
 

 

Reportaža tri dnevne strokovne ekskurzije usmeritev Elektronsko 

poslovanje (bu) in Management informatike in e-poslovanja (bm) 
 

Katedra za e-poslovanje vsako leto organizira večdnevno strokovno ekskurzijo za dodiplomske študente 

smeri Elektronsko poslovanje in podiplomske smeri Management informatike in elektronskega 

poslovanja, kjer obiščemo enega izmed Microsoftovih centrov po Evropi. Dosedanje tovrstne organizirane 

ekskurzije so nam omogočile spoznavanje Microsoftovih centrov v Münchnu, Kopenhagnu, Beogradu, 

Dublinu, Amsterdamu, Bruslju ... Letošnje leto smo seznam dopolnili z obiskom Microsoftovega centra v 

Pragi. Poleg tega pa smo obiskali tudi podjetje IBM v Bratislavi. 

 

1.DAN - SREDA, 4.5.2016 – OBISK PODJETJA IBM IN OGLED BRATISLAVE 

V sredo 4. maja 2016, smo študentje ob 5. uri odšli na težko pričakovano 

ekskurzijo. Potrebovali smo približno 5 ur, da smo prišli do našega prvega 

postanka - mesto Bratislava. Najprej smo se ustavili v sodobnem centru 

imenovanem International Business Machines Corporation oziroma 

podjetju, katero je vsem bolj poznano po kratici IBM in deluje že od leta 

1888. Podjetje izdeluje in prodaja računalniško strojno in programsko 

opremo ter ponuja informacijske storitve. Je tudi prvo podjetje, ki je na trg 

izdalo osebni računalnik. Obisk podjetja IBM se je začel s predstavitvijo 

IBM-ovih zadnjih naložb v »cloud sistemu« ter v mobilno in socialno 

tehnologijo. Prav tako so nam predstavili novo tehnologijo IBM Watson - 

tehnološko platformo, 

ki uporablja naravno uporabo jezika in strojnega 

učenja, da bi razkrila vpogled v velike količine 

nestrukturiranih podatkov. Sledilo je zanimivo 

predavanje g. Saša Mariča, Slovenca, ki je že 12 let 

zaposlen pri IBM Bratislava. G. Marič nam je na zelo 

zanimiv način predstavil svojo življenjsko zgodbo, 

polno vzponov in padcev, in sicer kako mu je uspelo 

priti iz majhnega mesta v Sloveniji, kjer se je izšolal za 

avtomehanika pa vse do prodajnega managerja v 

svetovno znanem podjetju IBM. Ob koncu pa smo si 



 

 

ogledali še njihov nov digitalni prodajni center, kjer prodajni predstavniki lahko venomer komunicirajo s 

svojimi strankami, in sicer preko video konferenc, mobilnih aplikacij ali pa kar preko spletne »webinar« 

rešitve. Tako se je zaključil naš ogled sodobnega centra in že smo se peljali proti samemu staremu jedru 

mesta Bratislava. V centru mesta nas je pričakala vodička, ki nam je razkazala jedro mesta in nas seznanila 

o njihovih običajih. Še najbolj se je vsem vtisnila v spomin njihova tradicija za Veliko noč, ki pravi, da moški 

»šeškajo« ženske s posebno izdelanim bičem iz vej imenovan »korbáč« s tem namenom, da bodo v 

naslednjem letu ostale zdrave in lepe. Prav tako pa so deležne tudi mokre budnice – moški jih namreč iz 

spanja zbudijo tako, da na njih zlijejo lonec mrzle vode. Nato je sledil še ogled sedmega največjega 

nagibajočega mosta na svetu, imenovanega UFO Tower. Pozno popoldne smo zaključili naš obisk mesta 

Bratislava se odpravili proti Pragi na Češkem, kjer smo si nabrali moči in energijo za nov dan.  

