
 

 

Reportaža strokovne ekskurzije v Ljubljano 2014/15 
 

V petek, 17.4.2015, smo se študentje smeri Elektronsko poslovanje (BU) in smeri Management informatike 

in elektronskega poslovanja (BM) v zgodnjih jutranjih urah zbrali na novi avtobusni postaji v Mariboru, in 

se odpravili na strokovno ekskurzijo v Ljubljano. 

Prvi cilj po prihodu v Ljubljano je bilo podjetje Microsoft Slovenija, 

podružnica vsem dobro znane multinacionalke. Sedež podjetja je v stavbi 

Kristalne palače. Po sprejemu naše gostiteljice Marine Dražetić, je besedo 

prevzela njena kolegica, vodja pisarne Helena Hauptman. Helena je vodila 

postopek selitve v nove prostore, ki se je zgodila v preteklem letu. Podjetje 

je selitev skrbno načrtovalo. Kot zanimivost naj povemo, da so se preselili 

po površini v manjše prostore. Glavni moto novih prostorov je v tem, da 

gre za stičišče vseh zaposlenih, t.i. »meeting point«. Če torej želimo doseči, 

da se zaposleni srečujejo, da se pogovarjajo, jih ne zapremo v pisarne, 

temveč jim ponudimo odprte prostore. Tako v Microsoft-u ne poznajo 

klasičnih pisarn, ni pregradnih sten, so le nekateri prostori za srečanja, ki so pregrajeni s steklom. Še ena 

zanimivost je v tem, da nihče, razen redkih izjem nima 

svojega stalnega prostora ali pisalne mize, prav tako je miz 

manj, kot je zaposlenih. Vse skupaj je zelo skrbno 

premišljen koncept, ki ob obilici terenskega dela in dela od 

doma predvideva, da se nikoli ne zgodi, da bi bili v podjetju 

hkrati prav vsi. Sledil je ogled prostorov v dveh skupinah, 

ogledali smo si prostore, ki so namenjeni sprejemu strank 

(8. nadstropje), in v prostore njihovih zaposlenih (7. 

nadstropje, kamor imajo vstop le zaposleni). Prostori so 

zelo prijetni, odprti, svetli, kar zagotovo pripomore k 

delovni klimi.  

Po ogledu smo se vrnili v predavalnico, kjer nas je že čakal g. Martin Pregl 

(Senior Audience Marketing Manager - CEE MC), ki je predstavljal vizijo 

prihodnosti, kot jo vidi Microsoft. Če so trenutni trendi v čedalje večji 

mobilnosti, gre razvoj tudi v smer t.i. »augmented reality«, torej v 

nadgrajeni realnosti. To so v Microsoft-u udejanili s tehnologijo Hololens, 

ki preko namenskih očal omogoča, da v prostoru vidimo več, kot tam 

dejansko je. S to virtualno vsebino pa lahko tudi komuniciramo. 

Tehnologija je še v povojih, je pa kljub temu zelo impresivna. Razvoj poteka v sodelovanju z nekaterimi 

partnerji, med njimi tudi z agencijo NASA, ki v tem vidi velik potencial. Kdaj bo razvoj prinesel konkretne 



 

 

izdelke na trg je še težko reči. Kar bo pa zagotovo prišlo v 

uporabo prej, pa je nova različica operacijskega sistema 

Windows 10, ki smo jo tudi lahko videli v živo. Prinaša kar 

precej izboljšav, vidi se tudi, da so pri razvoju upoštevali 

številne pripombe in predloge uporabnikov sedanje 

različice, ki je bila sprejeta zelo različno.  

Naslednji predavatelj je bil g. Oliver Zofič (Microsoft 

Education Technology Advisor CEE), ki je predstavil 

prednosti MS Office 365 orodij. Office 365 je že več kot leto dni na voljo brezplačno vsem študentom na 

Univerzi v Mariboru, vključuje vse pripomočke klasičnega programskega paketa, le da je dosegljiv od koder 

koli in s katere koli naprave – pogoj je le dostop do interneta. Na praktičnih primerih smo lahko videli 

uporabo e-pošte, shrambe OneDrive, koledarja, OneNote-

a, in podobno. Čeprav študenti ne uporabljajo še vseh teh 

orodij, je bilo prikazanih kar nekaj uporabnih scenarijev za 

študente.  

