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V letu, katerega počasi zapuščamo, je bilo za ZNS-Združenje nabavnikov Slovenije ponovno uspešno leto! Naša ZNS družina 
šteje že preko 350 članov in iz leta v leto raste, česar smo še posebej veseli, saj je to dokaz, da delamo dobro, in da delamo  
prave stvari.  
 
Kratka izkaznica našega dela za 2019: 
 

 Vsak mesec prejemate člani ZNS slovenski proizvodni PMI 

 28. novembra 2019: Izvedena delavnica »Avtomatizacija (RPA) in digitalizacija nabavnih procesov v odnosu do notranjih 
in zunanjih partnerjev«, 

 V oktobru 2019 je izšla 3./2019 številka  elektronskega  časopisa Združenja nabavnikov Slovenije  » NABAVNIK SI« 

  3. oktober 2019: Izveden je bil odmeven strokovni posvet  » NABAVNI  VRH LETA 2019 z dr. Petrom Kraljičem - ALI LAH-
KO S KRALJIČEVO MATRIKO PREDVIDIMO RECESIJO ?« 

 10.septembra 2019 je bila Marina Lindič, v Mombasi, izvoljena za predsednico IFPSM – Svetovna federacija za nabavo in 
oskrbne verige, za obdobje 3 let 

 V juniju 2019 je izšla 2./2019 številka  elektronskega  časopisa Združenja nabavnikov Slovenije  » NABAVNIK SI« 

 29.5.2019 -  prva objava proizvodnega  PMI  ZNS-ja v časopisu Delo 

 9. in 10. maja 2019  Smo, skupaj s Planetom izvedli 18.NABAVNO KONFERENCO na temo TRANSFORMACIJA NABAVE v 
dinamičnih okoljih. Poglobili smo se v teme: 

 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 nabav-
ne time 

 21. marec 2019: Izveden je bil  strokovni posvet  »Desing to Cost«  

 V marcu 2019 je izšla 1./2019 številka  elektronskega  časopisa Združenja nabavnikov Slovenije  » NABAVNIK SI« 
 
Hvala vsem predavateljicam,  predavateljem in seveda organizatorjem ter moderatorjem na naših dogodkih!  
 
Iskrena zahvala vsem kolegom, ki aktivno delajo v organih ZNS in brez katerih vsega tega ne bi mogli izpeljati. 
 
V Sloveniji nadaljujemo uspešno sodelovanja z Trgovinsko zbornico, Mediadami, Planetom GV, Gospodarsko zbornico, GDBK
- Gospodarsko zbornico Dolenjske Bele krajine,…  
 
Skupaj z IEDC in EIPM smo ponovno uspešno izvedli GMP – General Manager Program- izobraževalni program s specializacijo za 
nabavne managerje in Nabavni teden.  
Nabavnem tednu na Bledu. Vpišite se! Več podrobnosti na naši in IEDC spletni strani. 
 
V tujini smo aktivni član IFPSM- International Federation for Purchasing and Supply Management; plodno sodelujemo z Adaci 
Treveneto; S HUND - hrvaškim nabavnim združenjem  in SUPLS- srbskim združenjem 
 
 

V letu 2020 bomo za vas ponovno pripravili  dogodke z zanimivimi in aktualnimi temami, o katerih boste obveščeni po mailu 

in tudi z najavami na naši internetni strani, na LinkedIN in Facebook profilu.  

Rezervirajte si čas in se nam pridružite na strokovnem posvetu tretji četrtek v marcu in tretji četrtek v novembru. Vmes planira-
mo izvedo poldnevnih delavnic.  
 

Nabavni vrh bo 01.10.2020   

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

našega združenja, dragi sponzorji! 



14. in 15. maja 2020 bomo, skupaj s Planetom GV, izvedli 19. NABAVNO KONFERENCO  na temo NABAVA NASLEDNJE  
GENERACIJE. Glavni poudarki iz programa: 

 Globalni trendi v ekonomiji in nabavi v obdobju povečanega protekcionizma  

 Trajnostna nabava; krožno gospodarstvo in ISO 20400:2017 v nabavi  

 Digitalizacija nabavnih procesov v praksi 

 Izzivi vodenja in organizacija nabave 

 Primeri iz prakse 

 Vedno pripravimo tudi nekaj »mehkih tem«. Na naslednji konferenci nam bo Sara Isakovič razložila, kako biti ciljno 
usmerjen in kako pomembno je to za vse kar počnemo v življenju. Poglobili se bomo v izzive vodenja in organizacije na-
bave, v vodenje milenijcev ter generacije Z in medgeneracijsko sodelovanje 

 
Na konferenci bomo ponovno podelili Priznanje Nabavnik leta. Vsi, ki se lahko pohvalite s svojimi dosežki ali dosežki svojih kole-
go – pošljite prijavo! 
 
