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M
arina 
Lindič, 
predsed
nica 
Združenja 
nabav
nikov 
Slovenije, 

bo v letih od 2020 do 2023 vodila 
48 nacionalnih združenj nabavni
kov, saj je v federacijo vključenih 
prav toliko združenj iz Evrope, 
Amerike, Afrike in Azije, povezu
jejo pa več kot 250.000 nabavnih 
strokovnjakov. Lindičevo so na 
svetovnem kongresu nabavnih 
združenj, ki je potekal septembra v 
kenijski Mombasi, soglasno izvolili 
za novo predsednico organizacije 
The International Federation of 
Purchasing and Supply Manage
ment – IFPSM. Na tem položaju 
bo nasledila predstavnika Kitajske 
Hi Liminga. »Moja vizija razvoja 
IFPSM je povečati število držav 
članic, prek njih še naprej dvigovati 
ugled in prepoznavnost nabavne 
funkcije ter krepiti razvoj poklicev 
s področja nabave in oskrbnih verig 
ter še povečati izmenjavo dobrih 
praks,« je napovedala ob razglasitvi.

Kako pogosto revidirate svoje 
življenje?
Ne ravno pogosto. Se pa takrat, 
ko imam čas in sem sama s seboj, 
ozrem nazaj, na pretekla obdobja, 
malo analiziram preteklost in po 
potrebi korigiram bodoči način 
dela, življenja, odnosov do drugih.

Ali z novim letom sklepate 
zaobljube?
Ne. To se mi zdi nepotrebno. Zakaj 
ravno za novo leto? Treba se je 
sproti usmerjati, razumeti sebe, svoj 
način dela. Čakati na novo leto je 
predolgo in nesmiselno. Če nečesa 
ne delamo prav, je treba narediti 
korekcijo v tisto smer, za katero 
menimo, da bi bila prava, takoj, 
ko prvič pomislimo, da delamo 
narobe.

Če bi dobri možje obstajali, 
katere tri želje bi jim poslali?
Zdravje, dobri, spoštljivi medčloveš
ki odnosi v okviru družine, prija
teljev, v službi, s sosedi in v širšem 
okolju – živeti v harmoniji z drugimi 

ljudmi, saj to pomeni življenje brez 
ali z manj stresa in notranje zado
voljstvo … ter srečo za vse.

Kako pa si predstavljate popolno 
srečo?
Živeti v harmoniji in sožitju sam 
s seboj, s tistimi okoli sebe; brez 
skrbi; imeti čas za svoje najdražje in 
zase; delati, kar te veseli; biti brez 
pritiskov.

Kaj je vaša največja odlika in kaj 
največja slabost?
Odlika: vztrajnost, doslednost, 
natančnost. Slabost: da si ne 
vzamem časa zase.

Kaj je za vas najljubši način 
porabe časa?
Druženje z vnuki, družino, 
prijatelji; rekreacija: tenis, 
badminton, pohodništvo; branje 
knjig; gledališče; potovanja.

Česa vas je najbolj strah?
Izgube bližnjih.

Katero živečo osebo ali osebe 
najbolj občudujete?
Svojo mami, svoje vnuke, dr. Petra 
Kraljiča.

Katera je vaša najljubša knjiga 
oziroma knjige?

Bogdan Novak: Lipa zelenela je; 
Tadej Golob: Jezero; Piers Paul 
Read: Živi; Paula Hawkins: Dekle 
na vlaku; Anthony Robbins: 
Prebudite velikana v sebi;  
Peter Drucker: O managementu.

Najslabša služba, ki ste jo kdaj 
opravljali?
Je nisem opravljala – če nisi 
zadovoljen v službi ali s tistim, 
kar delaš, potem moraš službo 
čim prej zamenjati in prenehati 
delati tisto, kar te ne veseli. 
Če tega ne narediš, živiš pod 
stresom, si nezadovoljen in 
zboliš …

Če bi se lahko s časovnim strojem 
vrnili v preteklost, kam bi 
odpotovali?
Deset do dvajset let nazaj, s 
sedanjimi izkušnjami in znanjem.

Kateri je vaš največji dosežek?
Dva otroka, ki imata urejeni družini 
in sta uspešna.

Katera je najpomembnejša 
lekcija, ki vas jo je življenje 
naučilo?
Da materialne stvari niso 
najpomembnejše v življenju. 
Pomembno je sicer, da imaš 
zagotovljene solidne materialne 
temelje, vendar je še bolj 
pomembno, da živiš s čisto vestjo 

do samega sebe in do drugih, da 
živiš v pozitivnem okolju, obdan z 
ljudmi, ki jih imaš ti rad in imajo 
oni radi tebe.

Kakšni so vaši poslovni načrti za 
novo leto?
Uspešno nadaljevati službeno pot 
v podjetju; naprej razvijati ZNS – 
Združenje nabavnikov Slovenije 
ter zagotoviti uspešen razvoj 
IFPSM – svetovne federacije za 
nabavo in oskrbne verige, katere 
predsedovanje prevzemam s 
1. januarjem 2020 za tri leta.
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M A R I NA  L I N D I Č

❝
MATERIALNE STVARI NISO 
NAJPOMEMBNEJŠE V 
ŽIVLJENJU. POMEMBNO 
JE SICER, DA IMAŠ 
ZAGOTOVLJENE SOLIDNE 
MATERIALNE TEMELJE, 
VENDAR JE ŠE BOLJ 
POMEMBNO, DA ŽIVIŠ S 
ČISTO VESTJO DO SAMEGA 
SEBE IN DO DRUGIH TER 
DA ŽIVIŠ V POZITIVNEM 
OKOLJU.

DOSTOPAJTE DO DIGITALNEGA ČASOPISA DELO IN SPREMLJAJTE SPLETNE VSEBINE NA DELO.SI  KJERKOLI in KADARKOLI.


