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V zadnjem času se je pristop k organiziranju in vodenju 
dela precej spremenil in kot kaže bodo nekatere spre-
membe postale trajne. Časa za odzive je čedalje manj, še 
manj pa je prostora za napake. Poleg tega se veliko orga-
nizacij in timov znotraj njih soočajo še z vsem, kar je pove-
zano s človeškim faktorjem, kot so odnosi, konflikti, moti-
vacija, stresna menjava delovnega okolja (npr. delo od 
doma), upravljanje s časom in prioritetami ter podobno. 
Zato je še toliko bolj pomembno, da timi in predvsem 
njihovi vodje držijo ustrezno osredotočenost na tiste de-
javnike, ki so v danem trenutku najpomembnejši. Vendar 
pa to predstavlja velik izziv, saj so se prioritete in ostale 
stvari, ki so bile prej relativno obvladljiva stalnica, spre-
menile čez noč. Pojavila se je potreba po drugačnem vo-
denju timov in posledično po drugačnemu organiziranju 
procesov dela za doseganje pričakovanih rezultatov. 

Spodaj opisan model izhaja iz praktičnih rešitev, ki smo jih 
implementirali v delo timov in oddelkov torej ne izhaja iz 
teoretičnih pristopov, temveč temelji na tem kaj se je 
najbolje obneslo v praksi. Naj poudarim, da je uspešnost 
implementacije tega pristopa največkrat odvisna od do-
brega timskega sodelovanja in učinkovitega vodenja. Po 
mojih izkušnjah je ravno delovanje iz ega kateregakoli 
člana tima, največji ubijalec dobrih praks. Sicer pa bomo o 
tej problematiki govorili drugič.  

 

Pristop Hitre prilagodljivosti in odzivnosti je sestavljen iz 
enajstih korakov: 

1. Identifikacija problemskega podro-
čja oziroma vrzeli  

Pomembno je, da skupaj s timom dolo-
čite KAJ točno je problemska situacija/

vrzel, določite razloge za nastanek (ne krivce!) in jih jasno 
napišete, tako da jih enako razume celoten tim. 

2. Določitev pomembnosti in 
prioritete problemske situacije/
vrzeli 

Skupaj s timom določite ali je ta problemska situacija /
vrzel sploh pomembna, oziroma določite koliko je po-
membna in ZAKAJ točno. Koliko ima vpliva na doseganje 
zastavljenih ciljev in kakšne so posledice, če se problem-
ske situacije/vrzeli (ne) lotimo reševat. Določite kakšne so 
znane oportunitetne izgube (časa, sredstev in podobno). 

Če je reševanje tega pomembno, potem se lotite nasled-
njih korakov, v nasprotnem primeru zadevo zaključite 
takoj! 

 

3. Postavitev načrta aktivnosti za reševa-
nje/zapiranje problemske situacije/vrzeli 

Določite vrstni red aktivnosti, določite 
(kontrolne) vmesne rezultate, ter jasno 
izražen končni cilj. Preverite ali vsi v timu 

enako razumejo proces in njihovo vlogo v procesu, ter 
končni cilj! 

 

4. Določite glavno odgovorno osebo/koordinatorja 

 

 

 

 

Pomembno je, da se določi odgovorna oseba, ki nosi od-
govornost za rezultat in dosego cilja. Ima ustrezna poo-
blastila in pristojnosti. Prav tako skrbi za ustrezno in učin-
kovito koordinacijo med deležniki ter člani tima. Če se 
tekom procesa dela ugotovi, da oseba ni primerna, je 
potrebna TAKOJŠNJA reakcija ali zamenjava. Od tega je 
neposredno odvisna uspešnost tega in posredno tudi dru-
gih projektov v prihodnosti. 
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5. Določite nosilce aktivnosti 

Določite nosilce posameznih aktivnosti, vloge 
posameznikov v timu, njihove jasne pristojno-
sti in odgovornosti! 

6. Določitev ključnih deležnikov 

Določite samo najbolj 
nujne deležnike in jih po-
vabite k sodelovanju. V 
primeru udeležbe deležni-

kov zunaj tima, je tukaj zadnji čas za njihovo vključitev. Po 
mojih izkušnjah žal prevečkrat projektni timi nenadzoro-
vano rastejo, s tem pa se izgubi transparentost, velikokrat 
prihaja do prelaganja odgovornosti in do zapravljanja 
dragocenega časa.  

