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Uvod 

 

V študijskem letu 2008/2009 smo na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru nadaljevali z uspešno 

izvedbo tradicionalnih dogodkov, strokovnih ekskurzijah in gostujočih predavanjih v okviru 

usmeritve e- poslovanje. Preko tega želimo študentom omogočiti stik s potencialnimi delodajalci 

ter jim približati njihove izkušnje, znanja in potrebe.  

 

V tem letu še posebej je potrebno izpostaviti strokovno ekskurzijo v Copenhagen, ki je bila 

organizirana s pomočjo podjetja Microsoft in je trajala 4 dni. Na predavanjih, ki so bili organizirani 

v okviru ekskurzije, so se študenti seznanili s poslovnimi rešitvami: Microsoft Dynamics NAV 2009, 

Microsoft Dynamics AX in Microsoft CRM. Predavanja so bila organizirana v Microsoftovim 

Development Center Copenhagen. Študenti so si lahko ogledali ocelotnega Microsoft-ovega kampusa 

in delovno okolje zaposlenih. Poleg mesta Copenhagen so sii študenti ogledali še dva druga evropska 

mesta in sicer: Hamburg in Berlin. Več o sami strokovni ekskurziji lahko preberete v nadaljevanju 

letopisa, kjer preko reportaže naše študentke so potrebno opisani vtisi, doživetja in izkušnje 

študentom.  

 

Letos smo tretjič organizirali dogodek »Poslovne rešitve Microsofta danes in jutri 2009«, ki je 

potekal dne 15.4.2009 od 14 do 16 ure. Na njem smo gostili generalnega direktorja podjetja 

Microsoft Slovenija gospoda Mateja Potokarja. Svoje poglede in izkušnje so predstavili tudi vodilni 

strokovnjaki iz različnih drugih podjetij v Sloveniji. 

 

Kot novost v tem študijskem letu lahko izpostavimo izvedbo IT Akademije NAV. Na omenjeni 

akademiji je sodelovalo 15 študentov smeri e-poslovanja, ki so se udeležili vsakodnevnih 

predavanjih in je udeležba za njih bila brezplačna. Akademija je trajala 5 dni po 8 šolskih ur in v 

tem času so si študenti nabirali znanja za to, da lahko opravijo mednarodno priznanega izpita 

Microsoft Dynamics NAV 5.0 Financials in s tem pridobijo veljavnega certifikata. Omenjeni certifikat 

dokazuje poznavanje poslovne rešitve Microsoft Dynamics NAV s poudarkom na modula Finance.  

 

Lani so študenti usmeritve e-poslovanje sodelovali pri prenovi portala Ekonomsko-poslovne 

fakultete, v tem študijskem letu pa je določeno število študentov pomagalo pri samem testiranju 

spletnega portala in pri preverjanju njegovega delovanja. Tudi preko tega projekta so si študenti 

pridobili izkušnje in opravili svojo obvezno študijsko prakso.  

 

 

  



 

 

Gostujoča predavanja, dogodki in strokovne ekskurzije v študijskem letu 

2008/2009 

Zap. št Datum Tema Izvajalec Podjetje 

1 20.10.2008 
Moduli Nabava, Proizvodnja in 
Zaloge v Microsoft Dynamics 
NAV 

univ. dipl. ekon. 

Milan Kosi 
Navigaris 

2 27.10.2008 Finance in analize v Microsoft 
Dynamics NAV 

Simon Radovanovič Adacta d.o.o. 

3 17.11.2008 
Uvedba in uporaba rešitve 
Microsoft Dynamics NAV v 
podjetju Tim d.d. 

mag. Goran Čop Fragmat TIM Laško 

4 24.11.2008 
Moduli Prodaja, Trženje in 
Servis v Microsoft Dynamics 
NAV 

Simon Babošek Adacta d.o.o. 

5 24.11.2008 Rešitev Microsoft CRM 
univ. dipl. ekon. 

