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Pandemija Covid-19 je temeljito zamajala veči- 
no naših pričakovanj in dogovorov ter ogro- zila 
zanesljivost in odpornost dobavnih verig. Ko 
smo si že oddahnili in pričakovali, da se bo naše 
delo utirilo nazaj v znane normalne okvi- re, 
kjer se bomo iz »gasilcev« lahko ponovno osre-
dotočili na večinoma strateško delo, »se nam 
je zgodila Ukrajina«. Politična in gospo- darska 
nestabilnost ter negotovost, ki jih je prinesla 
vojna v Ukrajini, dodatno povečujejo ranljivost 
in motnje v globalnih vrednostnih ve- rigah. 
Upravljanje nabavnih tveganj je postalo ključ-
nega pomena.

Odgovorni za nabavo smo morali spremeni- ti 
pripravljene strategije in se prilagoditi no- vemu 
»normalnemu stanju«. Danes se poleg upravlja-
nja z razpoložljivostjo in dobavljivostjo materi-
alov ter ob hkratnem naraščanju stroškov bo-
rimo tudi z visoko inflacijo in visokimi cenami 
energentov, ki neposredno ali posredno vpli-
vajo na cene vhodnih surovin in posledično na 
cene končnih proizvodov. Podjetjem moramo 
zagotoviti čim več novega aktualnega znanja in 
inovacij s strani vseh dobaviteljev. Stalne teme 
na našem dnevnem redu so: trajnost, digitalna 
preobrazba, uvajanje alternativnih dobavite-
ljev ter novih izdelkov in storitev. Ukvarjati se 
moramo s posledicami podnebnih sprememb, 
geopolitično nestabilnostjo, vse večjimi družbe-
nimi pričakovanji in svetovnim zdravjem.

Večina nabavnikov v naših podjetjih se uspeš- 
no prebija skozi te spremembe, predvsem z 
razširitvijo dodane vrednosti, s čimer vplivamo 

Drage članice in člani 
našega združenja, drage 
bralke in bralci Nabavnika, 
dragi sponzorji!

Piše Marina Lindič / predsednica ZNS / predsednica IFPSM

na povpraševanje, spodbujamo inovacije ter 
tesno sodelujemo s strateškimi dobavitelji in 
partnerji. Vse s ciljem spodbujanja prodaje, za- 
gotavljanja zahtev in pričakovanj naših internih 
naročnikov in kupcev ter s hkratnim ohranja-
njem nemotenega delovanja proizvodnje. Še 
vedno moramo delovati v konkurenčnih pogo-
jih; povečujemo hitrost prodora na trg in spod-
bujamo nenehne izboljšave. Agilnost nam služi 
kot rešitev za vse bolj zapleteno delovanje v ce-
lotni nabavni verigi.

Naš poklic še nikoli ni bil tako pomemben in 
pri- znan kot zdaj. Vedno bolj zapletene globali-
zirane oskrbovalne verige pomenijo, da imamo 
odgo- vorni v nabavi pri upravljanju oskrboval-
ne verige ključno vlogo, da prepoznavamo in 
odpravlja- mo težave ter motnje v oskrbovalnih 
verigah. Vzporedno skrbimo za okolje in spod-
bujamo dobavitelje k omejevanju vplivov nanj, 
kot so emisije toplogrednih plinov, in k večji od-
pornosti njihovih oskrbovalnih verig.

Nabavniki smo napeli vse svoje sile, da lahko 
za- gotavljamo nemoteno delovanje podjetij 
pod še sprejemljivimi pogoji.

Na žalost ukrajinske krize in z njo povezanih 
izzi- vov, s katerimi se pri vsakodnevnem delu 
srečujemo nabavniki, še ni konec.

Kljub vsemu je bilo leto 2022 za naše združe-
nje uspešno! V združenju imamo 367 članov, to 
je 17 več kot lani. Veseli nas, da število članov 
raste, kar je dokaz, da delamo prave stvari na 
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pravi način. V Združenju nabavnikov Slovenije 
smo sicer običajna srečanja v živo nadomeščali 
z virtualno ali vsaj s hibridno obliko, če so oko- 
liščine to dopuščale.

Izkaznica našega dela za 2022

Člani ZNS vsak mesec brezplačno prejemamo 
slovenski proizvodni PMI in vsak kvartal ele-
ktronski časopis Nabavnik.si, ki je vsako leto 
vsebinsko bogatejši in obširnejši.

Izvedene aktivnosti v letu 2022:

 J 6. oktobra 2022 je bil izpeljan hibridni do-
godek ZNS »NABAVNI VRH 2022«: Gibanje 
nabavnih cen na izbranih energetskih in 
surovinskih trgih v letu 2023

 J 19. maja 2022 je bil izveden webinar z naslo-
vom: Smo pred eksplozijo cen energentov? 
Predaval je g. Vitomir Panič iz GEN-i.

 J 5. in 6.5.2022 smo skupaj s partnerjem 
Planet GV izvedli hibridno že 21. NABAVNO 
KONFERENCO z osrednjo temo »Od prilaga-
janja v preobrazbo«.

Obravnavane teme na konferenci: 

 | KREPITVE ODPORNOSTI IN ROBUSTNOSTI V 
LUČI MAKROEKONOMSKIH, GEOSTRATEŠKIH 
IN STRATEŠKIH SPREMEMB

 | Pogledali smo, kako poteka in bo še potekala 
PREOBRAZBA NABAVE. 

 | Poglobili smo se, v ponovno zelo aktualno 
temo, ODLIČNOST V NABAVI. 

 | Podrobneje smo se seznanili z VODITELJSTVOM 
V NABAVI. 

 | Prvi dan smo slavnostno podelili priznanje 
nabavni menedžer 2022. Nabavni menedžer 
2022 je Uroš Zupančič iz podjetja Petrol d.d.

 J 14. aprila 2022 je bil izpeljan za člane ZNS 
brezplačen webinar z naslovom: Cene su-
rovin in logističnih storitev v kaotičnem 
svetu. Predaval je mag. Boris Gerjovič.

 J V marcu 2022 je izšla 1. številka e-časopisa 
Združenja nabavnikov Slovenije »NABAVNIK 
SI«.

 J 24. 2. 2022 je bil izveden Webinar Energija 
– surovine in logistika, organiziran s strani 
Elementum Industry Solutions (EIS) v sode-
lovanju z AHK in njihovim sodelavcem mag. 
Borisom Gerjovičem in je bil za naše člane 
brezplačen.

 J 15. 2. 2022 je bil izveden brezplačni Webinar 
Trade after Brexit, organiziran skupaj z 
Veleposlaništvom Velike Britanije v Sloveniji. 

 J 20. 1. 2022 je bil izpeljan Webinar Ali ste fit 
za nabavno poslovanje v digitalni ekono-
miji? 

 J Od 22. junija do 18. julija je bila izvedena ele-
ktronska, 19. REDNA SKUPŠČINA. 

Iskrena hvala vsem predavateljicam, preda-
vateljem in seveda organizatorjem ter mode-
ratorjem naših dogodkov! 

Iskrena zahvala tudi vsem kolegom, ki aktiv-
no delajo v organih ZNS in brez katerih vsega 
tega ne bi mogli izpeljati.

V Sloveniji nadaljujemo uspešno sodelovanje 
s Trgovinsko zbornico, agencijo Mediade, 
Planetom GV, GDBK – Gospodarsko zbor-
nico Dolenjske in Bele krajine, IEDC Bled, 
Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, Gospodarsko 
zbornico Slovenije … 

V tujini smo aktivni član svetovne federacije 
IFPSM – International Federation for Purchasing 
and Supply Management; plodno sodelujemo s 
partnerskimi združenji: z italijanskim Adaci in 
Adaci Treveneto, hrvaškim HUND, avstrijskim 
združenjem BMO in srbskim SUPLS.

Povečali smo naše pojavljanje v medijih in s tem 
prepoznavnost združenja. 

Zaradi velike aktualnosti teme, smo se dogovorili 
s Tomom Bundgaardom, glavnim analitikom 
Minteca iz podjetja specializiranega za napove-
dovanje gibanja cen blagovnih skupin, da smo 8. 
12. 2022 organizirali webinar na temo Kako bo 
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nestanovitnost cen vplivala na cene blaga in 
kaj to pomeni za nabavo v letu 2023? Webinar 
je bil za člane brezplačen in je darilo združenja 
vsem članom za novo leto.

V letu 2023 bomo za vas ponovno pripravili do-
godke z zanimivimi in aktualnimi temami, o katerih 
boste obveščeni po mailu in tudi z najavami na naši 
internetni strani, na LinkedIn in Facebook profilu. 

 J Rezervirajte si čas in se nam pridružite na 
strokovnem posvetu tretji četrtek v mar-
cu in tretji četrtek v novembru. Planiramo 
tudi izvedbo različnih poldnevnih delavnic ali 
webinarjev.

Planirani dogodki v letu 2023: 

V letu 2023 bo združenje praznovala 20-letnico 
svojega delovanja! Jubilej bomo obeležili s poseb-
nim dogodkom. Glede vsebin, datuma in kraja 
dogodka vas bomo pravočasno obvestili. 

 | 16. 2. – strokovni posvet: Etika in skladnost po-
slovanja v nabavi

 | 16. 3. – strokovni posvet: Trajnostna nabava 

 | 11. in 12. 5. – Nabavna konferenca z naslovom 
Nabava – kreator vrednosti v turbulentnih ča-
sih. Na koncu prvega dne konference bomo 
podelili dve nagradi: 1. za najboljši nabavni 
tim 2023 za velika podjetja in 2. najboljši na-
bavni projekt za srednja in mala podjetja. Ti 
nagradi bosta nadomestili dosedanjo nagrado 
za najboljšega nabavnega menedžerja leta. 
Vsi, ki se lahko pohvalite s svojimi dosežki ali 
dosežki svojih kolegov – pošljite prijavo! V za-
četku januarja bomo podrobneje predstavili 
nov projekt.

 | Nabavni vrh 2023 bo 5. oktobra.

 | 16. 11. – strokovni posvet – tema bo definirana 
naknadno.

 | V naslednjem letu planiramo izvedbo 2 delav-
nic pogajanj – prvo v prvem in drugo v drugem 
polletju.

Vabljeni, da se nam pridružite na naslednjem 
GMP – General Management Program s speciali-

zacijo za nabavne menedžerje ali na naslednjem 
Nabavnem tednu na IEDC Bled. Vpišite se!

Rezervirajte si termine v vašem koledar-
ju in se nam pridružite!

Tudi v prihodnjem letu bomo poskušali biti v 
združenju čim bolj aktualni in vas s kratkimi »we- 
binarji« obveščati o dogajanju na nabavnem po- 
dročju ter s področij, ki se navezujejo na nabavo 
in na delo nabavnikov. Z aktualnimi vsebinami 
bomo na delavnicah skupaj z vami poskušali 
osvetliti in poglobiti aktualne teme.

Vabimo vse tiste, ki še ne izpolnjujete mesečne 
ankete za izračunavanje proizvodnega PMI, da 
to čim prej začnete, saj vam bo enkrat mesečno 
vzelo le 3–5 minut vašega dragocenega časa. S 
svojim sodelovanjem boste pripomogli k še več- 
ji kredibilnosti in ugledu slovenskega PMI. Svojo 
pripravljenost sodelovanja pri mesečni anketi 
sporočite na info@zns-zdruzenje.si.