7. Določitev časovnice aktivnosti 

Časovnico določite realno. Bodite pozorni na 
vrstni red in morebitno prekrivanje nalog in pro-
cesov, sploh v primeru sodelovanja z drugimi 

oddelki v organizaciji in/ali zunanjimi deležniki.  

8. Natančna določitev načina komuniciranja med delež-
niki  

Učinkovito komunici-
ranje med vsemi de-
ležniki je ključnega 

pomena za uspeh. Določiti je potrebno, kanale komunici-
ranja (mail, sestanki, telefon, osebno,…) ter se dogovoriti 
katere informacije gredo po katerem kanalu. Dogovor je 
potrebno zapisati in o tem obvestiti vse deležnike. 

9. Štart aktivnosti 

Vsi deležniki začno koordi-
nirano izvajati aktivnosti v 
skladu z dogovorom. Od-

govorna oseba je ob štartu aktivnosti postavljena v vlogo 
supervizorja in na voljo za informacije vsem deležnikom.  

10. Zbiranje povratnih informacij 

Odgovorna oseba in nosilci aktivnosti 
neprestano zbirajo povratne informacije 
in se med seboj koordinirajo. Ključno je, 
da se zbira in filtrira pomembne informa-
cije, ki imajo posreden ali direkten vpliv 
na uspešnost. 

11. Prilagoditev 

Na podlagi povratnih informacij se 
sproti prilagaja aktivnosti in njihova 
izvajanja. Ob tem ne pozabimo na pri-
oritete in da so vse aktivnosti smiselne 
in vedno v skladu s postavljenim ci-

ljem. Prav tako odgovorna oseba neprestano preverja ali 
so aktivnosti poravnane s splošnimi (strateškimi) cilji 
organizacije. 

Na prvi pogled se zdi, da je enajst korakov veliko in mogo-
če celo kontradiktorno hitri odzivnosti in prilagodljivosti. 
Vendar nam je praksa pokazala, da temu ni tako.  

Vodje in timi ga radi uporabljajo, ker nudi strukturo, na 
kar se člani tima navadijo in pristop začne delovati zelo 
hitro. Potrebno je nekaj ponovitev in ko tim osvoji princi-
pe, se problemske situacije, na ta način, rešujejo izjemno 
učinkovito. Prednost je, da se vsak član zaveda svoje vlo-
ge v vsakem trenutku, ima jasne cilje (celo na dnevni ba-
zi), se počuti slišanega, njegov doprinos pa je celo merljiv 
in sledljiv. Še enkrat moram poudariti, da je uspeh reševa-
nja problemskih situacij in zapiranja vrzeli timsko delo, z 
osebnim doprinosom vsakega, zato je pomembno, da je 
ob vsem tem osnovna vrednota in vodilo medsebojno 
spoštovanje.     

 

Več informacij luka.skrjanc@hscskupina.si  



Purchasing Managers Index (PMI) je indeks, pridobljen na 
podlagi rezultatov ankete, ki je namenjen vsem nabavni-
kom, ostalim vodstvenim sodelavcem in analitikom, ki 
željo danes vedeti, kakšne so trenutne razmere v gospo-
darstvu in kažejo tendenco gibanja gospodarstva.  

Trenutna »slika« globalnega proizvodnega indeksa:  

S pomočjo ankete, ki jo vsak mesec nabavniki prejmete na 
svoj e-mail naslov pridobimo pomembne informacije o 
trenutnem stanju v gospodarstvu ter oceno gibanja po 
posameznih področjih. Nabavniki vsak mesec prejmete 
rezultate ankete, ki so objavljene v prvem tednu nasled-
njega meseca. Mesečno anketo PMI izvajamo na vzorcu 
podjetij, ki spadajo po Standardni klasifikaciji dejavnosti v 
t.i. proizvodni sektor in predstavljajo najpomembnejša 
podjetja z vidika velikosti prometa znotraj posamezne 
klasifikacije. Vprašanja so vezana na ekonomske kazalnike 
v podjetju. V anonimni mesečni anketi sodeluje cca. 300 
podjetij, katerih odgovori so ponderirani glede na velikost 
prometa podjetja znotraj posamezne klasifikacije. Ob tej 
priložnosti ponovno pozivamo vse, ki ankete še ne preje-
mate na svoj naslov in ste pripravljeni sodelovati in sous-
tvarjati indeks, da posredujete podatke na naslov: in-
fo@zns-zdruzenje.si.  