Renato Pulko 
Comtron d.o.o. 

6 8.12.2008 Rešitev SAP Jani Bajec  

7 13.12.2008 Metodologija ASAP mag. Stane Bajuk Avtenta 

8 13.12.2008 Praktične izkušnje pri vodenju 
in izpeljavi projektov SAP 

Andrej Prevc Avtenta 

9 05.01.2009 Predstavitev rešitve Tron 
InterCenter 

mag. Rado Jelen Comtron d.o.o. 

10 12.01.2009 IP telefonija mag. Rado Jelen Comtron d.o.o. 

11 13.01.2009 Elektronsko arhiviranje 
dokumentacije 

mag. Rado Gornik Mikrocop 

12 19.01.2009 Metodologija SureStep Ana Lampret SRC 

13 09.03.2009 Študent je car  FERI 

14 10.03.2009 IP Telefonija- več kot le 
poceni pogovor 

 Sfera IT 

15 26.03.2009 
Delavnica o razvojnem okolju 
rešitve Microsofot Dynamics 
NAV  

Matej Andrejek, 
Tanja Tkalec, 
Štefka Balek, 
Claudia Pečnik, 
Daniela Gal, Dina 
Žižek 

EPF v sodelovanju 
z Adacto 

16 06.04.2009 Predstavitev rešitve Pantheon Damjan Leban 
Graviton Damjan 

Leban s.p. 

17 20.04.2009 Poslovno poročanje v MS 
Dynamics NAV 

Ana Lampret SRC 

18 23.04.2009 Roadshow: Nove tehnologije   Comtron d.o.o. 

19 04.05.2009 Poslovno poročanje v rešitvi 
TronInter Center 

mag. Rado Jelen Comtron d.o.o. 

20 06.05.2009 Windows 7 in storitve 
Windows Live 

Oliver Zofič Microsoft Slovenija 

21  
Informatizacija finančnih 
inštitucij s poudarkom na 
zavarovalnicah 

Zoran Korenjak Aioss 

  



 
:: Strokovna ekskurzija v Copenhagen 

 

Datum: 01-04.04.2009 

Pripravila: Irena Šišovska, mag.ekon.in posl.ved 

WWW: http://www.microsoft.com/da-dk/mdcc/default.aspx 

 

Microsoft je omogočil študentom smeri e-poslovanje, da kot prvi študentje obiščejo največji  

razvojni center poslovnih rešitev v Evropi- 

Microsoft Development Center 

Copenhagen. Strokovna ekskurzija je 

trajala 4 dni in je predvidevala najprej 

spoznavanje mesta Hamburg, potem ogled 

mesta Copenhagen in predavanja na 

Microsoft Development Center, kjer smo 

se seznanili s poslovnimi rešitvami: - 

Microsoft Dynamics NAV 2009, Microsoft 

Dynamics AX in Microsoft CRM. Po končanih 

predavanjih smo nadaljevali pot proti 

mesta Berlin. Mesto smo si ogledali zadnjega dneva naše strokovne ekskurzije. 

 

Reportaža strokovne eksurzije:  

V začetku aprila 2009 smo realizirali dolgo pričakovano strokovno ekskurzijo na Dansko, katere 

primarni cilj je bil ogled Microsoft-ovega Development centra (v nadaljevanju MDCC). V sklopu te 

ekskurzije so bili prav tako zajeti tudi ogledi mest; Hamburg, Copenhagen, Berlin. 

 

In končno, dne 3.4.2009 je napočil težko pričakovani ogled oz. predavanja v MDCC. Polni vtisov iz 

prejšnjih dveh dni, v katerih sta bila zajeta ogleda mest Hamburg ter Copenhagen, ter tudi zagotovo 

pod težo naporne poti iz Slovenije smo polni pričakovanj stali pred Microsoft-ovim kampusom ob 

dogovorjeni uri. 