 

2.DAN - ČETRTEK, 5.5.2016 – OBISK MICROSOFT CENTER PRAGA IN OGLED PRAGE 

Po naporni vožnji v sredo in pozni nastanitvi v hostelu 

A&O, je bil v četrtek pred nami malce bolj umirjen dan 

spoznavanja Prage. Tudi tokrat smo z aktivnostmi pričeli 

zelo zgodaj, saj smo želeli dan izkoristiti v čim večji meri 

ter si ogledati vse, kar Praga ponuja. Po okusnem zajtrku 

v hostelu, smo se ob 8. uri z avtobusom odpeljali do 

novega Microsoft centra, ki je znan kot najsodobnejši 

Microsoftov center v Evropi. Nad njegovo sodobnostjo, 

inovativnostjo, modernostjo in najnovejšimi 

tehnologijami, ki obiskovalca preseneti na vsakem 

koraku, smo bili nad centrom popolnoma navdušeni. Zagotovo se je v vsakem od nas pojavila želja, da bi 

tudi mi nekoč imeli možnost delati v takšnem okolju. Vendar ni bila le zgradba tista, ki nas je navdušila. 

Tudi vsi zaposleni, predstavniki, predavatelji in drugi so bili izredno prijazni in so se potrudili, da so našo 

izkušnjo v njihovem centru obogatili z kar največ koristnimi 

podatki, informacijami in praktičnimi izkušnjami. Ob 

prihodu nas je prijazno sprejela ga. Šarka Vostarkova in 

nam na kratko predstavila potek našega dneva. Pričeli smo 

s predavanjem v slovenskem jeziku g. Primoža Karlina, 

direktorja prodaje in marketinga. Ta nam je predstavil 

svojo karierno pot, polno uspehov, sprememb in 

izkoriščenih priložnosti, ki ga je na koncu pripeljala do 

zaposlitve pri podjetju Microsoft (najprej v Sloveniji, v 



 

 

zadnjem času pa na Češkem). Sledilo je aktivno timsko delo, kjer smo 

se razdelili v skupine po šest članov. Vsaka izmed skupin je dobila 

izziv, iz katerega smo morali oblikovati projekt. Za konec pa so sledile 

še predstavitve naših »mini projektov«. In končno je nastopil čas, ki 

smo ga že vsi nestrpno čakali – čas za kosilo. Tudi njihova restavracija 

z modernim dizajnom in odlično hrano nas je popolnoma navdušila. S 

polnimi trebuščki smo nadaljevali naša predavanja. Naslednja 

predavateljica ga. Katerina Rihova, nam je predstavila »svet 

pogajanj«. Govorila je o tem kako pomembna so pogajanja, tako v 

vsakdanjem kot tudi poslovnem življenju, ter nam predstavila 10 

najpomembnejših principov, ki predstavljajo ključne dejavnike 

uspešno zaključenih pogajanj. Po kratkem odmoru je sledilo še zadnje 

predavanje g. Jakuba Madle, ki je zaposlen v marketinškem oddelku 

Microsofta, poleg tega pa vodi tudi svoje lastno Start up podjetje. Podal nam je mnogo koristnim napotkov 

o tem, kako uskladiti naporno službeno in privatno življenje. Za konec smo se razdelili v dve skupini in obisk 

Microsoft centra zaključili z vodenim ogledom njihovih novih poslovnih prostorov tako imenovanih »New 

World of Work«. Vsi skupaj smo se ponovno srečali na terasi (leva slika spodaj), kjer nas je pričakal topel 

sonček in čudovit razgled nad celotno Prago. Nato smo se okoli 16. ure z avtobusom odpeljali do starega 

središča mesta, kjer je sledil voden ogled mesta z lokalno vodičko, ki je Prago poznala do vseh potankosti 

in nam je bolje ne bi mogla predstaviti. Ogledali smo si Karlov most, katedralo Sv. Vida, Staromestni trg s 

Staro mestno hišo in njeno astronomsko uro iz 15. st., s spomenikom Jana Husa in mnoge znamenitosti. 