V ZNS se zahvaljujemo vsem nabavnikom podjetij, ki so 
indeks že vzele »za svojega« in že leta vsak mesec odgo-
varjajo. V nadaljevanju lahko preberete mnenja nabavni-
kov podjetij, ki redno poročajo. Nabavna stroka ima orod-
je, ki ga sama kreira, resnično si želimo, da prepoznate 
vašo pomembno vlogo pri tem, da je kazalnik relevanten 
in strokovno neoporečen. Uporaben je samo, če nabavni-
ki aktivno sodelujete in redno mesečno poročate.  

Uroš Primožič, Izvršni direk-
tor nabave, Helios d.o.o.: 
»Glavna prednost PMI je nje-
gova hitrost in ažurnost, gre 
za dodaten pogled na trg, ki 
nam poleg ostalih informacij 
pomaga pri razumevanju in 
odločitvah.  Že od samega 
začetka redno sodelujemo pri 
izpolnjevanju PMI ankete , saj 
se zavedamo da je predpogoj 

za realne indekse čim več podatkov oz. čim večje število 
sodelujočih podjetij. Glede na našo odvisnost od tujih 
trgov je poleg slovenskega indeksa nujno spremljati tudi 
ostale, predvsem nemške in EU indekse. Priznam, da pri 
samem spremljanju PMI nisem preveč pozoren na števil-
ke ampak bolj na trend, ki je običajno potrditev tega, kar 
zaznavamo pri dnevnem delu. Vsa zahvala gre ZNS in ožji 
ekipi za zgodnjo uvedbo samega kazalca in redno obdela-
vo podatkov s tehtnimi komentarji. Veseli me tudi čedalje 

pogostejše sklicevanje in omenjanje PMI indeksa s strani 
drugih poslovnih medijev, kadar gre za komentarje in 
analize tržišča. « 

 

Primož Lončar, Direktor nabave, 
BHS Hišni aparati d.o.o. Nazarje: 
»PMI Slovenije predstavlja glas in 
videnje nabavnikov ter spremlja 
dejanske razmere v slovenskem 
gospodarstvu, ravno tako pa lah-
ko znotraj tega poročila stanje 
'doma' primerjamo s stanjem v 
nekaterih najmočnejših gospodar-

stvih in ravno to mu daje tisto pravo dodano vrednost. V 
našem podjetju BSH Nazarje smo z mesečnimi rezultati 
PMI poročila seznanjeni vsi nabavniki, vsak posameznik 
pa si ga ogleda v odvisnosti od lastne ocene uporabnosti 
danih informacij. Dobrodošel in zelo koristen je seveda 
komentar PMI poročila, ki povzame bistvo analize indek-
sov in podindeksov, to pa v času, ko je na voljo ogromno 
različnih podatkov, omogoči časovno optimalno branje 
podkrepljeno z dejstvi. Menim, da se velja vsem vodjem 
nabav potruditi in redno izpolnjevati vprašalnik PMI Slo-
venije, saj lahko le na ta način zagotovimo verodostojnost 
rezultatov. Zdi se mi prav sodelovati in podpirati že uve-
ljavljen PMI proces, saj to jasno kaže na pripadnost in 
podporo nabavni skupnosti v Sloveniji, z mesečnimi PMI 
poročili pa nabavniki dokazujemo širši okolici zmožnost 
sodelovanja, kljub različnim stanjem in ciljem znotraj pod-
jetij.« 

Tanja Kramar, Direktorica nabave, Domel: »Indeks je 
pomemben pokazatelj ekonomskih aktivnosti in še naprej 
se bom trudila, da vam bom redno odgovarjala.  

Seveda je slovenski indeks le majhen del, pokaže pa doga-
janje v Sloveniji in reflektira dinamiko iz Evrope. Glede na 
to, da smo v našem podjetju vezani v veliki meri na Nem-
čijo, redno spremljam tudi le tega.« 

PMI INDEKS: NAJBOLJŠI NAPOVEDOVALEC GOSPODARSKIH GIBANJ  
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Janez Kunič, Direktor nabave, Trimo 
Group: »Za nabavo je pomembna 
informacija oziroma ocena, kako se 
gibljejo dobavni roki materialov, zalo-
ge materialov v podjetjih, kako se 
bodo gibale cene surovin in vhodnih 
materialov. PMI je skupek kazalnikov, 
ki podjetju omogočajo, da optimira 

svoje poslovanje, ga prilagaja razmeram na trgu in omo-
goča nadaljnji razvoj podjetja.« 

 

Rok Mezgec, Direktor nabave in 
R&R, Weiler Abrasives Group: 
»Slovenski kazalnik PMI je dobra re-
fleksija zdravstvenega stanja ekono-
mije in kratkoročne napovedi proizvo-
dnega trenda, hkrati pa tudi zanimiva 
samorefleksija lastnih proizvodnih in 
nabavnih aktivnosti ter merjenja per-

formans preteklega meseca v primerjavi z ostalim gospo-
darstvom v Sloveniji, kupci in konkurenco. 