 

Po  toplem sprejemu Microsoft-ove organizatorke ga. Jane Birkegaard, smo pričeli s predavanji 

oziroma z začetnim pozdravnim govorom vodje centra MDCC ga. Charlotte Mark. V kratkem 

pozdravnem nagovoru nam je predstavila dejavnost MDCC, opis kratke zgodovine centra, 

zaposlitveni profil, delovno okolje ter klimo med zaposlenimi. Nadaljevali smo s predavanjem 

Microsoft Dynamics NAV 2009, katero sta vodila g. Christian Baek - Project Manager in g. Claus 

Lundstrøm - Program Manager. Njuno predavanje je zaznamoval pregled NAV 2009 (trenutno novo 

verzijo uporablja samo 14 njihovih strank) ter integrirane novosti glede na prejšnje verzije 

(predvsem verzijo 5.0, katero uporabljamo tudi na naši fakulteti). Po kratkem predahu, v času 

katerega smo se posladkali ter naužili kave v njihovi »cafe« menzi, smo nadaljevali z drugim sklopom 

http://www.microsoft.com/da-dk/mdcc/default.aspx


 
predavanj. Na vrsti je bilo predavanje g. Jens Olesen Lund - Senior Program Manager. Vsebina 

predavanj je zajemala predstavitev produkta Microsoft Dynamics AX 2009, integrirano ERP rešitev 

za srednja in velika podjetja. 

Predavanja so nam zaradi vestnega sledenja ter sodelovanja na le-teh, vzela dobršen del naše 

energije, zato je bilo prihajajoče kosilo nadvse dobrodošlo. Navdušenja (nekateri bolj, nekateri 

manj) nismo kazali zgolj nad strokovnimi predavanji, pač pa tudi nad kulinarično, tradicionalno 

ponudbo pri kosilu. 

 

Da bi razbili monotonost strokovnih predavanj, je bilo naslednjih 30 minut zaznamovanih z ogledom 

celotnega Microsoft-ovega kampusa. Ogledali smo si njihovo delovno - prilagodljivo okolje, 

zaznamovano s številnimi možnostmi sprostitve. S še zadnjimi predavanji v sklopu našega gostovanja 

na Microsoftu nas je pričakal g. David Probst - Project Manager, katerega predavanja so temeljila 

na upoštevanju okoljevarstvenih kriterijev pri razvijanju novih produktov. 

 

Nekako tako kot smo začeli, smo tudi končali: z zaključnim govorom ga. Charlotte Mark, s kratkim 

neformalnim pogovorom ob kavi ter s skupinsko sliko. Vsak izmed nas je v številnih informacijah 

zagotovo našel tudi del samega sebe. Polni novih spoznanj ter izkušenj smo pot nadaljevali proti 

jugu oziroma Berlinu. 

 

 

 

:: Poslovne rešitve Microsofta danes in jutri 2009 

 

Podjetje: Microsoft Slovenija 

Datum: 15.04.2009 

WWW: http://www.microsoft.com/sl-si/default.aspx 

 

Z namenom predstavitve aktualnih trendov na področju poslovnih rešitev EPF v sodelovanju z 

Microsoftom Slovenija in njegovimi partnerji vsako leto priredi poseben dogodek, ki je namenjen 

študentom smeri in ostalim študentom EPF. Letos je bil že tretji tovrstni dogodek »Poslovne rešitve 

Microsofta danes in jutri 2009« in je potekal v sredo 15.4.2009 od 14 do 16 ure v PA, objekt 

Razlagova 20. 