Skozi naš slovenski proizvodni PMI bomo naše 
člane in izpolnjevalce anket vsak mesec brez- 
plačno obveščali, kaj se dogaja v naših proizvo- 
dnih podjetjih:

 J s proizvodnjo v zadnjem mesecu

 J z novimi naročili, v celoti in še posebej z izvo-
znimi naročili

 J s ceno naših nakupov

 J z roki dobav naših dobaviteljev

 J z zalogami surovin

 J s številom zaposlenih

 J s količinami nabav

 J z zalogami končnih izdelkov

Mesečne objave slovenskega PMI kot tudi PMI- 
ji naših največjih trgovinskih partneric naj vam 
bodo v pomoč pri vsakdanjem delu, da boste laž- 
je in pravočasno sprejeli prave odločitve in izved- 
li optimalnejša pogajanja ter pravilne ukrepe za 
še boljše poslovanje podjetij.
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Upamo, da se bo vojna v Ukrajini v naslednjem 
letu vendarle končala in se bo nenormalno div- 
janje cen ter pomanjkanje nekaterih materialov 
umirilo, tako da bo ponovno mogoče delati v  bolj 
umirjenih razmerah.

Drage prijateljice in prijatelji nabave! Želimo si 
vaše aktivne vloge in vašega sodelovanja pri dvi- 
govanju ugleda poklica nabavnika v Sloveniji in 
pri uresničevanju naše vizije, ki se glasi:

Nabava bo postala strateška funkcija v vsa- 
kem slovenskem podjetju, v okviru katere 
nabavniki s svojim strokovnim in etičnim de- 
lovanjem ključno pripomorejo k uspešnosti 
poslovanja podjetja in k njegovemu razvoju.

Dobrodošli so vaši predlogi za naše nadaljnje 
delo, predlogi novih izobraževalnih vsebin, ki si 
jih želimo poglobiti na naših naslednjih dogod-
kih. Poleg tega želimo razširiti krog aktiv- nih 
članov, zato vas vabimo, da se nam pridru- žite 
vsak 3. četrtek v mesecu. Od začetka Covida 
smo se večinoma srečevali virtualno, a vse po- 
gosteje prehajamo nazaj na srečanja v živo ali 
vsaj »hibridno«.

Če ste zainteresirani, da bi se aktivneje vključili 
v delo združenja, nam pišite na info@zns-zdru- 
zenje.si .

Letos smo izvedli že četrto elektronsko skup- šči-
no. Taka oblika izvedbe bo ostala naša pra- ksa 
tudi v prihodnje, saj želimo omogočiti vsem našim 
članom, da se lahko na ta način udeleži- jo skup-
ščine, kjer dobijo informacije o našem delovanju 
in poslovnih rezultatih, glasujejo o relevantnih 
sklepih in tako sooblikujejo naše združenje.

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 odno-
se. Želimo vam vesel božič in naj bo leto 2023 
uspešno in srečno na vseh področjih, tako na 
osebnem kot poslovnem! Veliko zdravja vam in 
vašim najbližjim!

Lepo praznujte in uživajte v krogu tistih, ki jih 
ima- te najraje. V prazničnih dneh, ki prihajajo, 
se dobro spočijte, saj bo leto 2023 prav gotovo 
prineslo nove izzive, kar nakazujejo slovenski in 
tudi tuji PMI, ki naznanjajo novo recesijo in oh-
lajanje tako domačega kot različnih svetovnih 
gospodarstev.

Veselimo se srečanj z vami na naših dogodkih v 
letu 2023!

Želimo vam čudovit božič
in srečno novo leto 2023,
polno številnih novih priložnosti 
in zanimivih zgodb o uspehu.

Preživite prijetne praznike
v objemu vsega lepega, 
obdanega z ljubeznijo in srečo.
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PMI Slovenija
PMI že šest mesecev zapored pod mejo 50 točk

Ključni podatki:

 J PMI november 2022 = 33,9 
(oktober 2022 = 35,7)

 J Visok padec novih naročil

 J Nadaljevanje zmanjšanja števila zaposlenih

 J  Padec proizvodnih aktivnosti

 J Znižanje nabavnih cen in skrajšanje  
rokov dobav

Zgodovinski pregled

 
Povzetek

Proizvodni PMI znaša novembra 33,9 točke (okt. 
35,7) in je že šesti mesec zapored precej pod mejo 
50 točk in celo na najnižji vrednosti v zadnjih 31 
mesecih oz. začetka obdobja Covid. Indeks novih 
naročil znaša 31,0 točke (okt. 36,4), medtem ko se 
je indeks proizvodnih aktivnosti ustavil na 33,9 
točke (okt. 40,6). Podjetja ponovno poročajo o veli-
kem zmanjšanju števila zaposlenih, saj indeks zna-
ša le 28,4 točke (okt. 27,4). Že 8 mesecev zapored 
se skrajšujejo dobavni roki, katerih indeks znaša 
meseca novembra 32,8 točke (okt. 34,6). Tudi in-

deks zalog končnih produktov ima še vedno nizko 
vrednost in znaša le 28,7 točke (okt. 33,1).

Nabavne cene so se po septembrskem dvigu nad 
mejo 50 točk že drugi mesec zapored znašle pod 
mejo 50 točk. Indeks znaša 39,9 točke (okt. 43,9) in 
je na najnižji točki v zadnjega pol leta. Indeks novih 
nabav- nih nakupov znaša 48,8 točke (okt. 32,0), kar 
pomeni, da so podjetja nove nakupe prilagodile ve-
likemu zmanjšanju končnih produktov. Po obdobju 
4-mesečne rasti in indeksu 39,4 v mesecu oktobru, 
so podjetja zopet zabeležila rast zalog repromate-
riala z indeksom 55,2, kar pa je verjetno posledica 
veliko nižje proizvodnje, ponovnega zmanjšanja 
naročil ter povečanja nabavnih nakupov.

Komentar

Proizvodni PMI Eurozone znaša meseca novembra 
47,3 točke (okt. 46,4) in se nahaja še vedno zelo 
nizko glede na zadnjih 29 mesecev in hkrati že peti 
mesec pod mejo 50 točk. Tudi kompo- zitni PMI je 
je še vedno pod mejo 50 točk in znaša 47,8 točke 
(okt. 47,3), kar še vedno nakazuje na kontinuira-
no ohlajanje in padec aktivnosti EU gospodarstev. 
Nizka vrednost PMI nakazuje velike možnosti zdr-
sa gospodarstva evrskega območja v recesijo.

Nemški proizvodni PMI je iz vrednosti 45,1 točke 
sicer narasel na 46,7 točke in je ravno tako že 5 me-
secev zapored pod mejo 50 točk. Povpraševanje 
je še vedno pod pritiskom močne inflacije, čeprav 
je bilo na stroškovni strani nekaj spodbudnih zna-
kov, saj so podjetja poročala o najpočasnejši rasti 
stroškov v zadnjem letu in pol. Še vedno je zaznati 
nadaljnji upad aktivnosti na trgu delovne sile, a 
razmere označujejo kot obvladljive.

Ameriški proizvodni PMI je po dolgem vztraja-
nju nad mejo 50 točk že drugi mesec zapored 
padel pod to mejo in znaša 47,6 točke (okt. 49,9), 
kar predstavlja najnižjo vrednost v zadnjih 30 

November 2022 / Purchasing Managers Index
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Gibanje posameznih ključnih kazalcev za izračun vrednosti PMI in gibanje PMI v ostalih velikih 
svetovnih ekonomijah in državah sveta

mesecih. Tudi kompozitni PMI se nahaja na niz-
ki vrednosti in znaša 46,3 točke (okt. 48,2). Tudi 
v ZDA poročajo o veliki rasti stroškov življenja, 
zaostrovanja finančnih pogojev, zmanjšanem 
povpraševanju, in če smo pretekli mesec opo-
zarjali na šele priha- jajoči vpliv zmanjšanja no-
vih naročil, se je to novembra dejansko zgodilo, 
saj je indeks dosegel najnižjo vrednost od maja 
2020. Če odmislimo vpliv korone, pa je padec 
najvišji vse od leta 2009.

Gibanje indeksov PMI kaže, da gospodarska 
aktivnost še vedno vztrajno pada. Dvigi cen 
energentov, vse višja in konstantna inflacija ter 
višanje obrestnih mer nadalje vplivajo na padec 
povpraševanj tako pri pridelovalni dejavnosti 
in tudi pri storitvah, kjer se potrošniki najlažje 
odpovedo novim nakupom. Še vedno raste tudi 
pritisk na rast in korekcije plač in navsezadnje 
v dejstvo, da podjetja posledično zmanjšujejo 
število zaposlenih.
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Positioning Cost analysis 
at the heart of collective 
intelligence

piše Bernard Gracia and Hervé Legenvre

It's summertime, inflation and slow growth 
continue to impact the economic situation in 
Europe. Business leaders are turning to their 
purchasing functions to cope with price in-
creases and supply risks. This summer is not 
the summer of 2022 or 2023, it is the summer 
of 1974. Purchasing functions are about to be-
come key for the performance of companies. 
This will accelerate in the future with the in-
creasing internationalization of business activi-
ties and the lengthening of supply chains.

The years 1975-1980 saw the emergence of pur-
chasing schools including EIPM with its Executive 
MBA. Purchasing processes became more struc-
tured and buyers' skills were strengthened. At 
the heart of these approaches, buyers were 
increasingly using advanced cost analysis ap-
proaches. We talk about design to cost, target 
costing and value analysis. Over the years, cost 
analysis has become a key step in the procure-
ment process and one of the key skills of buyers. 
In sectors where volumes are high, cost analysis 
became professionalized and sometimes they 
were handled by functions independent of pro-
curement or R&D. These costing functions sup-
port "Make vs. Buy" decisions, supplier selec-
tion, and design activities. Companies have also 
increasingly automated cost analyses by using 
databases available on the market.

Today is the summer of 2022, the challenges 
look similar. With inflation and market volatility, 
purchasing organizations are on corporate deck 
and play a central role not only in weathering 
the storm but also in seizing the opportunities 
that arise. Understanding cost dynamics is at 
the heart of these emerging issues. But today it 

is not just one step in a process or one of many 
core competencies. It is a collective skill, at the 
heart of a company collective intelligence. More 
than ever, we need multi-functional teams ca-
pable of managing risks, costs, innovation and 
sustainable development issues in a systematic 
and integrated way. These teams must also be 
able to rely on decision-making tools and ben-
efit from rich and reliable information on the 
markets.

We visualize this collective competence as an 
eight-sided diamond.

Side #1: A support for negotiation on the buy-
ing side but also on the selling side

Knowing the cost factors and the raw materials 
that have the greatest impact on costs is essen-
tial for negotiating with suppliers and also with 
customers. Good negotiations are a collective 
effort based on solid facts, which mobilize all 
commercial and sometimes technical functions.

Face #2: Optimising the total cost using scenarios

In an environment of uncertainty, total cost 
analysis should allow for the exploration of 
several solutions. Each solution can be defined 
as a scenario for optimizing investments, costs 
and gains over the long term. These scenarios 
can be discussed between functions and with 
the suppliers who have the necessary knowl-
edge to implement these solutions. The chal-
lenge is not to calculate to defend a solution 
but to calculate and evaluate the feasibility of 
certain solutions over time. The result of a good 
full cost study is often a choice of solution in 
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the short term but also avenues to explore for 
the future.

Face #3: Thinking of risks as costs

While there is a tendency to associate cost anal-
ysis with supplier selection, or with upstream 
and design activities that help implement a 
procurement strategy, cost analysis is also a 
formidable risk analysis tool. Defining a total 
cost means having a model that allows you to 
measure various risk impacts. If an event X oc-
curs, what would be the costs incurred if we 
react quickly but also what are the costs in-
curred if we are slow to react? It is these types 
of dynamic measures of the "value at risk" that 
allow better detection and anticipation of risks.

Side #4: Measuring environmental impacts.

Analyzing costs involves breaking down ma-
terials, products or services into sub-assem-
blies or activities. This is a very good basis for 
evaluating the costs but also the environmen-
tal impacts of these materials, products, and 
services. This offers an opportunity to devel-
op rich exchanges with suppliers and technical 
functions. If this is supported by digital tools 
that facilitate the analysis, it becomes a perfor-
mance accelerator.

Face #5: Digitalizing cost analysis

Today, many data sources can be used to ana-
lyze costs, risks, environmental impacts, etc. 