Rezervirajte si termine v vašem koledarju in se nam pridružite! 
 
Vabimo vse, ki še niste pridruženi družini PMI, da to postanete. Svojo pripravljenost sodelovanja pri mesečni anketi, lahko spo-
ročite na info@zns-zdruzenje.si.    
 
Drage prijateljice in prijatelji nabave! Želimo si vaše aktivne vloge in vašega sodelovanja pri dvigovanju ugleda poklica nabavni-
ka v Sloveniji. Dobrodošli so vaši predlogi za naše nadaljnje delo, predlogi novih izobraževalnih vsebin, katere bi želeli poglobiti 
na naših naslednjih dogodkih, predvsem pa želimo razširiti krog aktivnih članov v Združenju, zato vas vabimo, da se nam pridru-
žite vsak 3. četrtek v mesecu. Pred sestankov preverite lokacijo pri tajniku ZNS ali pišite na info .  
 
Letos smo že drugič izvedli Elektronsko E- Skupščino, kar bo ostala 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 učinkovitost, večjo konkurenčnost in spoštljive ter iskrene medosebne 
odnose. Želimo vam Vesel Božič in da bo leto 2020 uspešno in srečno na vseh področjih! 
 
Lepo praznujte in uživajte, skupaj s svojimi najbližjimi in si v prazničnih dnevih dobro  »napolnite baterije« za Novo leto 2020, 
katero nam bo prav gotovo  prineslo polno novih izzivov!  
 
Veselimo se srečanj z vami na naših dogodkih tudi v letu 2020!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marina Lindič  
Predsednica Združenja nabavnikov Slovenije, 
Zakladnica IFPSM do 31.12.19 
Predsednica IFPSM od 1.1.2020 
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JE KRALJIČEVA NABAVNA MATRIKA BREZČASNA? 

Dr. Kraljič je predstavil pogled na nabavo in začetke, kako je 

nastala matrika. Matrika je nastala v veliki krizi, leta 71/72. 

Pozitivni razvoj globalne ekonomije je bil prekinjen z naftno 

krizo. Nabavna matrika oz. koncept nabavnega managementa 

je nastal za BASF, ki je takrat prišel v veliko krizo. Mana-

gement je reagiral in sicer z iskanjem rešitev, ki bi bili izven 

takratnih okvirjev. Nabavo so želeli postaviti v čisto drugačne 

okvire. Na novo bazo delovanja. BASF je najel svetovalno pod-

jetje McKinsy z zavezo, da skupaj uresničijo spremembe, ki 

bodo dale rezultat. Kraljič, kot mlad svetovalec je dobil nalo-

go, da postavi koncept strateške nabave. Dr. Kraljič je pouda-

ril, da je pomembno, da se gleda cela veriga in sicer dobavite-

lje dobaviteljev in kupce naših kupcev ter izpostavil kako po-

membna funkcija je nabava. Važno je, da  imaš dober odnos 

do svojih dobaviteljev. Matrike ne moreš izkoriščati samo za 

pritiskanje na dobavitelje, v smislu iskanja prihrankov. Vsako 

podjetje se mora zavedati kje v verigi se nahaja in kaj pomeni 

na trgu.  

Namen matrike je pomagati nabavniku maksimirat nabavno 

varnost in optimirati stroške, torej pozicioniranje nabavne 

moči podjetja. Prvi namen matrike je bil, da se opredeliš, kaj 

so npr. strateške surovine, ki jih je treba na vsak način zagoto-

viti ali drugi materiali, ki jih je v vsakem trenutku dovolj. Na 

katere produkte se je treba fokusirati, da ne zgubljaš časa z 

nepomembnimi stvarmi in kateri so ključni produkti, ki dolo-

čajo uspeh podjetja – profitabilnost, motenje proizvodnje 

(bottle neck). Matrika je pripomoček nabavnikom, da diferen-

cirajo svoje trge in se fokusirajo na nabavne elemente, ki so 

kritični za dolgoročni uspeh podjetja. S tem smo omogočili 

perspektivo nabave.  