Na njem smo imeli izjemno čast pozdraviti generalnega direktorja podjetja Microsoft Slovenija 

gospoda Mateja Potokarja, ki je osebno spregovoril o poslovnih rešitvah, o razvojnih usmeritvah 

Microsofta na tem področju, o vplivih poslovnih rešitev na spreminjanje potreb po znanjih pri 

različnih skupinah strokovnjakov in o pogledih Microsofta na takšne študijske smeri. Svoje poglede 

in izkušnje so prestavili tudi vodilni strokovnjaki iz podjetij v Sloveniji - gospa Ana Lampret iz 

podjetja SRC, gospod Matjaž Fajfer iz podjetja Adacta in gospod Mladen Gvozdenović s podjetja 

NPS. 

http://www.microsoft.com/sl-si/default.aspx


 

 

 

 

:: Zabavne tehnologije Microsoft-a 2009 

Datum: 06.05.2009 

WWW: http://epf-oi.uni-mb.si/tehnologije_MS/default2009.aspx 

 

Tradicionalni dogodek Zabavne tehnologije Microsoft-a je bil organiziran s strani podjetja Microsoft 

v sodelovanju s smeri e-poslovanje. Dogodek se je odvijal v dveh sklopih - prvi sklop so obsegala 

predavanja iz tematike operacijskega sistema Windows 7 in storitev Windows Live.  V drugem delu 

pa je potekal turnir v igrah na XBOX platformi. 

 

 

 

http://epf-oi.uni-mb.si/tehnologije_MS/default2009.aspx


 
:: Predstavitev smeri e-poslovanje na NTK 2009 

 

Datum: 27.05.2009 

WWW: http://www.ntk.si/ 

V okviru šolske sekcije smo imeli na Microsoftovi NT konferenci 2009 v sredo 27. maja 2009 eno-

urno predstavitev smeri e-poslovanje. 

 

 

:: Enodnevna delavnica SAP ERP 

 

Podjetje: Avtenta d.o.o. 

Datum: 28.05.2009 

WWW: www.avtenta.si 

Avtenta d.o.o. je organizirala 28.5.09 enodnevno delavnico poslovne reštve SAP ERP za 30 študentov 

smeri e-poslovanje.  

SAP ERP je poslovni informacijski sistem družbe SAP AG, ki podjetjem omogoča natančen in celovit 

pregled poslovanja. SAP ponuja obsežen nabor rešitev, ki dajejo dodatno moč vsaki poslovni 

operaciji. 

 

 

 

:: IT Akademija NAV 

 

Predavatelji:  Špela Kmet, Jasna Pirnar, Dejan 

Leskovšek, Primož Berger 

Podjetja: SRC, Adacta, Citius, NPS 

Datum: 04.06-10.06.2009 

 

Od četrtka 4.6.09 do srede 10.6.09 se je odvijala prva IT akademija NAV na Ekonomsko-poslovni 

fakulteti v Mariboru. Na IT akademiji so predavali: 

•         Introduction – Špela Kmet, SRC – četrtek, 4.6. 

•         Finance – Jasna Pirnar, Adacta – petek, 5.6., in ponedeljek, 8.6. 

•         Application Setup – Dejan Leskovšek, Citius – torek, 9.6. 

•         BI – Primož Berger, NPS – sreda, 10.6. 

 

Akademije se je udeležilo 15 študentov smeri e-poslovanje. 14 študentov je šlo opravljati izpit 

Microsoft Dynamics NAV 5.0 Financials (Prometric Exam #MB7-515) in vsi so izpit opravili. 

 

 

http://www.ntk.si/


 
:: Študija primera: University Programme Gives Graduates Competitive Advantage in the Labour 

Market 

 

Podjetje: Microsoft 

Datum: 29.06.2009 

Microsoft je objavil študijo primera o izvajanju naše smeri e-poslovanje z naslovom University 

Programme Gives Graduates Competitive Advantage in the Labour Market. 

 

Več: http://epf-oi.uni-

mb.si/smer_ep/Lists/Obvestila/Attachments/7/University_of_Maribor_case_study.pdf 

 

 

 

:: Poletna šola Edit na Hermes SoftLab-u 

 

Podjetje: Hermes SoftLab 

Datum: 06.07.-17.07.2009 

WWW: http://www.comtrade.com/si/ 

 

Študentom smeri e-poslovanje je bilo omogočeno, da se lahko udeležijo poletne šole EDIT, ki jo 

organizira podjetje Hermes Softlab.  