Kazalnik je še posebej uporaben, ko zaznamo diskrepance 
med lastnimi in PMI agregiranimi podatki, kar so jasen 
signal, za visoko stopnjo pozornosti planiranja nabav in 
proizvodnje v bližnji prihodnosti.« 

Za mnenje uporabnosti PMI indeksa smo prosili še pred-
stavnika UniCredit Banke, ter hrvaško kolegico, svetoval-
ko za nabavo in dobavno verigo, kjer indeks PMI redno 
uporabljajo. 

 

Igor Orel, Zakladniški produkti za 
stranke, UniCredit Bank: »Za naše 
stranke na dnevni ravni pripravljamo 
poročilo o dogajaju na finančnih trgih. 
Eden od pokazateljev smeri, v katero 
se nagibajo aktualni ekonomski trendi 
ter indikator srednjeročnih obetov je 
tudi Purchasing Managers' Index 

(Indeks nabavnih managerjev - PMI), ki ga pripravlja Insti-
tute of Supply Management na podlagi anketirnja v štiri-
desetih največjih gospodarstvih na svetu. PMI sodi med 
najbolj skrbno opazovane kazalnike, saj ekonomistom in 
gospodarstvenikom ponuja sprotno sliko o razmerah v 
različnih panogah realnega gospodarstva, medtem ko so 
statistični podatki (BDP, inflacija, brezposelnost) objavlje-
ni z zakasnitvijo, kaže pa tudi pričakovane trende v pri-
hodnje. Skupaj z nekaterimi podobnimi raziskavami o 
zaupanju potrošnikov in razpoloženju investitorjev velja 
za enega najpomembnejših indikatorjev razmer v svetov-
ni ekonomiji. Za managerje v podjetjih je zelo uporabno 
orodje pri načrtovanju nabavnih verig in proizvodnih koli-
čin, služi pa lahko tudi kot orodje pri odločanju o prihod-
njih investicijah. Trende, ki jih nakazuje PMI, upoštevajo 
tudi institucije kot so centralne banke in državni statistični 
uradi pri pripravi svojih publikacij in napovedi.« 

Nataša Cikič, svetovalka za nabavo in dobavno verigo, 
Cronata d.o.o. »:PMI je parameter, ki se uporablja kot 
pokazatelj gospodarske aktivnosti. Izmerimo ga v obmo-
čju od 0 do 100, pri čemer je vrednost 50 povprečna, in-
deks pod 50 pa indikator stagnacije ali upada gospodar-
ske aktivnosti. 

Prvi PMI je že leta 1948 opredelil Inštitut za upravljanje 
oskrbe (ISM) v ZDA in je nato temeljil na informacijah 
direktorjev za nabavo 400 proizvodnih podjetij. 

Investitorji danes PMI uporabljajo kot vodilni kazalnik 
gospodarskih razmer, saj omogoča pregled prodaje, zapo-
slitve, zalog in cen. To je popolnoma razumljivo, saj sektor 
javnih naročil kaže na odzive povpraševanja in je pogosto 
prvi vidni znak upočasnitve. Tudi PMI je najpogostejši 
ekonomski kazalnik, saj poročila objavljamo mesečno in 
so med prvimi. 

Danes PMI ustvarja več kot 40.000 direktorjev javnih na-
ročil, ki so člani ISM na način, da vsak mesec odgovori na 
vprašalnik o stanju industrije, ki je "boljše", "enako" ali 
"slabše". Vprašanja so večinoma povezana 

• Nova naročila 

• Raven proizvodnje 

• zaposlovanje 

• Časi dostave dobaviteljev 

• Zaloge 

Številne države imajo PMI, ki meri in spremlja gospodar-
sko aktivnost, ekonomisti pa so tudi prepoznali povezavo 
z BDP, in če je PMI pod 50, je to jasen znak prihodnjega 
upada BPD in tveganja recesije. 