 

Slika 1: Kraljičeva matrika 

Kako priti do uporabnih rezultatov iz matrike je seveda ključ-

no vprašanje? Kateri od teh kvadrantov je ključen za izplen 

nabave (Slika 1). Gornji kvadrant je pomemben zaradi kom-

pleksnosti in vpliva. Na drugi strani pa so pomembna ozka 

grla (bottle neck). Levo kvadrant zgoraj je pomemben zaradi 

profitabilnosti. Temu se mora prilagoditi tudi organizacija 

nabave in kateri sodelavci obvladujejo kateri kvadrant. Po-

membno je, da se zavedamo, da je matrika  samo pripomoček 

za fokusiranje.  

 

Iz kriterijev za odločanje je možno pozicioniranje nas in doba-

vitelja. Ugotovimo lahko nabavno moč. Oceniti je potrebno ali 

imamo prave ljudi za posamezno kategorijo.  

Za posamezne kvadrante ne rabimo izrazito različnih kompe-

tenc. Dober nabavnik mora imeti analitične sposobnosti, mo-

ra imeti socialne sposobnosti, kako se obnašati do svojih do-

baviteljev, sodelavcev in drugih članov v podjetju. Pomembno 

je, da je sposoben pogledati izven okvirjev in se pragmatično 

odločati. Za nabavnika je pomembna oz. ključna sposobnost 

sodelovanja. Duh matrike je duh, sodelovanja. 

Pomembno je torej klasificiranje produktov iz 4 kategorij ma-

trike in se osredotočiti na ključne. Kar je pomembno je osre-

dotočenje na trajnostno (suistanability) nabavo, ki  lahko 

ogromno prinese, kot ključna funkcija. Če se v nabavi gleda 

samo kratkoročno – na dobičke, prihranke, se dolgoročno 

lahko izredno maščuje.  

Če je v podjetju dovolj podpore, če imaš dovolj človeških vi-

rov, potem aplikacija te matrike ni vprašanje. Razvijati je tre-

ba ljudi, da bodo boljši od samih vodij, če tega ne delaš, po-

tem si slab vodja. Zaposleni morajo dobiti možnost in dati 

odgovornost. Potrebno jim je zaupati, dati jim prosto pot,  da 

nas bodo prehiteli. Podjetja, ki niso uspela, so bila žrtve 

»zamaškov« znotraj procesov, ki niso dojeli potrebnih spre-

memb in so vztrajali na slabih praksah, le to pa je povzročalo 

odhode dobrih sodelavcev in demotivacijo ostalih.  Kdor ne 

razume bistva potenciala resursov, potem ni dober vodja 

podjetja, je zaključil dr. Kraljič. 

JE KRALJIČEVA NABAVNA MATRIKA BREZČASNA? 
Avtori ca članka: Tanja Zakrajšek Pucelj 



Robotic Process Automation (RPA) – Inovativna rešitev za 

izzive obvladovanja aktivnosti s prenizko dodano vrednostjo 

V vedno kompleksnejšem poslovnem okolju se velika večina 

podjetij srečuje z naborom različnih pritiskov tako z vidika 

stroškovnih pritiskov, zakonodajnih zahtev, pritiskov konku-

rence kot vedno višjih pričakovanj kupcev/potrošnikov. Veči-

na teh pritiskov se manifestira v obliki zmanjševanja fleksibil-

nosti, kompleksnih IT rešitvah in okoljih, višjih stroških poslo-

vanja, ročnih popravkih v sistemih in ročnih kontrolah v siste-

mih.  

Tradicionalne rešitve za te izzive so v preteklosti predstavljale 

rešitve izboljšanja procesov, zmanjševanja stroškov, integraci-

je sistemov, outsourcinga in offshoring posameznih poslovnih 

funkcij, in menjavah t.i. »core« IT sistemov. Inovativne reši-

tve, ki se pojavljajo z digitalizacijo in razvojem funkcionalnosti 

programske opreme pa vključujejo t.i. »Artificial Inteligence« 

rešitve, intelegentno avtomatizacijo in analitiko, t.i. »machine 

learning« in nenazadnje RPA – Robotic Process Automation. 

RPA je v programsko orodje, ki na osnovi naprej definiranih 

poslovnih pravil avtomatizira izvajanje enostavnih, količinsko 

obsežnih ponavljajočih aktivnosti. RPA v bistvu imitira fizične-

ga uporabnika pri svojem delu na osnovi programske rešitve, 

s čimer omogoča povezavo različnih sistemskih aplikacij v 

posameznem podjetju brez dodatnega programiranja in pro-

jektov znotraj IT oddelka in vezanih na različne dobavitelje 

posameznih IT modulov. 