Advanced analyses can be carried out using 
cost breakdowns and supplier locations. The 
digitalization of these analyses makes it pos-
sible to speed up costing activities, but it also 
offers multi-functional teams the possibility of 
quickly simulating the costs of new ideas.

Side #6: Innovation and value analysis

Understanding costs without understanding the 
added value of what you are buying is heresy. A 
good analysis should make it possible to associ-
ate costs with functionalities, with added value. 
Breaking down the costs will enable us to discuss 
serenely "What is it for?" "Do we really need it?" 
and "How much does this function cost? You need 
to ask the right questions in the right order and 
we need to have solid facts to decide together.

Side #7: Open collaboration with suppliers

Understanding costs without involving suppliers 
in a discussion is sometimes possible and useful. 
But open collaboration on critical and important 
purchases, where we look together at the options 
for improving performance more radically in 
terms of costs, risks, and environmental impact, 
is even better. This is not only about the quali-
ty of data but also the quality of the relationship 
and the shared values that can be developed.

Side #8: Market Watch

Knowing a market well means knowing the cost 
factors throughout a value chain, knowing the 
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suppliers' roadmaps, and being aware of new 
technologies that can change the situation. 
Being able to collect new ideas through market 
intelligence and quickly map the cost impacts 
of these ideas is one of the key collective skills 
of a company. But this requires anticipation, 
looking at new options well before the renew-
al of a contract becomes necessary. This is the 
role of a project or advanced project buyer.

In conclusion

So YES, cost analysis must be at the heart of in-
flation and risk issues for purchasing functions. 
Yes, we must continue to integrate it into our 

processes and know-how. But above all, it is an 
essential

collective skill, a multi-faceted approach that 
must facilitate the exchange of ideas and ex-
changes within multi-functional teams, as well 
as exchanges with current or future suppliers.

Eva Kutnjak & Samo 
Krančan: Na poti do 
trajnostnih izdelkov

povzetek Tilen Klobučar 

Danfoss, kot najbrž bralci že dobro veste, je dan-
ska multinacionalka, ki jo večina slovenske go-
spodarske publike pozna po proizvodnem obra-
tu Danfoss Trata d.o.o. v Ljubljani in Kamniku. 
V skupaj 95 tovarnah po celem svetu proizvaja 
izdelke, ki izjemno dobro naslavljajo moderne 
megatrende, kot so globalno segrevanje, ur-
banizacija, elektrifikacija, učinkovita oskrba s 
hrano ... Ga. Kutnjak, ki v Danfoss Trati deluje 
kot strateška nabavnica s posebnim fokusom 
na trajnostni nabavi, in g. Krančan (vodja razvo-
ja mehanskih komponent) sta nam z izjemno 
zanimivim predavanjem pobližje predstavila, 
kako Danfoss naslavlja vidik trajnosti v samem 
podjetju in v eksternih deležnikih.

Svoje predavanje sta pričela z vpogledom v t. 
i. »Earth Overshoot Day«, ki v svoji osnovi go-

vori o tem, koliko ekoloških resursov in storitev 
porabimo kot človeštvo v primerjavi s tem, kar 
nam Zemlja lahko ponudi. Dejstva, kot si lahko 
mislite, niso na naši strani in samo urgentno 
ukrepanje ob konsenzu ključnim akterjem lah-
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ko privede do konkretnih sprememb. Izvedeli 
smo, da je prav zaradi tega Danfoss postavil v 
osrčje svoje prenovljene poslovne strategije t. 
i. ESG načela (angl. Environmental, Social, and 
Governance). Pravijo, da so pri tem izhajali iz 
pričakovanj in zahtev svojih kupcev, trendov 
na globalnih trgih, regulatornih vzvodov, ne 
nazadnje pa tudi iz osebnostnih prepričanj. 
Predavatelja sta se pobližje dotaknila tudi 
konkretnih zahtev, ki jih narekujejo pomembni 
kupci; skupna točka vsem pa je, da se počasi (a 
vztrajno) vse več vprašanj nanaša na predloži-
tev dokazov o trajnosti in trajnostnem razvoju.

V Danfossu verjamejo, da bo trajnostni razvoj 
postal (oziroma je že) konkurenčna prednost. 
Hkrati pa je potrebno v tovrsten razvoj vključiti 
ljudi različnih prepričanj, narodnosti, porekla in 
velike izzive »napasti« z raznolikimi timi. ESG-
ja se namerava podjetje lotiti v treh korakih, in 
sicer se v prvih dveh dotakne lastnih operacij z 

jasnim ciljem: CO2 nevtralnost oziroma ničelni 
izpusti ogljikovega dioksida. V tretjem, zadnjem 
koraku, pa pridejo na vrsto tudi eksterni delež-
niki (dobavitelji, logistični partnerji ipd.).

Zadnji korak pa še ne pomeni, da se v zvezi s 
tem še nič ne dela, zagotavljata predavatelja. V 
sodelovanju s podjetjem McKinsey je Danfoss 
pripravil model, ki bi za vsak izdelek lahko na-
redil oceno izpustov ogljikovega dioksida. Tako 
smo izvedeli, da eden izmed najbolj prodajanih 
izdelkov Danfoss Trate v enem letu »proizvede« 
toliko ogljikovega dioksida kot avtomobil, ki ima 
na števcu 950.000 km. Predstavljamo si lahko, 
kako pomembni so torej pri celotni zgodbi nji-
hovi dobavitelji. Ravno zato z njimi že izvajajo 
podrobne raziskave o trenutnem stanju, stra-
teških aktivnostih, izvorih energije (kako preiti 
v zeleno ...) in o nadaljnjih skupnih korakih. V 
Danfossu torej aktivno iščejo, kot sami pravijo, 
partnerje v dekarbonizaciji. 

Za zaključek sta predavatelja pripravila zanimi-
ve izsledke. V Danfossu vidijo celoten proces 
kot zanimiv način: najprej se začne s poslovno 
potrebo, ki se na drugi strani »sreča« s priori-
tizacijo in podporo vrhnjega vodstva. Za svo-
jo osnovo ima trajnosten stroškovni model, ki 
lahko skupaj z zgodnjo vključitvijo dobaviteljev 
in skupnim vlaganjem v razvoj vodi k uspešnim 
prodajnim rezultatom, hkrati pa ima manj ne-
gativen vpliv na naš planet.

Prihodnost se vsaj na tem primeru zdi nekoliko 
bolj svetla.
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Draško Jelavič: Nabavna 
strategija v času motenj v 
oskrbnih verigah

povzetek Tilen Klobučar 

Draško Jelavič je ustanovitelj in direktor podje-
tja CIRTUO, ki je zagotovo eno izmed vodilnih 
podjetij na področju rešitev za digitalizacijo na-
bave. Orodje, ki so ga v podjetju razvili, je še v 
posebno pomoč strateškim nabavnim funkci-
jam, saj se osredotoča na povečanje učinkovi-
tosti strateške nabave. Poleg tega pa s pomoč-
jo naprednega programskega jezika ključno 
pripomore k ustvarjanju vrednosti v podjetju 
skozi nabavo. Na predavanju v Portorožu je g. 
Jelavić izpostavil izzive za postavljanje nabav-
nih strategij ter njihove izvedbe v času motenj 
v oskrbnih verigah. Zagotovo tema, ki se je do-
taknila vsake nabavne organizacije v zadnjih 
nekaj letih.

Motnje v oskrbnih verigah, nekontrolirani in-
flacijski pritiski, konstantni »šoki« na medna-
rodnih trgih ... Gre za stalnico, ki nas od začet-
ka pandemije Covid-19 neprestano spremlja 
in se je še dodatno okrepila z vojnim stanjem 
v Ukrajini. Orodje, ki ga omenjam na začetku, 
je Cirtuo lansiral na trg ravno ob začetku pan-
demije leta 2020. Izzivi, ki so takrat nastopili v 
podjetjih, zagotovo niso bile nabavne strategije, 
ampak je bil fokus v celoti na tem, kako preži-
veti. Predavatelj je izpostavil, kako so se v pod-
jetju v tem obdobju naučili, da je morda ravno 
pomanjkanje strateškega fokusa v nabavi delni 
krivec za situacijo, v kateri se mnoga podjetja 
nahajajo danes. Prav tako lahko danes vzame-
mo pod drobnogled dejstvo, da za demonstra-
cijo vrednosti nabave v podjetjih najbrž nikoli ni 
bil boljši čas – sleherna nabavna odločitev ima 
lahko v današnjem času globalne posledice.

V podjetju so prepričani, da je (če kdaj) zdaj 
pravi čas za transformacijo nabave in preu-

smeritev pozornosti na strateške vidike, ne 
pa na operativne. Vse kaže v smer, da se bodo 
tako operativne kot tudi taktične aktivnosti v 
nabavi skoraj v popolnosti avtomatizirale in 
digitalizirale. Podjetja se morajo začeti spra-
ševati o tem, kako bi vrednost nabave še bolj 
približala ključnim deležnikom, kako bi ustvar-
jala vrednost ... V toku predavanja smo naredili 
korak nazaj in se vprašali, kaj je pravzaprav na-
bavna strategija. Dokaj hitro smo si s pomočjo 
predavatelja odgovorili, da gre za »nabiranje« 
podatkov s strani internih in eksternih delež-
nikov, poslovnih potreb, zahtev s trga in dru-
gih relevantnih informacij, ki jih v naslednjem 
koraku sintetiziramo. Produkt te sinteze pa je 
naslavljanje strateških potreb podjetja in vseh 
pomembnih deležnikov. Skladno s spreminja-
njem potreb pa moramo biti v nabavi sposobni 
kontinuirano spreminjati tudi svoje pristope in 
strategijo.

Transformacija ni nikoli zaključena; zavedati 
se je potrebno, da se dogaja neprestano, zato 
moramo biti tudi nabavniki nenehno v kora-
ku s spremembami in jih uspešno naslavljati. 
Pomembno vprašanje, na katerega si mora 
odgovoriti nabava, je: kdo so moji ključni de-
ležniki? Po mnenju g. Jelavića bi morala nabava 
naslavljati najvišje vodstvo v podjetju, priti bliž-
je v stik s kupci in s tem, kar poganja poslovni 
model organizacije. 

Povzamemo lahko, da bodo tudi v nabavi 
potrebne nove veščine, potrebno pa bo tudi 
nadgraditi obstoječe, če se želimo nabavni-
ki aktivneje vključevati v diskusijo s 'pravimi 
deležniki'.
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Velimir Srića: Kako 
motivirati sebe in 
svoje sodelavce v novi 
normalnosti

Nataša Košnjek Jug / Nabavna konferenca 2022

Nova normalnost

Živimo v novih časih. Vse je spremenljivo, negoto-
vo, zapleteno in dvoumno. Prihaja »nova normal-
nost«. Vse, kar smo poznali do sedaj, je preteklost. 

Preživeli smo dve pandemiji – Covid 19 in de-
presijo (kar od 12–15 % starejše populacije v 
razvitem svetu trpi za depresijo). Priča smo glo-
balni gospodarski in politični krizi, srečujemo 
se z vedno višjo inflacijo, zgodila se je vojna v 
Ukrajini, nad nami visi tiha grožnja jedrske voj-
ne, vrednote izgubljajo svojo vrednost ...

Izgubljanje vrednot in zaupanja

Izgubljanje vrednot se počasi dogaja že zadnjih 
40 let. Zakonska zveza je kot vrednota v zad-
njih nekaj desetletjih veliko izgubila. V Islandiji, 
ki je pred 40 leti veljala za eno najbolj liberalnih 
držav, se je število otrok, rojenih v izvenzakon-
ski zvezi, iz 15 % povečalo na 70 %. V Sloveniji je 
ta delež 54 %, na Hrvaškem pa 25%. 

Prav tako se je zmanjšalo zaupanje v vlado in 
njene institucije. Zaupanje števila ljudi, ki vladi 
zaupa, je upadlo v povprečju iz 85 % na 15 %.