Dan smo zaključili s tipično češko večerjo v znani pivnici »U fleku« in se nato z avtobusom odpeljali nazaj 

do hostela, kjer smo prenočili, se spočili in nabrali moči za naslednji dan.  



 

 

 

3.DAN - PETEK, 6.5.2016 – ČEŠKE BUDEJOVICE IN ARS ELECTRONICA LINZ 

Na zadnji dan smo se ob jutranjih urah odpeljali iz Prage proti 

Češkim Budejovicam, kjer smo ob 11.00 začeli z ogledom 

pivovarne Budweiser Budvar. Budweiser je eden izmed najbolj 

uspešnih živilsko-predelovalnih podjetij na Češkem. Skoraj 

polovico svoje proizvodnje izvozijo v več kot 70 držav na vseh 

celinah. Že ob prihodu v sprejemnico, nas je pričakal pogled na 

tisoče paketov s pločevinkami in steklenicami njihovega znanega 

piva. Med njimi smo se sprehodili najprej do njihovega vodnega 

vrelca, s katerim izdelujejo pivo. Nato so nam razkazali stavbo, 

kjer se varjenje piva začne v ogromnih posodah (kjer segrevajo 

vodo in ječmen). Iz vročega dela izdelovanja piva smo se prestavili v kletne 

prostore, kjer pustijo pivo stati v velikih sodih, da ta dozori. Tukaj smo tudi imeli degustacijo mladega piva, 

neposredno iz kovinskih sodov. Sledil je ogled polnilnice in pakirnice. Po nakupu spominkov smo vožnjo 

nadaljevali proti Linzu, mestu sodobne umetnosti. Ob 15.00 smo obiskali center Ars Electronica, kjer smo 

imeli možnost videti združitev umetnosti, tehnologije in kulture. Center je muzej prihodnosti, kjer je na 

voljo ogled mešanice vseh umetniških zvrsti, biotehnologije, genskega inženiringa, nevrologije, robotike, 

protetike in medijske umetnosti. Vse razstave so osredotočili na vprašanja, ki imajo opraviti s tem, kako se 

ljudje lahko ukvarjajo s svojim okoljem, in ponujajo različne poglede na našo naravo,  na naš izvor in naš 

svet. Obsežen sklop metodoloških orodij je na voljo obiskovalcem s pristopi in pogledi na izzive 

vsakdanjega življenja. Tu je poudarek ne le na interakciji z eksponati na zaslonu. Velik del je 

eksperimentiranje z lastnimi rokami. Lahko smo preizkusili Samsungova VR očala, božali robotskega tjulnja, 

in bili priča sledenju očem na zaslonu. Pripravili so 

tudi kratko predstavitev Best of 8K, kjer so s štirimi 

projektorji resolucije 4K, na steno in tla sobe 

projicirali razne premikajoče vzorce. Dobili smo tudi 

3D očala in gledali projekcije antičnih najdišč, 

skeniranimi z izjemno natančnimi laserji. Prikazali so 

nam tudi video smučarja in simulacijo našega 

sončnega sistema in drugih galaksij. Po ogledu smo 

si lahko ogledali mesto ter se z avtobusom odpravili 

na pot proti domu. V večernih urah smo prispeli v 



 

 

Maribor, utrujeni, vendar zadovoljni, da smo imeli možnost obiskati podjetja IBM Bratislava in Microsoft 

Praga.  

 

Tako smo zadovoljni in polni novega znanja uspešno zaključili letošnjo strokovno ekskurzijo usmeritve E-

poslovanje in Management informatike in e-poslovanja. Poleg pridobljenega znanja na področju 

informacijske tehnologije ter spoznavanja zanimivih mest v Evropi, smo to priložnost izkoristili za 

spoznavanje novih ljudi, kultur ter delovnih okolji.  

 

Reportažo so pripravili študenti 2. letnika usmeritve Elektronsko poslovanje:  

Avalon Ivanuša 

Špela Berglez in  

Jan Breznar 

 

 

 