Več: http://www.hermes-softlab.si/jobs/Studenti/PoletnaSolaEDIT.asp 

 

 

 

  

http://epf-oi.uni-mb.si/smer_ep/Lists/Obvestila/Attachments/7/University_of_Maribor_case_study.pdf
http://epf-oi.uni-mb.si/smer_ep/Lists/Obvestila/Attachments/7/University_of_Maribor_case_study.pdf
http://www.comtrade.com/si/
http://www.hermes-softlab.si/jobs/Studenti/PoletnaSolaEDIT.asp


 

Mnenja študentov 
Zakaj ste se odločili za smer E-poslovanje (BU)? 

 

Sem študentka 3. letnika smeri E-poslovanja. Za to smer sem se odločila prvo predvsem zaradi tega, 

ker me to področje zanima, drugič pa zaradi tega, ker mi je pri urah Poslovne informatike v 1. 

letniku bilo zelo zanimivo in sem se že tedaj zelo veliko naučila. In tudi sedaj, ko sem že proti koncu 

študija bi se še enkrat isto odločila. Zato ker se na naši smeri med sabo zelo dobro razumemo; 

imamo večkrat sestanke z predstavniki smeri, na katerih se pogovorimo o vsem npr. če imamo 

kakšne predloge, da bi kaj boljše izvedli na smeri; o ekskurzijah; o skupnih zabavah...; predvsem 

pa zato, ker se pri naših smernih predmetih naučimo veliko praktični in uporabnih stvari. Zato bi 

vsem priporočila to smer, ki jih pač to področje zanima. 

Suzana Pliberšek, 3.l bu, 2009 

 

Pri študiju e-poslovanja mi je zanimivo predvsem to, da je velik poudarek na praktičnih primerih, 

prav tako pa imamo možnost pridobiti različne mednarodne certifikate, ki nam prinašajo 

konkurenčne prednosti pri iskanju zaposlitve. 
Niko Starman, 3.l bu, 2009 

 

Pri študiju na smeri e-poslovanje ne gre samo za standardno obliko učenja za knjigami. Velik del 

učenja poteka praktično, saj se veliko učimo v samim programih in pridobimo zelo dosti informacij 

tudi iz podjetij, kjer se uporabljajo določene programske rešitve. Študij na smeri e-poslovanje je 

zame nekaj izjemnega, saj mi odpira nova vrata v svet, ki ga prej nisem poznala. 
Natalija Grager, 3.l bu, 2009 

 

Za smer e-poslovanje sem se odločila, ker sem si želela nečesa novega in zanimivega v študiju. Ta 

smer je bila zame primerna tudi zato, ker vsebuje več dela na računalniku, kar je veliko bolj 

ustvarjalno kot pa sedeti samo za knjigo. Na e-poslovanju sem dobila nov zagon za študij in še vedno 

sem zelo navdušena tako nad samo smerjo kot tudi nad glavnimi predstavniki le-te. 
Nina Pokrivač, 3.l bu, 2009 

 

V primerjavi z drugimi smermi je E-poslovanje zelo dinamična smer, kjer se vedno nekaj dogaja, 

obenem pa zelo praktična smer, saj je kombinacija ekonomije in informatike; le-ta pa vedno bolj 

pridobiva na pomenu.  