Tudi vodilni poslovneži so izgubili zaupanje, be-
ležijo upad iz 65 % na 18 %. Enako usodo beleži-
jo mediji, zaupanje vanje je upadlo iz 78 % na 27 
%, in pomembnost vere – iz 60 % na 20 %.

Raziskava zaupanja v ljudi na vodstvenih ali 
vplivnih položajih v letu 2020 v Veliki Britaniji je 

pokazala, da uživajo zelo malo zaupanja s strani 
ljudstva. Vodilnim v marketingu, politikom, vla-
di, novinarjem zaupa le med 13 % in 23 % ljudi 
(za primerjavo: najbolj uživajo zaupanje medi-
cinske sestre in zdravniki – med 91 % in 93 %).

Digitalno vlada svetu

20 let nazaj so vladale banke in naftna podjetja, 
danes vladajo IT podjetja.

42 let je bilo potrebnih, da je Apple iz garažnega 
podjetja zrasel v podjetje, vredno 1000 milijard do-
larjev. In potem je bilo potrebnih le 28 tednov, da 
se je njegova vrednost podvojila. In potem je bilo 
potrebnih le nekaj mesecev, da je dosegel 3000 
mrd dolarjev. Danes je vredno okrog 2400 mrd.

»Veličastnih 5« podjetij Amazon, Google, Apple, 
Facebook in Microsoft predstavljajo kar 40 % 
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vrednosti na NYSE. Platforma Zoom ima enako 
vrednost kot 7 največjih letalskih družb.

Najstniki preživijo na pametnih telefonih v 
povprečju 8.13 ur na dan, kar je več kot en de-
lovni dan, in so praktično sužnji tehnologije. 
Algoritmi spreminjajo obnašanje milijarde za-
poslenih. Primer šoferja Google vozila (podob-
no kot Uber): šofer se ne sprašuje, kako priti iz 
kraja A v kraj B, ampak enostavno sledi algori-

tmu v aplikaciji, ki kaže pot. Prav tako ne pos-
tavi cene za vožnjo, ampak je cena določena z 
algoritmom.

Težave in spremembe

V novi normalnosti smo priča eksponentne-
mu tempu sprememb v tehnologiji, v nabavi in 
ostalih poslovnih funkcijah se je skrajšal reak-
cijski čas, odločitve morajo biti hitre in agilne. 
Tradicionalne menedžerske metode so zasiče-
ne in ne zmorejo sprocesirati vseh informacij 
in sprememb. Ukazovanje in nadzor se sreču-
jeta z odprtostjo in hitrimi odzivi in veliko ljudi 
se s tem ne more spopasti. Vrednote in etični 

kompas so kršeni in porušeni, s tem pa se sre-
čujemo na dnevni bazi: kako je možno, da CNN 
in Fox News o enaki situaciji poročata iz dveh 
popolnoma različnih zornih kotov in nam pri-
kazujeta dve paralelni resnici? Zakaj govorimo 
o lažnih novicah in teorijah zarote in jim da-
jemo enako težo kot dokazanim znanstvenim 
dejstvom?

Birokracija je ovira inovacijam – želimo inovi-
rati, vendar smo obdani s kupi birokracije, kar 
onemogoča inovacije.

Spremembe v motivaciji zaposlenih

Gallupova raziskava je letno poročilo, ki pred-
stavlja kolektivni glas zaposlenih. V to raziskavo 
je vključenih skoraj 1,5 mrd zaposlenih iz 142 
držav. Raziskava je bila narejena pred pande-

mijo in rezultati so pokazali, da je le 13 % za-
poslenih ciljno usmerjenih in si želijo spreme-
niti svet ter imajo strast do tega, kar delajo. 63 
% je takšnih, ki jim služba predstavlja zgolj vir 
dohodka in so veseli, ko je delovnega dneva 
konec. 24 % (številka je skoraj dvakrat višja od 
prvih 13% !!) pa je aktivno negativnih – hodijo v 
službo zato, da morijo druge s svojo negativno-
stjo, opravljanjem, želijo se kregati in uničevati 
pozitivno delovno klimo.

Kaj je torej naloga menedžerjev? Zanesti se na 
prvi segment, motivirati drugega in se znebiti 
zaposlenih iz zadnjega segmenta, kar pa je veli-
kokrat zelo težko.
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Študija svetovne banke v Afriki

Afrika je celina, v kateri se stvari trenutno hitro 
spreminjajo in razvijajo. Primerjali so dva različ-
na pristopa do izobrazbe. Eden je tradicional-
na pridobitev MBA izobrazbe (finance, nabava, 
marketing, HRM ...), kjer je znanje pridobljeno 
v t. i. »škatlah«. Ko pridemo v resnični svet, pa 
smo mi tisti, ki moramo oceniti, kaj je kje, in po-
vezati škatle med sabo. Ta koncept izobrazbe je 
v študiji pokazal 11-procentno rast dobička.

Drugi pristop pa je vplivati na odnos ljudi in 
graditi podjetniški pristop (poznavanje trendov, 
voditeljstvo, timsko delo, motivacija, change 
menedžment,...). In če se ljudi uči na ta način, 
na »real-life« koncepte in ne na znanje v »ška-
tlah«, bo dobiček zrasel za 30 %.

Zakaj se mora naša miselnost spremeniti?

Nova normalnost zahteva nov »mindset«. 
Prehod iz prilagoditve v spremembo je 
težak.

Miselnost predstavljajo vrednote; te kreira-
jo naše obnašanje, obnašanje pa producira 
rezultate. Torej, če želimo dosegati boljše 
rezultate, moramo spremeniti vrednote.

Spremembe pa so zelo težke; moramo se 
namreč zavedati, da problemov ne moremo 
reševati z enako miselnostjo, ki je povzroči-
la te probleme. Zelo težke pa so tudi zato, 
ker so večinoma vsiljene brez obrazložitve 
in ker jih ljudje enostavno ne maramo.

Alan Deutchman je v svoji knjigi »Change 
or die« opisal svojo raziskavo, ki govori 
o tem, kako se ljudje težko spremenimo. 
Raziskava govori o šestih ljudeh, ki so prišli 
k zdravniku in ta jim je rekel, da v kolikor se 
ne spremenijo (nehajo piti alkohol, prene-
hajo kaditi, začnejo z redno rekreacijo, jedo 
zdravo prehrano brez sladkorja in maščob 
...), bodo umrli. Rezultat raziskave je poka-
zal, da se spremeni samo eden od šestih. 
Dva od preostalih petih sicer začneta s po-
skusom spremembe, vendar izgubita voljo, 
da bi jo izpeljala do konca. Preostali trije pa 
ne naredijo ničesar. Svoje ravnanje opravi-
čujejo z iskanjem izgovorov, kot npr., da je 

sosed star več kot 70 let, čeprav stalno kadi, ali 
da imajo drugačen metabolizem, način življenja 
...

Ti rezultati nam dajo občutek o tem, kako je 
sprememba težka in kako težko je uvajanje 
sprememb. 

Motivacijsko okolje

Sprememba pomeni novo miselnost, nove 
vrednote. Za uvajanje sprememb je torej pot-
rebno vzpostaviti ustrezno motivacijsko okolje. 
Vzpostavljanje le-tega je razdeljeno v točke, ki 
so opisane v nadaljevanju.

 J Vodje – katalizatorji sprememb

Vodenje je pri spremembah ključnega pomena. 
Zelo močna povezava je med kvaliteto vodje in 
kvaliteto podjetja. Vendar gre pri katalizatorju 
za drugačen tip vodenja. Le-ta se bori za spre-
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membo ves čas in jo poskuša pospešiti. Takšen 
vodja ima vizijo, cilje, nove vrednote, poskuša 
jasno obrazložiti, zakaj so spremembe potreb-
ne, saj večina ljudi začne takoj iskati razloge, da 
do sprememb ne bi prišlo. Takšen način vode-
nja je stalno uvajanje sprememb, gre za trans-
formacijo in ne za adaptacijo.

 J Razumevanje namena

Potrebno je začeti z zakaj in poiskati namen. 
Zakaj to delam? Kaj je moj namen v mojem de-
lovnem okolju? Kakšen namen imam kot vodja? 
Ko namen razumemo, ga moramo vzljubiti, kar 
pomeni, da nam je mar, da bi nekaj naredili, do-
bimo strast in smo del 13 % zaposlenih, ki so 
omenjeni v Gallupovi raziskavi.

 J Učiti se in odučiti se

Velja splošno prepričanje, da je učenje ena izmed 
ključnih sposobnosti. Vendar pa je odučenje oz. 
unlearning bolj pomembno. Pomembnost le-te-
ga zelo dobro ponazori primer Nan-in zgodbe, 
kjer so naši možgani ponazorjeni s skodelico, v 
katero iz vrča teče čaj. Ko v njej ni več prosto-
ra, začne teči čez rob. Skodelica je torej polna 
in vanjo ne gre nič več. Tako kot naši možgani, 
ki so polni idej, konceptov, odnosov, miselnost 
je nastavljena, fiksna ... Ne moremo se naučiti 
ničesar novega, dokler se skodelica (glava) ne 
sprazni. Toliko stvari delamo zato, ker so jih de-
lali naši predhodniki, šefi, starši ... In mi jih na-
daljujemo na enak način, z enako miselnostjo. 
Moramo se naučiti, kako se odučiti in spreme-
niti miselnost.

 J Razmišljaj Kaizen!

Beseda kaizen je sestavljena iz dveh pojmov: 
kai (sprememba) in zen (dobro). Torej spremem-
ba je dobra. V naši kulturi velja razmišljanje, da 
moramo nekaj spremeniti, ker je slabo. To pa ni 
v redu. S tem razmišljanjem v timih zmanjšuje-
mo motivacijo, saj nihče noče slišati predavanj o 
vseh slabih stvareh, ki smo jih naredili. Če želim 
v timih spremeniti odnos do sprememb, se mo-
ram osredotočiti na dobre stvari, ki jih je sku-
pina naredila, in pristopiti k temu, da je treba 
narediti spremembo, da bi lahko delali še boljše.

 J Zaupanje, odkritost in transparentnost

Jack Welch, pokojni ameriški vodilni poslovnež, 
je izjavil: »Pomanjkanje odkritosti je najbolj uma-
zana skrivnost poslovnega neuspeha.« Njegova 
izjava pomeni, da ljudje lažejo, niso odkriti, 
vzdržujejo se komentarjev, olepšujejo slabe no-
vice, raje so tiho, da se izognejo konfliktom ... In 
to je ključni problem v vsakem poslu, prav tako 
pa tudi na vseh področjih našega življenja. Na 
ta način ne rešujemo problemov. Rešujemo jih 
lahko le, če smo odkriti. Z odkritostjo pripravi-
mo ljudi, da se začnejo zares pogovarjati; tako 
se rodijo nove ideje, hitreje se rešujejo proble-
mi in z eliminiranjem nepomembnih sestankov 
in poročil se zmanjšujejo stroški. Situacijo lahko 
zelo dobro ponazorimo s primerom alkoholika, 
ki mu lahko pomagamo šele takrat, ko prizna 
oz. odkrito pove, da je alkoholik. 

 J Spodbujanje strasti

Ljudje, ki imajo strast do stvari, ki jih delajo, so 
motivirani z vsemi izzivi, ki jim pridejo na pot. 
Entuziazem, volja do življenja, vpetost, preda-
nost, odločnost narediti spremembo, nenasiten 
apetit do sprememb ... so ključni v delovnem 
okolju. Samo z vzpodbujanjem teh lastnosti 
lahko uspešno vodimo ljudi in podjetje.

 J Kritiziranje je brezplačno svetovanje

Ponovno se dotaknemo odkritosti in transpa-
rentnosti. Ljudem moramo povedati, kaj delajo 
narobe, a povedati jim moramo, kaj je narobe v 
njihovih dejanjih in ne v njih osebno. Soočenje 
z brutalnimi dejstvi je najboljši način reševanja 
problemov.

