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UVODNIK 
Spoštovane nabavnice, nabavniki, člani Združenja nabavnikov Slovenije, 

  

Živimo drugi teden po razglasitvi epidemije koronavirusa v Sloveniji, ko se še včeraj nemogoče 
danes udejanja. Prekinjene dobavne verige, zaprtje proizvodnih podjetij, omejitve gibanja ljudi in 
predvsem bodoče finančne posledice daljšega trajanja takega stanja, so strašljive. 

 

Predvidevanja izpred 14 dni, objavljena v prvi letošnji številki  Nabavnik.si, da utegne korona vi-
rus pomembno vplivati na poslovanje slovenskih podjetij, se uresničujejo. Z zaprtjem nenujnih 
trgovskih in storitvenih dejavnosti, omejenim delovanjem  gospodarstva zaradi varnostnih omeji-
tev, pomanjkanja materiala in  tudi že manjšega povpraševanja, se pozornost podjetij  iz ocen 
neposrednega vpliva na dobavne verige, seli na oceno vpliva na celotno poslovanje.  

 

Prioriteta v novi realnosti je prav gotovo centraliziranje sprejemanja odločitev na top mana-
gement, ki mora prevzeti odgovornost. V trenutni situaciji je nujno zagotoviti hitrost odločanja in 
informiranja. 

 

Sledi denarni tok in obladovanje le tega. Potrebno je zagotoviti zelo  podroben pristop in dnevno 
kontrolo ter vsaj 13 tedensko napoved, ki se naj dnevno dopolnjuje. Dodatno je potrebno preve-
riti možnosti dodatnega financiranja in spodbud države, ki se dnevno spreminjajo. 

 

Ključna je  komunikacija znotraj in izven podjetij,  obvladovanje sporočil in zmanjšanje možnosti 
napačnih interpretacij v  kritičnih razmerah. 

 

V ZNS v pomoč pri izvajanju aktivnosti znotraj podjetij nadaljujemo prakso objave prezentacij 
(zaradi ažurnosti v angleškem jeziku, za kar se vam opravičujemo!), ki  nam jih je odstopilo podje-
tje Deloitte d.o.o. in lahko služi kot vodilo in  pomoč pri sprejemanju vsakdanjih odločitev. 

 

Odločitve v pogojih nenehnih, skoraj dnevnih sprememb zakonodaje in ukrepov države, niso lah-
ke. Zato predlagamo, da preberete  prispevke in jih koristno uporabite pri stabilizaciji poslovanja 
v teh kriznih razmerah.  

 

OSTANITE ZDRAVI! 

 

Srečko Bukovec                                            Lovro Verhovšek 

Predsednik strokovnega sveta ZNS                Deloitte svetovanje d.o.o. 



Crisis management –  

Deloitte rapid response team 
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