji dan je ostalo odprto veliko pomembnih vsebin. Izhajali 

smo iz nabavnega procesa, od definiranja potreb, analize trga, 

izdelave strategije, pogajanj in zadnje faze pogodbe.  

Pogledali smo različne metode in tipe pogajanj. Na konkretnih 

primerih smo v skupinah iskali najoptimalnejše rešitve in seveda 

pri tem »spregledali« precej dejstev, na katere smo bili opozorje-

ni. To je bil seveda tudi namen izobraževanja. Vsak proces je po-

trebno definirati kakšna je vloga nas kot kupcev, ter kakšna je 

naša dodana vrednost na vsakem od teh korakov. Govorili smo o 

TCO modelih, točkah preloma, modelih Risk managamneta, skrat-

ka teme, ki jih mora slišati vsak nabavnik. Izobraževanje je pri-

merno za vse nabavnike ne glede na panogo s katere prihajajo.  

Vsi nabavniki se v teh temah najdemo in z osvojenim znanjem 

direktno pomembno vplivamo na dodano vrednost naših podje-

tij.« 

Katja Nose Sabljak 



Spoštovani, 

na nabavnem področju zaznavamo v zadnjih letih spremembe iz dolgoletnega osredotočanja na  
zniževanje stroškov/cene,  v smer ustvarjanja dodane vrednosti v nabavi,  

inoviranja z dobavitelji ter še posebej v smer vodenja talentov/timov in digitalne nabave. 

 

Priča smo transformaciji nabave, kar bo tudi osrednja tema  

osrednjega letnega srečanja nabavnih managerjev v Portorožu,  

Nabavni konferenci 2019, ki bo 9. in 10. maja 2019 v Portorožu. 

Kako se nabava transformira? 

Na globalni ravni se soočamo z novimi trgovinskimi vojnami, katere bodo ponovno spremenile način dela nabave in 
povzročile ponovno povečanje kompleksnosti pri nabavnih procesih. V zadnjih mesecih skozi PMI (Purchasing Ma-
nagers Index) zaznavamo ohlajanje gospodarske rasti, še posebej pri največjih, slovenskih izvoznih partnericah. Na 

konferenci 2019 se bomo zato posvečali transformaciji nabave v dinamičnih okoljih: 

 

 kako, ne le zmanjševati stroške, ampak povečevati dodano vrednost v nabavi, 

 kakšna je naslednja generacija nabave 

 kako pri našem sodelovanju z dobavitelji vzpostaviti tak odnos, da bomo za naše dobavitelje prva izbira, prvi kupec v 
primeru spremenjenih pogojih na trgu 

 kakšna je agilna nabava? Kako je organizirana? 

 kakšne so potrebne kompetence bodočih nabavnikov, kako prepoznati prave nabavnike in kako uspešno vodimo na-
bavne time. 

Z nami bodo priznani mednarodni in domači predavatelji: 

prof. dr. Martin Wagner, gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani  

prof. dr. Katja Zajc Kejžar, redna profesorica za področje mednarodne ekonomije na Katedri za Mednarodno ekonomijo in 

poslovanje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani 

prof. dr. Frank Rozemeijer, NEVI Professor Purchasing and Supply Chain Management, Maastricht University, Nizozemska  

Francios Dousset, In-Company Programs director, EIPM (The European Institute of Purchasing Management), Francija  

Josip T. Tomasevic, Vice President & CPO, Global Purchasing and Materials Management, AGCO, ZDA  

Uroš Petrović, mednarodno priznani predavatelj in pisatelj, soavtor inovativnega programa »NTC sistem učenja«, Srbija  

Voranc Kutnik, strokovnjak za agilne metode dela, CorpoHub 

Søren Vammen, Izvršni direktor Kairos Commodities in Izvršni direktor DILF, Danska  

mag. Saša Fajmut, Direktorica področja za razvoj vodstvenih potencialov, Amrop Adria d.o.o. 

Matej Delakorda, trener in moderator, Grow Adriatik d.o.o. 

dr. Franc Gider, poslovni svetovalec in mentor, Bizinaizi 

 

Ujemite zgodnje prijave do 28. februarja 2019! 
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Purchasing Managers Index® 

Objava: december 2018 

PMI Slovenija 

Ponovna umiritev rasti  proizvodnega PMI zahvaljujoč gibanja PMI EU 

Ključni podatki:  

 PMI november 2018 = 49,3 

      (oktober 2018 = 59,0) 

 Rast proizvodnje 

 Rast novih naročil 

 Povečanje končnih zalog 

 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI je meseca novembra po dveh mese-

cih rasti ponovno padel rahlo pod mejo 50 in znaša 

49,3 točke. 

Morda je najbolj zanimiv podatek, da je povprečje 

leta 2018 mesecev 56,1 točke. V prvi polovici leta 

2018, je povprečni PMI znašal kar 61,4, medtem, ko 

v 5 mesecih druge polovice leta znaša povprečje 

zgolj 49,8 točke in evidentno kaže na stagnacijo rasti 

in umirjanje gospodarske aktivnosti v drugi polovici 

leta. 

Zanimivo je tudi, da je povprečje proizvodnega outu-

pa zadnjih 3 mesecev na nivoju 60,5 točke, medtem 

ko je novih naročil zgolj za 52,4 točke. To pomeni, da 

proizvodnja proizvaja več, kot pa je prejetih novih 

naročil. Posledično se večajo tudi zaloge končnih 

proizvodov in znaša povprečje zadnjih 3 mesecev 

55,6. Presežno proizvodnjo poleg omenjenih indek-

sov morda pojasnuje tudi padec zaposlovanja, saj je 

padel na 41,4 točke.  

Komentar 

Proizvodni otput PMI Eurozone se je v mesecu no-

vembru znašel na 65 mesečnem dnu in znaša 50,4 

točke (oktober 51,3), medtem ko znaša PMI indeks 

51,5 (september 52,0) in se nahaja na najnižji točki v 

zadnjih 2 letih in pol. 

Nemški proizvodni output indeks se je znašel celo na 

67 mesečnem dnu in znaša zgolj še 50,2 točke 

(oktober 51,0), medtem ko se je PMI znašel na 32 

mesečnem dnu in znaša 51,6 točke (oktober 52,2). 

Kot glavni razlog navajajo padec naročil in prodaje 

Kitajski, Turčiji in Italiji. Več kot očitno postaja, da 

zaostrena politika protekcionizma, uvedbe carin ter 

tudi gibanja cen surovin vplivajo na stagnacijo PMI 

največjih izvoznic.  

Gospodarstvo Evrope vsekakor kaže vidne znake 

umirjanja in te vplive čutimo tudi že  v Sloveniji. 

 

Združenje nabavnikov Slovenije 

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

Objava: december 2018 

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/


Vaš ZNS 

Vesele Božične praznike ter srečno,  
zdravo in nadvse uspešno 2019! 
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