 J Empatija

Empatija je sposobnost prepoznati in razumeti 
čustva, potrebe in misli drugih ljudi. Torej ra-
zumeti, kako je biti v njihovi koži. Pred 20 leti je 
veljalo, da je bila empatija slaba lastnost mene-
džerja. Pred sedmimi leti pa je poslovna šola na 
Harvardu začela delati na indeksu empatije; za-
čeli so jo meriti in pokazali, da je empatija zelo 
povezana s poslovnim uspehom. Če je empatija 
v podjetju vrednota, se bodo povečali poslovni 
uspeh, razvoj, motivacija zaposlenih. In tako je 
danes empatija sprejeta kot učinkovito orodje za 
doseganje dobička in je ena izmed najbolj drago-
cenih stvari, ki jih uči harvardska poslovna šola.
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 J Cenimo pobude

V standardni poslovni hierarhiji želijo zaposleni 
zadovoljiti nadrejenega. Iniciativa oz. pobuda 
pa pomeni, da želi zaposleni poleg nadrejene-
mu ustreči tudi stranki, sodelavcu ... Tako želi  
zaposleni doseči nekaj več.

 J Pozitivno razmišljanje

Optimisti se ne osredotočajo na tisto, česar ne 
morejo narediti, ampak je fokus na tem, kaj lah-
ko naredijo in zato tudi uspejo.

 J Najdite zaposlene v dejanjih, ki jih naredijo 
dobro

Smo v okolju, kjer radi 
lovimo ljudi na stvareh, 
ki jih naredijo narobe, in 
jih hočemo sankcionira-
ti, kritizirati in podobno. 
Vendar bi bilo prav, da 
ujamemo ljudi v stvareh, 
ki jih delajo pravilno, in jih 
v tem vzpodbujamo. S tem 
jim omogočimo, da razvije-
jo svoje dobre kvalitete. Ne 
osredotočamo se na slabos-
ti, ampak poskušamo graditi 
na prednostih in tako ustvar-
jati pozitivno okolje.

 J Miselnost obilja

V obilju delujemo drugače kot v 
pomanjkanju. Če ponazorimo s 
primerom samopostrežne mize v pro-
storu, kjer je 70 ljudi in hrane vsaj za 200 ljudi, 
se bodo vsi ljudje obnašali vljudno, prepuščali 
prednost drugim pri jemanju hrane in vzeli le 
toliko hrane, kolikor je lahko res pojedo. Če pa 
bi bilo pri mizi 70 ljudi, hrane pa le za 50 ljudi, bi 
vljudnost izginila; ljudje bi se prerivali, si nala-
gali na krožnik več, kot bi lahko pojedli, v skrbi, 
da ne bi imeli premalo hrane. Moramo se bori-
ti za miselnost obilja. Živimo v mentaliteti po-
manjkanja, in to v smislu, da se moramo vedno 
za kaj boriti; ko je nekaj naše, moramo zadevo 
nadzirati ter jo držati zase in najbližje. Zato je ta 
mentaliteta neučinkovita.

 J Izbira samomotiviranih ljudi

Samomotivirani ljudje imajo »stalno polno ba-
terijo in ne potrebujejo polnilca«. Ni toliko po-
membna izobrazba ljudi v ekipi, ampak šteje-
ta strast in zagnanost do dela, ki ga zaposleni 
opravljajo.

 J Zaupanje vase in v svojo ekipo

V kolikor ni zaupanja vase, ne more biti uspeha. 
Ljudje, ki zaupajo sami vase, se ne bojijo spre-
memb, vedno sodelujejo in ne podcenjujejo 
truda drugih v ekipi.

Albert Bandura (kanadski psiholog) je imel te-
orijo o grajenju pojma »sel-
f-efficasy«, kar pomeni, da 
morate hraniti svoje misli z 
idejo, da ste lahko uspešni v 
katerikoli situaciji. Ta pojem 
zelo lepo ponazarja primer o 
zabavi, ki je trajala dolgo v noč 
in so povabili na oder prosto-
voljca, ki bi pel. Ne javi se tis-
ti, ki zna najbolje peti, ampak 
pridejo na oder pijani, sprošče-
ni in brez vseh predsodkov o 
tem, da tega ne bi bili sposobni 
narediti.

 J Borba proti notranjemu 
sovražniku

V šaolinskem templju učijo ljudi, kako se 
boriti. Vendar ne učijo, kako se boriti proti sov-
ražniku, ampak kako se boriti proti sovražniku v 
sebi. Sovražnik v nas je tisti, ki nam vsako jutro 
pravi, da naj ne vstanemo, naj še malo poleži-
mo, naj se ne naprezamo v službi, naj ne bomo 
prijazni do soljudi, naj se ne rekreiramo ali ne 
delamo dobrih stvari. In poskusiti moramo, da 
tega sovražnika v nas ne poslušamo. Če na-
mreč poslušamo sovražnika v nas, res postane-
mo sovražnik.

Poskusimo vsak dan spreminjati svet na boljše.
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Zeleno javno naročanje in 
Model sistemskega prehoda 
v krožno in nizkoogljično 
gospodarstvo v Sloveniji
Marjana Dermelj in Tatjana Orhini Valjavec sta 
predstavili smernice in programe, ki jih priprav-
ljajo na Ministrstvu za okolje in prostor RS.

Model prehoda je v svojem predavanju predsta-
vila ga. Dremelj. Področje krožnega gospodar-
stva je zajeto v razvojni strategiji Slovenije do 
leta 2030, v Slovenski strategiji trajnostne pa-
metne specializacije, Slovenski industrijski stra-
tegiji, Nacionalnem energetskem in podnebnem 
načrtu, Nacionalnem programu varstva okolja 
in v številnih drugih programih, ki so financirani 
s strani EU. Vsi programi, ki izhajajo iz strategij in 
planov, spodbujajo inovativnost, krožno gospo-
darstvo, zniževanje ogljičnega odtisa, zniževanje 
rabe primarnih surovin … Nabava kot strateška 
funkcija predstavlja pomemben del prizadeva-
nja podjetij za doseganje trajnostnih ciljev. 

Predstavila je tudi 8 korakov, povzetih po knji-
gi »Circular procurement in 8 steps«, ki ponuja 
praktičen pristop k vključevanju načel krožnega 
gospodarstva v postopek naročil, začenši z »za-
kaj krožnost«. V naslednjih korakih gre za vklju-
čevanje deležnikov, notranje sodelovanje in po-
stopke naročanja pa vse do upravljanja pogodb. 
Zelena nabava lahko spodbudi tudi razmišljanje 
o novih poslovnih modelih, proizvodih in stori-
tvah, ki bodo okolju bolj prijazni. 

Ga. Valjavec pa je predstavila program Zelenega 
javnega naročanja, kjer se država s svojim zgle-
dom trudi vpeljati dobre prakse tudi širše. Na 
podlagi sprejete uredbe o zelenem javnem na-
ročanju je potrebno okoljski kriterij izbora ob-
vezno vključiti pri 22 skupinah predmetov in 

storitev, kot so npr. električna energija, živila in 
gostinske storitve, stavbno pohištvo … Pri zele-
nem naročanju gre za uvedbo okoljskih kriteri-
jev v razpisne pogoje. Lahko so zajeti v tehničnih 
specifikacijah, lahko so navedeni kot razlog za iz-
ključitev, kot pogoj za sodelovanje, kot merilo za 
oddajo javnega naročila ali pa kot posebno dolo-
čilo v pogodbi. Skratka, zeleno javno naročanje 
pomeni, da naročnik naroča blago, storitev ali 
gradnje, ki imajo primerjalno z ostalim blagom, 
storitvami ali gradnjami v celotni življenjski dobi 
manjši vpliv na okolje in zagotavljajo varčevanje 
z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo 
enake ali boljše funkcionalnosti od običajnih 
predmetov. Ključni cilj je prehod Slovenije v niz-
koogljično družbo. 

piše Marjana Drolc Kaluža
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Trg odpadnih surovin
Ga. Stefanie Köberl iz podjetja Saubermacher 
je predstavila trg odpadnih surovin. To podjetje 
se ukvarja z zbiranjem in predelavo odpadnih 
surovin v Avstriji. 

Evropski parlament je leta 2018 sprejel paket 
krožnega gospodarstva za preprečevanje kopi-
čenja odpadkov in za krepitev recikliranja. Vsaj 
55 % komunalnih odpadkov mora biti reciklira-
nih do leta 2025, 60 % do leta 2030 in 65 % do 
leta 2035. Organske odpadke, tekstil in gospo-
dinjske odpadke, ki so razvrščeni kot nevarni, 
bo potrebno od leta 2025 ločeno zbirati po vsej 
EU (organske odpadke od leta 2024). 

Z odpadki in sekundarnimi surovinami se ved-
no bolj trguje v mednarodnem okolju, zato na-
nje vplivajo številni dejavniki:

 J splošni gospodarski razvoj ima osrednji vpliv 
na obseg in povpraševanje po odpadkih in 
sekundarnih surovinah;

 J povečanje stroškov primarnih surovin in 
energije povzroči povečano povpraševanje 
po odpadkih kot nadomestnem gorivu ali al-
ternativnem viru energije;

povzetek: Karmen Horvat / Stefanie Köberl, Saubermacher 

 J odpadki in sekundarne surovine so lokalni vir 
materiala/energije, ki zmanjšuje odvisnost od 
globaliziranih dobavnih verig;

 J varnost odlaganja pridobiva na pomenu v ne-
stabilnih gospodarskih razmerah;

 J proizvodne operacije v industrijskih panogah 
odločilno vplivajo na količino odpadkov kot 
tudi na možnosti prodaje sekundarnih surovin.

Odpadki in s tem tudi sekundarne surovine so 
omejen vir. Podnebna kriza vodi v povečano 
osredotočenost javnosti na trajnost – na upo-
rabo sekundarnih surovin kot pomembnega 
dejavnika novih virov. Materiali, ki so bili doslej 
obravnavani kot odpadki, postajajo iskane na-
domestne surovine ali viri energije (npr. gradbe-
ni odpadki, odpadki od dreves in grmovnic …). 

Okoljska metodologija in strategija za zmanjše-
vanje odpadkov je: zmanjšajte–ponovno upo-
rabite–reciklirajte. S tem optimiziramo stroške 
surovin in odlaganja. 

Sestava odpadkov in s tem tudi razpoložlji-
vost sekundarnih surovin je močno odvisna 
od potrošniškega vedenja kot tudi od obliko-
vanja izdelka. Domnevno bolj ekološki izdelki 
ne povečajo vedno njihove možnosti recikli-
ranja. Kartonska embalaža močno narašča 
zaradi spletnega nakupovanja in zamenjave 
plastike s kartonom. Novi materiali, kot je bi-
orazgradljiva (bio) plastika, predstavljajo nov 
izziv v procesu recikliranja. Do sedaj številni 
tokovi plastičnih odpadkov niso bili primerni 
za recikliranje (spojine, delci manjših meša-
nic ...). Obrati, ki uporabljajo tehnologije ke-
mičnega recikliranja, se razvijajo po Evropi 
in ponujajo rešitve za te tokove materialov. 
Rešitve krožnega gospodarstva in s tem tudi 
trgi sekundarnih surovin za dodatne tokove 
odpadkov (kot je tekstil) bodo v prihodnosti 
potrebne zaradi evropskih ciljev krožnega 
gospodarstva. 

do leta 2025 do leta 2030

Povprečje za vse materiale 65 % 70 %

Plastika 50 % 55 %

Les 25 % 30 %

Železne kovine 70 % 80 %

Aluminij 50 % 60 %

Steklo 70 % 75 %

Papir in karton 75 % 85 %
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Evropski svet za recikliranje papirja (EPRC) je 
ugotovil, da je bila stopnja recikliranja odpadne-
ga papirja v 2021. letu 71,40 % (za dve odstotni 
točki manj kot v prejšnjem letu in najnižja vred-
nost po letu 2015). Povečala se je evropska pora-
ba papirja pa tudi zbiranje in poraba odpadnega 
papirja. Visoke cene energije so veliko breme za 
papirno industrijo. Do izpadov v proizvodnji pa-
pirja je že prišlo in jih je pričakovati tudi v prihod-
nje. Kljub velikemu povpraševanju po kartonski 
embalaži kot alternativi plastični je proizvodnja 
kartona pod velikim pritiskom. Zmanjšana pro-
izvodnja vodi do ogromne potrebe po prostoru 
in financiranju za vmesno skladiščenje. 