Tipična opravila, ki jih RPA lahko izvaja so vezana na pridobi-

vanje podatkov z interneta, pridobivanje strukturiranih podat-

kov iz dokumentov, povezovanje na različne aplikacije, izvaja-

nje kalkulacij, izvajanje logičnih operacij, branje in pisanje iz 

baz podatkov, izpolnjevanje vlog, premikanje dokumentov in 

map, odpiranje spletne pošte in prilog, in še veliko primerlji-

vih nalog. 

Ključne prednosti, ki jih RPA tehnologija predstavlja v primer-

javi s klasičnimi rešitvami so operacije 24/7, zmanjšanje stro-

škov poslovanja, povečanje hitrosti in kvalitete opravljenih 

nalog, izboljšanje zadovoljstva zaposlenih, saj se lahko posve-

tijo nalogam z večjo dodano vrednostjo, lažji nadzor nad po-

slovanjem in možnost relativno enostavnega multipliciranja 

obsega aktivnosti, ki jih opravljamo z uporabo RPA tehnologi-

je. 

Implementacija RPA tehnologije se tipično izvaja v treh fazah. 

Prvo fazo predstavlja ocena potenciala, kjer se znotraj vsake-

ga podjetja oceni in ovrednoti potencial za RPA avtomatizaci-

jo, v drugi fazi t.i. »proff of concept« se izvede testna imple-

mentacija na izbranem procesu, v tretji fazi pa se izvede im-

plentacija in operacionalizacija dogovorjenega obsega stori-

tev, ki jih bo posamezno podjetje avtomatiziralo.  

Ponudnikov programske opreme RPA rešitev je kar nekaj, 

vodilni v svetu pa so trenutno Blue Prism, UiPath in Automati-

on Anywhere. Izvedbo RPA rešitve znotraj podjetja v Sloveniji 

ponuja med drugim tudi Deloitte z uporabo tehnoloških reši-

tev prej omenjenih ponudnikov programske opreme. Delo-

itteov pristop temelji na ideji, da usposobi naročnika za čim-

prejšnjo samostojno uporabo rešitve znotraj podjetja. S tem 

želi omogočiti kar največji izplen in finančno čim ugodnejšo 

implementacijo orodja pri naročnikih. 

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA)  
Avtor članka: Lovro Verhovšek  



Nabavni vrh 2019: Aktualna gibanja na valutnih trgih 

Na Nabavnem vrhu letošnjega leta nismo ostali prikrajšani niti 

za aktualna dogajanja na valutnih trgih. Predstavik NLB Gro-

up, Marko Černigoj, nas je popeljal skozi gibanja ameriškega 

dolarja, evra, britanskega funta, zanimale pa so nas tudi valu-

te držav v razvoju.  

Tudi v letošnjem letu je ameriški dolar nadaljeval svojo moč 

ter vseskozi pridobival na vrednosti. Razlogi, da ameriški dolar 

ostaja najbolje stoječa valuta in njegovo vztrajno gibanje 

navzgor so zadostni - Združene države Amerike se ponašajo z 

visoko temeljno obrestno mero in kljub dvakratnemu znižanju 

le-te s strani Ameriške centralne banke, je ta še vedno zelo 

visoko. Druga stvar, ki ga ohranja pri odlični moči pa je odloči-

tev Ameriške centralne banke za prekinitev odkupovanja no-

vih vrednostnih papirjev. 

Gospodarska rast ZDA  ostaja še vedno dovolj visoka (2 od-

stotka), za naprej se napoved giblje pri 1,5 odstotka.  

V bližnji prihodnosti upamo tudi na odgovor in definiranje 

odnosa med ZDA in Kitajsko, saj siceršnja trgovinska vojna 

pomeni izgubljanje moči kitajske valute napram ameriškemu 

dolarju, opazno negativno pa vpliva tudi na obseg celotne 

mednarodne trgovine. 

Prav to je eden izmed razlogov slabe donosnosti valute evro, 

seveda je k temu svoje prispeval tudi Brexit. Evro je zadnji dve 

leti v upadanju. Evrsko območje se zagotovo spopada z večji-

mi težavami kot ZDA in je na nenehni preizkušnji finančnih 

trgov. Ukrepi Evropske centralne banke so znižali obrestno 

mero. V kolikor bi prišlo do inflacije, bi to sicer na evro vpliva-

lo pozitivno, vendar le-te ni na vidiku. Posledično namen 

Evropske centralne banke ni dviganje obrestnih mer. A v pri-

meru, da bi se v ZDA odvila rececija, bi bil rezultat slabši za 

dolar, evro bi v tem primeru potegnil boljši konec.  