Kar zadeva kazalnike za euroobmočje, je londonsko pod-
jetje Markit, ki zbira in obdeluje ekonomske podatke, 
poudarilo, da je PMI septembra 2019 padel na 50,4 točke 
v primerjavi z avgustom, ko je znašal 51,9 točke in je bila 
ta vrednost najnižja od sredine leta 2013. Nato so analitiki 
trdili, da je gospodarstvo območja evra na robu stagnacije 
in da bo gospodarstvu v prihodnjih mesecih grozilo upad 
aktivnosti. 

Seveda takrat nihče ni mogel ugibati, da se bo pojavil vi-
rus COVID-19 in koliko bo vplival na gospodarstvo. 

Po podatkih za april je ISM v svojem poročilu objavil, da 
znaša PMI 41,5, kar je zmanjšanje v primerjavi z aprilom, 
ko je znašal 49,1. To zagotovo kaže na pomemben vpliv 
pandemije virusa corone na gospodarstvo in gospodarsko 
stabilnost. Kar lahko ekonomski analitiki z gotovostjo po-
trdijo, je, da bo PMI še naprej upadal za maj in lahko le 
ugibamo, kako se bodo razmere nadalje razvijale. 

Glede na nedavno raziskavo v Republiki Hrvaški naj bi se 
BDP znižal za kar 10%, odnos gospodarstvenikov pa je, da 
bo hrvaško gospodarstvo okrevalo dvakrat počasneje kot 
na svetovni ravni. Vsekakor je pred nami zahtevno obdob-
je, ki bo postavilo veliko izzivov pred nabavnimi in dobav-
nimi verigami v podjetjih tako na Hrvaškem kot v Sloveni-
ji, pa tudi po vsem svetu.« 
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Purchasing Managers Index® 

Objava: junij 2020 

PMI Slovenija 

PMI meseca maja še vedno na zgodovinsko nizkih ravneh 

Ključni podatki:  

 PMI maj 2020 = 36,3 

      (april 2020 = 24,9) 

 Nizka vrednost proizvodnih aktivnosti 

 Zmanjšanje novih naročil 

 Zmanjšanje zaposlovanja 

 Povišanje zalog materialov 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI se je meseca maja ustavil na 36,3 toč-

ke, kar je sicer več kot meseca aprila, a še vedno kaže 

na visoko ohlajanje gospodarstva in nadaljevanje 

zmanjševanja oz. upočasnjevanja gospodarskih aktiv-

nosti. Na nizek indeks so vplivale predvsem proizvodne 

aktivnosti, padec novih naročil in zmanjšanje zaposlo-

vanja.  

Če izvzamemo iz analize podatke po letih za mesec de-

cember, je indeks na  drugi najnižji ravni od junija 

2016. Na najnižji ravni od začetka merjenja PMI Slove-

nija je tudi podindeks dobavnih časov, katerega vre-

dnost znaša 23,2 točke. Hkrati podjetja beležijo najviš-

jo vrednost zalog nabavnega materiala v zadnjih 17 

mesecih.  

Komentar 
Proizvodni PMI Eurozone se je meseca maja znašel na 

39,5 točke in še vedno kaže na nadaljevanje ohlajanja 

gospodarstva, čeprav glede na mesec april z manjšo 

stopnjo, saj so nekatere države meseca maja že spro-

stile sprejete omejevalne ukrepe v gospodarstvu.  

Nemški proizvodni PMI se je iz aprilske vrednosti 34,5 

točke povzpel na 36,8 točke, kar pa še vedno predstav-

lja relativno velik padec rasti, in sicer predvsem po za-

slugi zmanjšanja zaposlovanja in nižjih cen dobrin in 

storitev. 

V Franciji se je proizvodni PMI povzpel na 40,3 točke, 

medtem ko je bil meseca aprila na 31,5 točke.  

Ameriški proizvodni PMI znaša meseca maja 39,8 točke 

(april 36,1 točke), medtem ko je japonski PMI celo pa-

del iz aprilskih 34,7 točke na 31,7 točke.  

Zmanjšane stopnje rasti so zabeležili tudi kompozitni 

PMI. Vrednosti le teh so se sicer popravile navzgor, 

vendar še vedno ostajajo na zelo nizkih vrednostih oko-

li 30 točk, medtem, ko so bili meseca aprila na rekor-

dno nizkih vrednostih okoli 15 točk. Storitveni sektor 

tako še vedno ostaja pomemben zaviralec skupne rasti 

gospodarstva. Vsekakor se bo nadaljevanje ohlajanje 

gospodarstva po svetu poznalo tudi v prihodnjih izra-

čunih PMI Slovenije. 

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