Kombinacija razmeroma visokih zalog, zmanjša-
nega povpraševanja zaradi zaustavitve proizvo-
dnje v več papirnicah in nizke izvozne aktivnosti 
lahko povzroči padec cen odpadnega papirja. 

Stroški energije, dela in vzdrževanja so trije 
glavni dejavniki cene obratov za recikliranje pla-
stike. Doslej so stroški energije predstavljali 15–
20 % celotnih obratovalnih stroškov. Zaradi po-
večanih stroškov energije se je ta delež povzpel 
na do 70 % obratovalnih stroškov. Do izpadov 
pri recikliranju plastike je že prišlo in jih je pri-
čakovati tudi v prihodnje. 

Napreduje razvoj kemičnega recikliranja – ta 
tehnologija je dopolnilo ali konkurenca me-

hanskemu recikliranju. Stroški sortiranja na-
raščajo, RDF stroški pa se zmanjšujejo – ener-
getska uporaba odpadne plastike postaja bolj 
ekonomična. 

Trenutno je še vedno veliko povpraševanje po 
odpadnem lesu v industriji ivernih plošč. Zaradi 
padca naročil v gradbeništvu pa tudi v proizvo-
dnji se je pojavilo zmanjšanje količin odlaganja. 

Visoki stroški surovin povzročajo povečano 
stopnjo ponovne uporabe (npr. palete). Zaradi 
visokih stroškov energije in stroškov za CO2 
certifikate je tudi odpadni les iskano nadome-
stno gorivo (npr. cementna industrija, elektrar-
ne na biomaso). Odvisno od gospodarskega 
razvoja je v naslednjem letu pričakovati padec 
povpraševanja v industriji ivernih plošč za oko-
li 20–30 %. 

V naslednjih nekaj letih se bodo razvili novi trgi 
sekundarnih surovin (kemijsko recikliranje, re-
cikliranje tekstila). Razvoj trgov sekundarnih 
surovin v prihodnjem letu bo v veliki meri od-
visen od nadaljnjega razvoja energetskih trgov 
in celotnega gospodarskega razvoja. Zaradi 
visokih cen energije in surovin ter CO2 politike 
certifikatov se pojavlja nova konkurenca za iz-
brane sekundarne surovine. Varnost dobave in 
odlaganja je osrednji poudarek v dinamičnem 
tržnem okolju. 
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Teja Breznik Alfirev:
Preko agilnosti do 
ustvarjanja vrednosti

Teja Breznik Alfirev je v svojem predava-
nju Preko agilnosti do ustvarjanja vrednosti 
predstavila, kako zagotoviti, da ne zaspimo v 
spreminjajočem se okolju, ter kako zagotovi-
mo agilnost v kulturi podjetja in s tem tudi nje-
gov stalni razvoj.

Kako dosegati poslovno inovativnost skozi kul-
turo in razvoj ljudi?

S pomočjo svojih raziskav in dela z vodilnimi 
menedžerji v podjetjih ugotavlja, da sta največ-
krat izpostavljeni oviri za agilno vodenje neza-
interesiranost zaposlenih in kultura. Paradoks 
je v tem, da je ravno menedžment odgovoren 
za vodenje ljudi in vzpostavljanje kulture.

Podjetja imajo na splošno veliko izzivov z vpe-
ljevanjem sprememb in razvojem kulture. 
Iniciative za  spremembe se dostikrat zausta-
vijo. V fazi implementacije sprememb tipično 
pride do odpora, kar dostikrat vrne time v sta-
ro stanje. Z vztrajanjem pri spremembi pride 

povzetek Vladimir Prosenik 

običajno do točke kaosa, ko se podre obstoječi 
red. Takrat postane pomembno upravljanje 
spremembe, ki pripelje do vzpostavitve nove-
ga reda. 

Pri uvajanju sprememb ne moremo predvideti 
vsega vnaprej. Ne moremo se zanašati samo 
na obstoječa znanja, ampak je pomembna 
sposobnost učenja. Ljudem moramo omogo-
čiti možnost učenja in razvoja. Delovna mes-
ta morajo postati poligon za profesionalno in 
osebno rast.

Če želimo, da ljudje inovativno ustvarjajo vred-
nost, so osebne vizije ljudi osnova za primerno 
vodenje. Prav tako je potrebno dati ljudem čas, 
da spremembe privzamejo, jih stabilizirajo in 
jih tudi nagradijo in praznujejo.. Tako lahko 
trajno pričakujemo ustvarjanje vrednosti.

Karkoli počnemo, počnimo tako, da bomo 
ustvarili več energije in življenja v podjetju ali 
osebno.
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Trg elektronskih 
komponent

NABAVNI VRH 2022 / Gabriele Braga, ANIE Electronic Components – član uprave

Gabriele Braga je član uprave združenja ANIE 
Electronic components.

ANIE Electronic Components je italijansko 
združenje industrije aktivnih in pasivnih ele-
ktronskih komponent in s tem dobaviteljev 
tehnologij, ki omogočajo digitalno transfor-
macijo in inovativne rešitve za industrijski, 
gospodarski in družbeni razvoj države. ANIE 
Electronic Components je del ANIE Federation 
(italijanskega združenja elektro in elektroteh-
ničnih podjetij) in Confindustrie (največjega 
italijanskega gospodarskega združenja), zato 
je priznan in spoštovan sogovornik tako na 
regionalnem kot tudi v mednarodnem gospo-
darskem okolju.

Gabriele nam je že na Nabavnem vrhu leta 
2021 zelo zanimivo in razumljivo predstavil 
ozadje velikega pomanjkanja čipov in ostalih 
polprevodniških elementov na trgu. Tokrat 
pa nam je razkril, kakšna je situacija eno leto 
kasneje.

Na sliki 1 vidimo, da je prodaja polprevodnikov 
na globalnem trgu v obdobju enega leta sicer 
beležila rast za 7,3 %, a ta rast se, nekje bolj, 
drugje manj, že upočasnjuje. Največjo rast 
(20,9 %) so beležili v ZDA, visoka rast (15,2 %) 
je bila tudi v Evropi, sledi še Japonska (13,1 %). 
Azija beleži minimalno rast (4,1 %), Kitajska pa 
celo padec prodaje (-1,8 %). 

Razlike v rasti so sicer tudi posledica spreme-
njenega tečaja USD/EUR, saj je trg zdrav, po-
trošnja polprevodnikov pa je še kar zelo velika. 

 Slika 1, vir: Gabriele Braga, Nabavni vrh 2022, oktober 2022
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Razlike v stopnjah rasti prodaje se pojavljajo 
tudi glede na tehnološka področja uporabe 
polprevodnikov. Na sliki 2 vidimo, da se rast 
porabe še ne umirja na področju industrijske 
tehnologije in v avtomobilski industriji. Tudi 
ne na področju proizvajalcev komunikacijske 
opreme. 

Padec rasti porabe polprevodnikov pa beležita 
računalniška industrija in industrija izdelkov za 
široko potrošnjo. 

Proizvodnja polprevodnikov za industrijsko 
tehnologijo in avtomobilsko industrijo zahte-

va popolnoma drugo tehnologijo izdelave kot 
proizvodnja polprevodnikov za široko potro-
šnjo in računalništvo, zato vsi največji proizva-
jalci slednjih – Samsung, Intel, Nvidia – beležijo 
padec v drugem in tretjem kvartalu.

Prvič v zgodovini se tudi dogaja, da bo tajvan-
ski proizvajalec TSMC po vrednosti prodaje 
prehitel velikana Samsung in Intel, ki sta se do 
sedaj vedno menjala na prvih dveh mestih. 

Kaj lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti?

 J Povpraševanje po polprevodnikih na trgu 
je še vedno zelo visoko.

 J Še lahko pričakujemo veliko prodajo 
polprevodnikov na področja industrijske 
tehnologije in avtomobilske industrije.

 J Dobavni roki se še ne bodo skrajševali, 
čeprav so se zmogljivosti tovarn proizvajal-
cev polprevodnikov povečale za 6 do 8 %. 
To je posledica novozgrajenih in obnovlje-
nih tovarn pa tudi reorganizacije v proizvo-
dnji.

 J Trg se je spremenil, predvsem »just in 
time« dobave so le še sanje, trenutno bolj 
velja »just in case« strategija.

 J Vpliv vojne v Ukrajini se je v poletnih mese-
cih čutil le posredno, saj so imeli proizvajal-
ci še precej velike zaloge surovin, vezanih 
na dobavo iz Ukrajine. Seveda pa bo vojna, 
če bo trajala dolgo, vplivala na zamude do-
bav. Zato bo pravi izziv iskati rešitve in op-
timizacije v nabavnih verigah.

 
Gabriele je zaključil z mislijo:

»Look carefully your backlog, make sure that it is exa-
ctly what you need. Than look out through the window 
and wait for array of sun, which will come for sure.« 

Pozetek: Jani Ločičnik

Slika 2, vir: Gabriele Braga, Nabavni vrh 2022, oktober 2022

Slika 3, vir: Gabriele Braga, Nabavni vrh 2022, oktober 2022
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Elektronska pogajanja
Vlado Prosenik je v svojem predavanju predstavil 
izkušnje in dal nekaj koristnih nasvetov za izvaja-
nje elektronskih pogajanj. Po njegovih izkušnjah 
so po približno 300 izvedenih elektronskih po-
gajanjih povsem običajni prihranki pri storitvah 
25-procentni, pri investicijah 15-procentni  in pri 
direktnih materialih v rangu 5-procentni. Poleg 
samih prihrankov so učinki elektronskih poga-
janj tudi v drastičnem skrajšanju časa pogajanj, 
v možnosti pogajanj z velikim številom ponudni-
kov hkrati in v transparentnosti. 

Zakaj se elektronska pogajanja ne uporabljajo 
bolj pogosto? Nabavniki večinoma vidijo ovire 
v odporu strokovnih služb, negodovanju trenu-
tnih dobaviteljev, pomanjkanju osebne note in 
v zapletenosti. Te ovire so lahko premostljive s 
pravilnim pristopom, in sicer:

 J nabava pritegne v odločanje vrhnji mene-
džment in vsebinsko-tehnične skrbnike,

 J k pogajanjem se vabi le ustrezne ponudnike, 
sposobne dobave po zahtevanih kriterijih,

 J poleg cene se v pogajanjih upošteva tudi ne-
cenovne kriterije,

 J način pogajanj s ponudniki zahteva ustrezno 
komunikacijo,

 J za izvedbo elektronskih pogajanj se izbere 
uporabniku prijazen sistem,

 J v začetku se izvedba lahko zaupa zunanjemu 
ponudniku ali pa se najame svetovalca,

 J nabavnike se dobro izuri za uporabo. 

Pri elektronskih pogajanjih se hitro identificira-
jo nekonkurenčni ponudniki. Prednost je tudi 
v tem, da se izloči osebni vpliv ponudnikov na 
nabavnika.

Ponudniki vidijo priložnost pridobiti posel v 
poštenem konkurenčnem boju in hkrati lahko 

piše Vladimir Prosenik 

tudi precej dobro ocenijo svojo konkurenčnost, 
če na koncu niso najugodnejši.

Ponudniki, ki vedo, da niso najbolj konkurenčni, 
se poskušajo na vsak način ogniti elektronskim 
pogajanjem. Če ponudnik zavrne sodelovanje z 
elektronskimi pogajanji, se mu običajno razloži, 
da s tem izgubi možnost vpogleda, kako kotira 
njegova ponudba; seveda pa med pogajanji izgu-
bi tudi možnost popravka ponudbe. Če vztraja, 
se njegova ponudba vnese v sistem kot končna 
in se kot taka upošteva v pogajanjih.