 

 

Nestabilnost britanskega funta se od izstopa iz Evropske unije 

še vedno nadaljuje.  

Valute držav v razvoju so v prejšnjem letu konstantno izgub-

ljale. Ob tem je v 2018 turška lira padala, k čemur je pripomo-

gel še odliv kapitala iz Turčije in druga neravnovesja v tur-

škem gospodarstvu. Rusija je zagotovo med trgi, ki je dosegel 

pozitivno donosnost, ruski rubelj pa se je glede na evro precej 

okrepil in lepo pridobiva proti ravni 70.  

Pod varne valute zagotovo beležimo japonski jen in švicarski 

frank, zato tudi investitorji vse bolj pogosto zaradi strahu 

bežijo v te varne valute, ti dve valuti pa posledično vse bolj 

pridobivata na svoji vrednosti.  

Dejstvo je, da se žal napovedi gibanja teh valut ne gre več 

oklepati in jih jemati precej resno, saj se poraja vprašanje, kaj 

nam bo prinesla realnost.  

 

Nabavni vrh 2019: Aktualna gibanja na valutnih trgih 
Avtorica članka: Tina Pirnat 



Trg odpadnih surovin v nepredvidljivem mednarodnem okolju 

Kot že nekaj let zapored, smo tudi na letošnjem nabavnem vrhu poslušali pregled stanja na trgu odpadnih surovin, ki ga za 

Združenje nabavnikov že nekaj let zapored pr predstavi  g. Jure Fišer, direktor družbe Surovina. Predstavil je poslovanje članov 

Sekcije zbiralcev in predelovalcev odpadkov, kjer se je število zaposlenih v zadnjem letu  povzpelo na cca. 2000, ter poslovanje 

izvajalcev javnih služb (komunalnega sektorja), kjer je v rezultate poslovanja vključenih 58 podjetij in povprečno skoraj 5000 

zaposlenih. Poslovanje je bilo po kriteriju prihodkov iz poslovanja izredno uspešno, žal se pa iz leta v leto  povečujejo stroški 

poslovanja, kar se odraža v končnem poslovnem izidu. 

Poudaril je, da se srečujemo z nepredvidljivostjo tako v mednarodnem, kot domačem okolju.  

V mednarodnem okolju so leto zaznamovale: trgovinske (carinske) vojne ZDA, Kitajska…, upočasnjevanje gospodarske rasti, 

nižanje obrestnih mer, občuten vpliv podnebnih sprememb, poglabljanje krize v avto industriji, ohlajanje gospodarske rasti v 

Nemčiji, rast cen CO2 kuponov, kar povzroča višje cene elektrike, Kitajska - Iniciativa Narodni meč 2017 se nadaljuje; posledica 

je prepoved uvoza določenih vrst odpadkov (slabo sortirani odpadki, mešane plastične folije, mešani papir,…), ki se širi tudi v 

ostale azijske države ter  padec cen plastičnih reciklatov. 

Tudi v domačem okolju se srečujemo s številnimi izzivi kot so: pomanjkanje ustreznih rešitev pri obvladovanju različnih vrst 

odpadkov, kot npr. embalaža in sveče, termična izraba odpadkov, blata iz čistilnih naprav, biološki odpadki, nevarni odpadki, 

določeni industrijski odpadki (npr. livarski peski), zakon o varovanju okolja (ROP 2018&2019&2020):;embalaža – interventna 

uredba izboljšuje prevzem KOE, zviševanje stroškov embalažnih družb, zvišanje stroškov sežiga, nižanje cen reciklatov, uredba o 

skladiščenju gorljivih odpadkov na prostem, intenzivni inšpekcijski pregledi vseh lokacij za delo z odpadki… 

Posledice vseh naštetih dejstev vodijo v podražitev ravnanja z odpadki v prihodnosti.  

Pogledali smo si napovedi World Bank Commodities Price Forecast (tabela), ki za leto 2020 napoveduje dvige cen barvnih kovin 

kot so: Aluminij, Baker, Svinc in Kositer. Cene starega železa padajo že od Aprila 2019 naprej, tudi kot posledica zmanjšanja 

naročil v železarnah, ki dobavljajo avto industriji. Znižale se bodo tudi cene starega papirja.  