Ob koncu je besedo prevzela še naša gostiteljica Marina, ki 

je predstavila svojo izkušnjo pri Microsoft-u, kako je prišla v 

bistvu od študentskega dela, do položaja vodje pisarne, ter 

do položaja vodje razvoja akademskih programov, ki ga 

zaseda trenutno. Ob koncu smo se zahvalili za lep sprejem, 

še naredili nekaj skupnih fotografij ter se poslovili.  

 



 

 

 

 

Strokovna ekskurzija je vključevala tudi obisk in predavanja 

na RTV Slovenija. Zato smo se po zaključenih predavanjih 

na Microsoft napotili na sedežu RTV Slovenije v centru 

Ljubljane. RTV Slovenija je javni zavod posebnega 

kulturnega in nacionalnega pomena, ki opravlja javno 

službo na področju radijske in televizijske dejavnosti. 

Pričakal in pozdravil nas je g. Franci Ravnikar - vodja 

izobraževalnega središča RTV SLO. V pozdravnem nagovoru 

nam je razložil, da na RTV pripravljajo pet televizijskih in 

osem radijskih programov. Vsega skupaj je zaposlenih na 

zavodu okrog 1900 ljudi - to so ljudje zelo različnih izobrazb in poklicev. Nekateri od njih so redno zaposleni, 

drugi pa delajo honorarno ali pogodbeno.  

 

Potem je sledil ogled prostorov in studia, v katerih 

pripravljajo informativne in razvedrilne programe. Razdelili 

smo se v dve skupini in si najprej ogledali prostore, kjer 

poteka sama organizacija in režija oddaj, ki jih predvajajo na 

televiziji. Pokazali so nam studio, ki je opremljen s 

studijskimi HD-kamerami in video mešalno mizo. 

Nacionalna televizijska hiša je za izvedbo osrednjega 

informativnega programa (Dnevnik, Odmevi, Poročila, 

Jutranji program) v tem studiu postavila prvo digitalno 

EUPHONIX MaxAir mešalno mizo v Sloveniji. Miza je 

zgrajena na 106 kanalni zasnovi, visoka stopnja zanesljivosti pa je dosežena s podvojenimi komponentami 

(napajanje, procesna enota, krmilna konzola). Prostori so opremljeni z najsodobnejšo opremo za snemanje 

ter urejanje vse vsebine, ki jih kasneje predvajajo na televiziji. Poleg tega so nam pokazali še prostore, kjer 

hranijo opremo, ki se je uporabljala včasih, ko se je celotni material snemal še na klasičnih kasetah. Razložili 

so nam, da bi za digitalizacijo celovečernih filmov, ki jih hranijo na kasetah oz. so posneti na trakovih 

potrebovali 20 let časa.  



 

 

Predvsem zanimiv je bil ogled studia, kjer pripravljajo 

večerno informativno oddajo »Odmevi«. G. Ravnikar je 

poudaril, da RTV Slovenija posveča posebno pozornost 

informativnemu programu. Kakor je pomembna 

natančnost in ažurnost novic, tako je pomembna tudi 

tehnična izvedba in zanesljivo delovanje aparatur.  Razložil 

nam je, kako poteka proces snemanja in izvajanja oddaje, 

povezava med novinarjem z režijo, kamerami, računalniki … 

Potem so nam predstavili tudi njihov trenutno 

najsodobnejši studio, kjer snemajo oddajo »Ne se hecat«. V 

času obiska, je bila prisotna tudi režija oddaje, ki je imela vaje za pripravo različnih zvočnih, slikovnih in 

barvnih efektov.  

Po ogledu smo se udeležili predavanja ge. Sabrine Povšič 

Štimec – vodje službe za odnose z javnostjo RTV Slovenija. 

Predstavila nam je Multimedijski portal RTV SLO ter zelo 

natančno povedala, kako je potekal proces prenove in 

vzpostavitve njihovega internega portala - Moj RTV ter 

internega socialnega omrežja Yammer. V živo nam je 

demonstrirala in razložila organizacijo celotnega portala. 

Vodja IT službe g. Silvester King s sodelavci je nadaljeval 

predavanja in opisal sam proces prenove portala, delovanje 

portala na platformi SharePoint ter odgovarjal na različna 

vprašanja s strani študentov.   

Z obiskom podjetja Microsoft in RTV smo pridobili novo, predvsem praktično znanje. S tem se je naša  

celodnevna strokovna ekskurzija v Ljubljani uspešno zaključena. Na poti nazaj v Maribor je sledil še 

postanek na Trojanah, kjer smo se posladkali s tradicionalnimi krofi.   
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