Primernost nabavnih kategorij za elektronska 
pogajanja v povezavi s Kraljičevo matriko je poe-
nostavljeno prikazana v spodnjem grafu.

Le nabavne kategorije, ki sodijo v kvadrant oz-
kega grla, niso primerne za elektronska pogaja-
nja. Pri vseh ostalih nabavnih kategorijah se ele-
ktronska pogajanja kažejo kot zelo učinkovita. 
Seveda je pri tem potrebno vzpostaviti primerno 
konkurenčnost med dobavitelji.
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O IFPSM: Mednarodna 
federacija za nabavo in 
oskrbni menedžment

Pred letom 1973 sta obstajali IFP (International 
Federation for Procurement) in EFP (European 
Federation for Procurement). V letu 1973 pa je 
prišlo do dogovora o združitvi obeh federacij v 
eno globalno federacijo. Do združitve je prišlo 
leta 1976, ko je nastala IFPMM – International 
Federation of Purchasing and Materials 
Management. Leta 2007 se je IFPMM preime-
novala v IFPSM – International Federation for 
Purchasing and Supply Management – in pod 
tem imenom deluje federacija še danes. 

IFPSM danes

Federacija je vsa leta širila mrežo in sedaj zdru-
žuje 44 nacionalnih združenj, preko katerih po-
kriva približno 250.000 članov, praktikov. 

piše Marina Lindič / Predsednica ZNS / Predsednica IFPSM

IFPSM aktivno sodeluje pri oblikovanju global-
nega okolja na področju nabave in menedžmen-
ta oskrbnih verig (Procurenment & Supply Chain 
Management). V svetovnem gospodarstvu sou-
stvarja pogoje za rast konkurenčnosti na podro-
čju nabave in menedžmenta oskrbnih verig. 

IFPSM je edinstvena mednarodna mreža, ki 
rešuje strateška vprašanja nabave in mene-
džmenta oskrbnih verig. Zagotavlja priložnosti 
za promocijo stroke, širjenje strokovnih veščin 
in znanja. Je globalna platforma in mreža, kjer 
razpravljajo o temah s področja nabave in me-
nedžmenta oskrbnih verig, jih ocenjujejo in si 
jih izmenjujejo.

IFPSM ima sledeče poslanstvo in vizijo:

Glavne aktivnosti IFPSM so:

 J pomoč pri razvoju združenj članic

 J prispevek k uspehu svetovnega gospodar-
stva s podporo in razvojem njenih članov 

 J pomoč pri oblikovanju strokovnih standar-
dov za njeno področje dejavnosti

 J omogočanje članom, da se povezujejo, dru-
žijo in mrežijo

 J izboljšanje ugleda poklica v javnosti

 J spodbujanje spoštovanja etičnega kodeksa 
med člani in na celotnem interesnem po-
dročju

 J povezovanje združenja članic s podobnimi 
organizacijami in organizacijami skupnega 
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interesa (Svetovna banka, Združeni narodi, 
Evropska komisija, Afriška unija, Afriška ra-
zvojna banka itd.)

Glavni cilj IFPSM je spodbujati člane, da deluje-
jo profesionalno in v skladu z etičnim kodeksom 
IFPSM. Člani so dolžni ravnati v skladu s Kodeksom 
ravnanja IFPSM – Etični standardi (prenovljen maja 
2019) https://www.ifpsm.org/regulations. IFPSM 
podpira svoje člane in stroko. V ta namen organi-
zira svetovni vrh IFPSM in izdaja ali izmenjuje med 
člani strokovne publikacije, gradi bazo znanja na 
področju nabave in oskrbnih verig, ustvarja pri-
ložnosti za mreženje in izmenjavo najboljših praks 
ter izvaja strateške razvojne projekte.

Glavni cilji IFPSM:

 J omogočiti mednarodno omrežje na podro-
čju nabave in oskrbnih verig, ki bo dvignilo 
raven stroke;

 J spodbujati članice k nadaljnjemu učenju z 
zagotavljanjem mednarodno priznanih izo-
braževalnih programov, ki ustvarjajo resnič-
no vrednost za podjetja, javne organizacije 
in strokovnjake;

 J omogočiti izmenjavo informacij o razvoju 
standardov, najboljših praks in tehnoloških 
orodij za izobraževanje, publikacije in do-
godke;

 J nenehno ocenjevati in izboljševati področje 
nabave in oskrbnih verig z zagotavljanjem 
okolja za »benchmarking« in izmenjavo idej;

 J vzpostavitev strokovnih standardov za oce-
njevanje izobraževalnih programov z upora-
bo globalnih standardov in standardov za 
akreditacijo programa;

 J spodbujati korporativno upravljanje nabav-
ne funkcije in poudariti njeno ključno vlogo 
pri povečevanju učinkovitosti in pregled-
nosti poslovanja;

 J spodbujati in pospeševati partnerstvo z glo-
balnimi institucijami, ki določajo in urejajo 
prakse s področja nabave in oskrbnih verig 
med državami in trgovinskimi bloki, da bi 
lahko svetovali in motivirali njihove politike 
in izvajanje (EU, ASEA, Svetovna banka ...);

 J identifikacija in partnerstvo z drugimi zdru-
ženji in organizacijami, ki se ukvarjajo s pra-
kso s področja nabave in oskrbnih verig, da 
bi povečali vpliv IFPSM.

Strategija

Voditeljstvo

 | Zagotavljanje globalnega vodenja in upravljanja 
vprašanj s področja nabave in oskrbnih verig:

 J npr. trajnost, etika, boj proti korupciji, člo-
vekove pravice, zdravstveno varstvo, delo 
otrok              

 J vzpostavitev platforme za reševanje odpr-
tih vprašanj s področja nabave in oskrbnih 
verig

 J Nadaljnji razvoj in vpliv na globalno po-
membne standarde 

Ustvarjanje vrednosti za člane

 | Zagotavljanje platforme za:

 J večje sodelovanje med članicami 
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 J izmenjavo najboljših praks: 

 | o strategijah, dejavnostih in vodenju organi-
zacij članic

 | o tem, kako pritegniti mlade strokovnjake v 
poklic in dejavnosti združenj

 J razpravo o operativnih in strateških vpraša-
njih

 J izmenjavo mnenj za dvig in napredek stroke 
na področju nabave in oskrbnih verig 

 | Podpiranje razvoja kakovostne ravni članov:

 J ugotavljanje potreb članov 

 J oblikovanje mrež izkušenih združenj, ki 
bodo pomagale pri razvoju manj izkušenih 
članic

 J razvijanje novih zamisli za pridobivanje do-
datne dodane vrednosti za člane in IFPSM 

 | Spodbujanje in izboljševanje strokovne spret-
nosti in kompetence kadra s področja nabave 
in oskrbnih verig:

 J dopolnjevanje storitev usposabljanja in izo-
braževanja združenj, članic

 | Povečanje komunikacije s člani, redno delje-
nje pomembnih novic, glasil in informacij 

Glas IFPSM v javnosti

 | Izmenjava pobud, predlogov, najboljših zami-
sli in mnenj iz različnih forumov in od članic 
federacije za večjo prepoznavnost v javnosti

 J spletna stran IFPSM in IFPSMnews.com

Trajnostno financiranje

 |  Identificiranje in razvijanje novih priložnos-
ti za ustvarjanje prihodkov v korist članov in 
IFPSM

 J IFPSM ne konkurira komercialnim intere-
som svojih združenj, članic

 | Izboljšanje obstoječih storitev, npr. globalni 
akreditacijski standard (GS), PAS, svetovni vrh

 | spodbujanje zunanje uporabe blagovne 
znamke IFPSM in članske baze.
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Pogovor z Nabavnim 
managerjem 2022

Podjetje Planet GV in Združenje nabavnikov 
Slovenije sta na Nabavni konferenci, 5. maja 
2022, razglasila dobitnika priznanja Nabavni 
manager 2022. 

Nabavnik ste že vrsto let. Kakšno je 
vaše mnenje o pomenu nabave za dol-
goročni uspeh organizacij? 

Nabava ima lahko vpliv na dolgoročni us-
peh organizacij, v kolikor je vključena v pri-
pravo strategij. Zato smo si v ZNS v viziji 
zapisali: “Da bo nabava strateška funkcija v 
vsakem slovenskem podjetju, v okviru ka-
tere nabavniki s svojim strokovnim in etič-
nim delovanjem ključno pripomorejo k us-
pešnosti poslovanja podjetja in njegovemu 
razvoju.” Nabava seveda lahko ima krat-
koročne učinke, predvsem na stroškovni 
strani, a vendar se pogosto kvaliteta, ob-
vladovanje tveganj in odnosi z dobavitelji 
gradijo veliko dlje časa. In če si na to prip-
ravljen, če veš za pot, strategijo podjetja, 
potem lahko delaš načrte za daljše obdob-
je in tako prispevaš k uspehu organizacije.  

Kaj vas drži v tem poklicu? Kako to, da 
iz tega poklica niste prešli na druga 
področja? 

Sicer sem po izobrazbi ekonomist iz EF 
v LJ, a v času mojega študijo nismo ime-
li predmeta, kaj šele katedre za nabavo. 
Omenjena je bila le pri enem predmetu kot 
poglavje znotraj učbenika. Danes me izje-
mno veseli, da se to spreminja in da imamo 
tudi v združenju, med predavatelji in na EF 
v Ljubljani dr. Budlerja, ki pokriva področje 
oskrbnih verig in nabave.  Poklic nabavnika 
sem spoznal s svojim prvim dnem službe 
in ga enostavno vzljubil. Res pa je, da sem 
imel izjemno srečo pri mentoriranju in dve 
izjemni vodji, ki sta me spodbujala in mi 
omogočala, da sem se razvijal tako profe-
sionalno, kot osebno.  O drugih področjih 
dela enostavno nisem razmišljal, saj sem 
celo  kariero delal na nadaljevanju izobra-

Planet GV

Uroš Zupančič, Arex Defense, direktor nabavne verige in planiranja
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ževanj na področju nabave in tudi svoje znanje 
ter izkušnje delil znotraj podjetij in postal neke 
vrste »coach« nabavnih veščin in metod. Za 
druga področja (z izjemo hobijem) v profesio-
nalnem delovanju enostavno ni bilo časa.

Katere kompetence ločijo odlične nabav-
nike od drugih? Kakšne izkušnje in kompe-
tence iščete pri članih svojega nabavnega 
tima?  

Pri kompetencah so pomembne predvsem 3 
stvari: znanje, izkušnje in volja. Prvo se da na-
učiti, drugo se da pridobiti, tretja pa je najpo-
membnejša. Če ni volje, potem tudi ni znanj in 
izkušenj.  In kdor ima voljo, se nauči in priuči 
kompetenc, res pa je, da je nujno poleg volje, 
da ima oseba Talent, saj lahko le iz naravnih 
talentov nekdo odlično razvije svoje kompe-
tence in spretnosti. Z drugimi besedami, ta-
lent je močna želja po nečem in močna volja, 
da vztrajate v prizadevanjih, povezanih s tem.  
So pa v različnih funkcijah nabave potrebne 
različne kompetence. Nekdo, ki se rad pogaja, 
je rad v stalnem kontaktu z razvojniki, odkri-
va nove produkte … je lahko odličen strateški 
nabavnik in morda slab operativni nabavnik 
in nasprotno, če nekdo rad skrbi za odličnost 
oskrbne verige, za točnost podatkov v sistemu 
in urejen naročniški sistem, potem bo odličen 
operativni nabavnik in slab strateg.  Ni napač-
nih kompetenc, le ustrezno jih je potrebno raz-
porediti. Vsekakor pa se temeljne kompeten-
ce: poslušanje, etičnost, skrb za kupca (tako 
internega kot eksternega), odgovornost …  

Kako to, da ste na začetku svoje poslovne 
poti izbrali prav področje nabave?   