Gre zgolj za napovedi, brez zagotovil. Do kakšnih razkorakov lahko pride ravno zaradi vseh nepredvidenih dogodkov, nam je g. 

Fišer pokazal na nekaj primerih surovin, katerih gibanje je šlo kljub optimističnim napovedim, svojo pot.. 

 

 

TRG ODPADNIH SUROVIN V NEPREDVIDLJIVEM MEDNARODNEM 

OKOLJU 
Avtorica članka: Katja Nose Sabljak  

*World Bank – napoved cen surovin      

        

Commodity Aluminium Copper Iron ore Lead Nickel Tin Zinc 

Unit $/mt $/mt $/dmt $/mt $/mt $/mt $/mt 

2013 1.847 7.332 135,40 2.140 15.032 22.283 1.910 

2014 1.867 6.863 96,90 2.095 16.893 21.899 2.161 

2015 1.665 5.510 55,80 1.788 11.863 16.067 1.932 

2016 1.604 4.868 58,40 1.867 9.595 17.934 2.090 

2017 1.968 6.170 71,80 2.315 10.410 20.061 2.891 

2018 2.108 6.530 69,80 2.240 13.114 20.145 2.922 

2019 1.940 6.490 77,70 1.980 12.880 21.210 2.870 

2020 1.970 6.680 73,00 2.000 12.370 21.580 2.650 

2021 1.992 6.711 72,70 2.010 14.079 21.718 2.635 

2022 2.014 6.743 72,40 2.020 14.469 21.857 2.619 

2023 2.036 6.774 72,10 2.029 14.869 21.997 2.604 

2024 2.059 6.806 71,80 2.039 15.281 22.137 2.589 

2025 2.082 6.838 71,50 2.049 15.704 22.279 2.574 

* World Bank Commodities Price Forecast (normal US dollars) Released: April 23,2019 
    



 

Zagotovite si najugodnejšo kotizacijo z zgodnjo prijavo do 28.2.2020!  
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PMI ponovno pod mejo 50 točk 

Ključni podatki:  

 PMI november 2019 = 40,4 

      (oktober 2019 = 54,0) 

 Dviganje proizvodnih aktivnosti 

 Rast novih naročil 

 Povečanje zaposlovanja 

 Znižanje nabavnih cen 

 

Zgodovinski pregled 

 

 

Povzetek 

Proizvodni PMI se je meseca novembra zopet znašel 

pod mejo 50 točk in znaša 40,4 točke in se nahaja na 

najnižji točki od lanskega decembra. V kolikor pa iz-

vzamemo mesec december, saj PMI še ni desezioni-

ran, pa se PMI nahaja na najnižji točki od meseca 

marca 2016. PMI  

 

Največji padec je zabeležil padec zaposlovanja, saj se 

je indeks znašel na ravni 31,7 točke, indeks novih 

naročil se je ustavil na 43,6 ročke, medtem ko je pro-

izvodni output znašal zgolj 39,4 točke in je na najnižji 

ravni zadnjega leta.   

Podjetja so zabeležila tudi padec končnih zalog, saj 

je indeks padel na 32,1 točke, skrajšali pa so se tudi 

dobavni roki, katerih indeks znaša 41,5 točke. 

 

Komentar 

Nemški proizvodni PMI se je meseca novembra usta-

vil na 43,8 točke (okt. 42,1 točke) in je na petmeseč-

nem vrhu. Navkljub dvigu navzgor pa je nemški pro-

izvodni PMI tudi v zadnjem četrtletju leta 2019 osta-

ja relativno nizek, predvsem zaradi proizvodnih ak-

tivnosti in zmanjšanja nakupov. 

Prav tako kot nemški PMI je pod mejo 50 že od janu-

arja proizvodni PMI Eurozone in znaša meseca okto-

bra 46,6 točke, kar je najvišja vrednost v zadnjih 3 

mesecih, kljub temu, da se tudi PMI Eurozone že ce-

lo leto nahaja pod mejo 50 točk.  

PMI ZDA ostaja nad mejo 50 ročk in znaša 52,2 točke 

(oktober 51,3točke), medtem ko japonski PMI ostaja 

pod mejo 50 točk in znaša 48,6 točke (oktober 48,4 

točke) 

Združenje nabavnikov Slovenije 

http://www.zns-zdruzenje.si/
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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 2020! 
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