Naključno, saj sem kot diplomant zaprosil v 
podjetju Adria Mobil, ali mi lahko omogočijo, 
da za njih napišem diplomsko nalogo. Nikoli 
ne bom pozabil, da me je takrat sprejela celo 
generalna direktorica Sonja Gole. Po pogo-
voru so me odpeljali v oddelek nabave in mi 
pokazali nekaj izzivov s katerimi so se soočali.  
Ker sem bil na EF študent informacijske smeri, 
sem prepoznal možnost digitalizacije reklama-
cijskih postopkov, saj so jih takrat vodili zgolj 
papirnato.  Tako se je začelo in le 14 dni po za-
ključeni diplomi so me zaradi nenadne daljše 
bolniške odsotnosti enega izmed zaposlenih 

poklicali, ali bi se jim pridružil. Tako se je začela 
moja službena pot in končalo študentsko živ-
ljenje brez »najdaljših« počitnic življenja. 

Na katerih področjih ste se do zdaj izobra-
ževali in razvijali, da ste osvojili zdajšnjo ra-
ven kompetenc?  

Vsa izobraževanja (dodatna), ki sem jih imel 
tekom let, so bila povezana z razvojem kom-
petenc. Tako magisterij, GMP with Purchasing 
Specialization, vse šole vodenja in retorike, je-
zikovni tečaji in nenazadnje vsi dogodki ZNS in 
Planet GV, na katerim sem prisostvoval v vseh 
letih.  Hkrati smo s kolegi iz združenja razvija-
li nove produkte ZNS, izmenjavali izkušnje na 
delovnih dneh, kjer smo hodili s svojimi ekipa-
mi drug drugemu, predstavljali izzive in rešit-
ve.  Največ kompetenc pa si boste pridobili s 
kompetentnimi vodji in kompetentnimi sode-
lavci. Ti so vaši najboljši coachi.  

Kakšen je obseg nabavnega volumna, ki gre 
letno skozi »vaše roke«?  

Lansko leto je bil  ta nabavni volumen velik 
skoraj 700 mio EUR. Pričakujem pa, da bo s pri-
ključitvijo Croduxa na Hrvaškem in povečanimi 
investicijami tako v CAPEX kot v energetske pro-
jekte v prihodnjih letih hitro dosegel 1 mrd EUR.  

Kako prenašate stres, ki ga povzroča odgo-
vornost za tako velik obseg nabave?  

Stres je tesno povezan z pomanjkanjem vede-
nja. Zato je tako zelo pomembno, da smo na-
bavniki pravočasno vključeni v strategije in 
projekte, ki so posledica strategij. Pravočasna 
vključenost omogoči, da se lahko pripraviš, ob-
vladuješ tveganja, pridobiš ustrezne dobavite-
lje, se dogovoriš za nabavne pogoje, lažje uskla-
diš oskrbne verige, …  Stres je pogosto posledica 
hektičnih nabav, poznih odločitev, sprememb v 
slabo pripravljenih projektih …  Prenašanje stre-
sa je lažje, če veš, da imaš za sabo odlično ekipo. 
Odgovornost vseh je izjemno velika, a jo lažje 
obvladujemo, če si delimo izzive, saj le skupaj 
lahko pridemo do rešitev in vedenja, kako bomo 
te izzive rešili. Le ekipno delo je ključ do uspeha.  

Kateri dosežek na področju nabave v zad-
njih treh letih bi še posebej izpostavili? 
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Vedno sem bil mnenja, da morajo dosežke oce-
njevati drugi in ne sam. Vedno sem se trudil po 
svojih najboljših močeh. Pred približno 15 leti 
sem dojel, da si človek nima kaj očitati, če ve, 
da je dal vse od sebe. Morda rezultat ni vedno 
najboljši, je pa prav gotovo vedno najbolj opti-
malen ob danih pogojih in času, v katerem ga 
rešuješ.  Ponosen sem na tim nabave v Adrii 
Mobil, Adrii Dom in ostalih družbah v skupini 
Trigano s katerimi smo dosegali  odlične re-
zultate in skupaj pisali zgodbe uspeha. Enako 
velja za Petrol, saj smo v zadnjem letu in pol 

vzpostavili nabavo kot izvršno funkcijo v pod-
jetju, zanjo prevzeli odgovornost, jo transfor-
mirali v funkcijske enote strateške, projektne 
in operativne nabave ter hkrati s priključitvijo 
CRODUXA začeli funkcijsko odgovornost pre-
našati na vse trge skupine PETROL. 

Bi lahko z nami delili kakšno anekdoto iz 
nabavnih pogajanj?  

Morda je bila ena zadnjih, preden sem odšel 
na Petrol, ravno pogajanja z njimi, saj je Petrol 
tudi dobavitelj Adrie Mobil. Spomnim se, da so 
dobavljali več produktov, pogajanja pa naj bi 

tekla predvsem za enega izmed njih, saj smo 
naredili raziskavo trga in ugotovili, da ima-
mo konkurenčne ponudbe.  Na pogajanje pa 
so prišli tudi odgovorni za ostale produkte in 
nam sami ponudili nižje cene, ki jih takrat niti 
nismo pričakovali. To so bila za mene najlažja 
pogajanja, Petrol pa se je izkazal za odličnega 
partnerskega dobavitelja.

Kakšen je vaš pogled na nabavo v razmerah 
velikih pretresov, kot sta pandemija in ru-
ska invazija Ukrajine?  

Vsaka kriza je težka, saj ljudi sili v spreme-
njene načine delovanja, ruši ustaljene poti, 
načine razmišljanja in soočanja z neznanim. 
In smo spet pri stresu. Po eni strani je pan-
demija povzročila velika nihanja oz. oscilacije 
med povpraševanjem in ponudbo, predvsem 
zaradi ukrepov, ki so bili posledica COVID-19, 
medtem ko je vojna v Ukrajini poleg povečane-
ga povpraševanja povzročila še enormne rasti 
cen surovin. Ne zgolj cen energentov, temveč 
tudi vseh ostalih surovin, ki so vezane pred-
vsem na investicijske in energetske projekte.  
Le to zelo vpliva na ekonomike projektov in 
skupaj s prodajo, produktom, izvedbo ter hkra-
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ti z dobavitelji in kupci skušamo najti primerne 
rešitve. Zopet gre za odločanje v timu in vsak 
je odgovoren, da prevzame svoj del nalog.  

Kakšen je vaš nasvet za prehod organizacij 
od prilagajanja v preobrazbo?  

Vsak sistem se do določene mere lahko prila-
godi. Pa naj bo to podjetje ali poslovni sistem 
– ERP. Pride pa podjetje s svojo rastjo (gene-
ralno ali v posameznem produktu, funkciji …) 
do meje, ko prilagajanje ni več učinkovito, ko je 
potrebno narediti »reset« in iti v preobrazbo. 
To smo storili v Petrolu. Npr. funkciji produkta 
smo odvzeli funkcijo nabave in prodaje. In če 
naš član uprave pravi, da imamo danes enoten 
trg Petrola, da smo odgovorni za vse države, in 
da ne bo zadovoljen, dokler ne bo vsak dan na 
meji z JVT trgi vsaj 10 avtomobilov, potem jaz 
temu dodajam, da morajo v vsakem izmed teh 
vozil sedeti najmanj trije zaposleni izmed raz-
ličnih funkcij podjetja. Matrična organiziranost 
za sabo potegne prilagajanje drug drugemu, a 
mora biti usmerjena v iskanje boljših rešitev 
in ne v oviranje pri delovanju. Tu so ključnega 
pomena KPI, ki morajo biti napisani tako, da 
ekipe silijo v iskanje skupnega dobrega.  In moj 
nasvet? Bom uporabil besede Jacka Welcha, 
ki je dejal: Pripravljenost na spremembe je 
moč, tudi če to pomeni, da del podjetja za ne-
kaj časa pahnemo v popolno zmedo.  Tega se 
mora zavedati vsak, ki se loti preobrazbe. In 
edina rešitev je jasna pot, vztrajanje, motivi-
ranje, osmišljanje in sledenju zastavljenemu 
cilju. Nekateri se bodo tekom tega procesa 
poslovili, nekateri se vam bodo pridružili. To 
so dejstva.  

Kateri so aktualni globalni izzivi, s katerimi 
se srečujete pri dobaviteljih?   

Na prvo žogo? Pomanjkanje kapacitet in posle-
dično dvigi cen. Investicijski cikel je še vedno 
močan in začelo je zmanjkovati ustrezno uspo-
sobljenih ljudi na trgu. Spodbude ter nepovrat-
na sredstva, ki so jih tekom COVID-19 sproščale 
vlade in rast cen surovin, se danes poznajo na 
visoki rasti končnih cen … Inflaciji sledijo zahte-
ve po rasti plač.  Za enkrat me opogumljajo izja-
ve guvernerja Banke Slovenije, da rast cen še ni 
strukturna, bolj me bo skrbelo, ko bo spremenil 
svoje videnje situacije.  

Kaj pričakujete na cenovnem področju v 
letu 2023? Ali se bodo trendi obrnili navzgor 
ali navzdol?  

Vsakemu vrhu sledi obrnjen trend, menim 
pa, da bo ta padec počasnejši kot je bila sama 
rast in da se kmalu (če sploh kdaj) ne bomo 
vrnili na nivoje cen, kot smo jih poznali pred 
to krizo.  

Kaj bi svetovali mlajšim nabavnikom in pa 
tistim nabavnikom, ki so na sredini karier-
ne poti?  

Se bom vrnil na začetek pogovora. Imejte 
voljo, ter vlagajte v svoje znanje, v izkušnje. 
Izobražujte se, kadar in kjer je možno. Delajte 
s svojimi sodelavci, ki so zaposleni na ostalih 
funkcijah v podjetju, kot z najboljšimi prijatelji. 
Delite svoje mnenje na strokovnih dogodkih, 
mrežite se. Pokličite kolega nabavnika iz dru-
gega podjetja, vprašajte ga za nasvet … 

Kako ocenjujete delovanje ZNS, v katerem 
ste aktivni, in kakšno vlogo združenja za 
nabavnike vidite v prihodnje? 

Biti član strokovnega združenja je privilegij, ki 
ga ima lahko prav vsak od nas. Je pa predvsem 
odgovornost, da s svojim delovanjem znotraj 
druženja pripomoremo k promociji nabavne 
funkcije, njenemu razvoju in družbeni odgo-
vornosti.  ZNS je »volunterska« organizacija 
»entuziastičnih« posameznikov, ki svoj pros-
ti čas, talent in voljo namenjamo temu, da bi 
naredili za svoj poklic nekaj boljšega, odlič-
nega.  Organizaciji dogodkov in izobraževanj, 
izdajanju časopisa, merjenju in objavljanju 
PMI in promociji Etičnega kodeksa bomo prav 
gotovo dodali še dodatne vsebine, ki bodo v 
ponos našemu poklicu. ZNS vidim kot stičišče 
strokovnjakov, kjer si lahko poleg naštetega 
poiščemo pomoč, nasvet, organizacijo izo-
braževanj za podjetja itd. Vlogo združenja pa 
gradimo mi, tisti, ki smo danes tukaj in tisti, 
ki jih ni. Le od nas je odvisna nadaljnja pot in 
delovanje. Morda lahko tukaj izkoristim pri-
ložnost in vsakega, ki je pripravljen prispevati 
svoj kamenček v ta mozaik, da se nam pridru-
ži in s svojimi idejami ter talenti dopolni naše 
delovanje.



Sponzorji

Bronasti sponzor

Zlati sponzor

Partnerji

Partnerska združenja

Naš zrak, vaša zgodba



Nabava bo postala strateška funkcija v vsakem 

slovenskem podjetju, v okviru katere nabavniki s svojim 

strokovnim in etičnim delovanjem ključno pripomorejo k 

uspešnosti poslovanja podjetja in njegovem razvoju.