Koristno je namreč imeti znanja, ki omogočajo boljše poznavanje računalniških funkcij. Privlačnost 

smeri ni samo v tem, kakšna znanja pridobiš, ampak igra v veliki meri pomembno vlogo tudi odnos 

profesorjev do študentov in sam načina učenja. Profesorji na naši smeri se res trudijo, so dostopni 

in žrtvujejo mnogo svojega časa s tem, da nam pomagajo pri razumljivem podajanju učne snovi, pri 

iskanju prakse, pridobivanju Microsoft Office certifikatov in številnih drugih stvareh. Skratka 

poskrbijo, da je kvaliteta študija na čim višjem nivoju in da s končanim študijem pridobimo 



 
uporabna znanja in s tem tudi večjo prednost pri iskanju delovnega mesta. Učimo se namreč mnogo 

praktičnih stvari, ki nam omogočajo konkurenčno prednost pred drugimi. Na naši smeri pa je 

poskrbljeno tudi za druženje. 
Simona Žekš in Štefka Balek, 3.l bu, 2009 

 

Kot študentka 2. letnika na smeri e-poslovanje priporočam vsem, ki jih ne zanima samo teorija 

ekonomije ali mogoče katera bolj specializirana smer, in jim je bil predmet osnove poslovne 

informatike zanimiv, da se vpišete na našo smer. Tako se boste lahko tudi sami prepričali o 

posebnostih smeri. Od vseh dogodkov, ki jih pripravljamo skupaj, izletih, sodelovanju z našimi 

predavatelji, njihovi pripravljenosti za pomoč in ves trud, ki ga vložijo na predavanjih, kjer vam ne 

predavajo le oni, ampak imamo tudi obiske ljudi, ki delajo na tem področju in še drugih dejavnostih, 

vam lahko zagotovim, da če se boste odločili za našo smer, ne boste tega nikoli obžalovali. 
Nina Jambrec, 3.l bu, 2009 

 

Smer elektronskega poslovanja se mi je že po prvi predstavitvi zdela primerna za mene saj me 

vsebine, ki jih vključuje zelo zanimajo, tako da odločitev ni bila preveč težka. Znano je tudi, da so 

takšni kadri dokaj iskani, tako da si lahko s takšno izobrazbo lažje pridobimo tudi dobro službo. 

Razlogov zakaj bi priporočil to smer tudi komu drugemu, ki se mu vsebine te smeri zdijo zanimive 

je več. Kot prvo je zagotovo to, da smo bili vsi zelo presenečeni nad odnosom profesorjev (smernih 

predmetov) do študentov, saj tista fraza, da nisi samo številka, tukaj popolnoma drži. Tudi »sošolci« 

(študentje smeri), smo na tej smeri zelo povezani. Sam potek študija je bolj praktično naravnan in 

je tako dosti bolj zanimiv. Na voljo so nam tudi različna dodatna izobraževanja, ki nam bodo 

koristila pri naši nadaljnji poklicni karieri, imamo pa tudi možnost opravljanja mednarodnih 

certifikatov, ki dajejo konkurenčno prednost pri zaposlitvi. 
Luka Prah, 3.l bu, 2009 

 

Za smer e-poslovanje sem se odločila, ker je to smer prihodnosti, saj se svet vedno bolj 

informatizira. Ker za to odločitev ne obžalujem, to smer predlagam tudi drugim študentom, ne le z 

vidika da je to smer prihodnosti, temveč tudi zaradi samega pedagoškega procesa in medsebojnega 

odnosa. Kar pa se mi zdi še posebej zanimivo in atraktivno na naši smeri pa je to, da lahko 

opravljamo dodatne certifikate, ki nam bodo v pomoč pri iskanju službe, imamo organizirane 

strokovne ekskurzije (npr. lansko leto smo bili v Munchnu, letos pa gremo v Kopenhagen), da pa 

smo kot ena velika družina pa poskrbimo s spoznavnimi večeri, pikniki in seveda z medsebojnim 

druženjem. 
Jasmina Sinkar, 3.l bu, 2009 

 

Smer e-poslovanje je smer prihodnosti. Od vse h ostalih smeri se razlikuje predvsem po tem, da je 

podkrepljena z veliko praktičnega učenja. Ponuja pa tudi mnogo ugodnosti, ki jih lahko izkoristiš 

kot konkurenčno prednost pri iskanju službe, Microsoft Application Specialist, Microsoft Dynamics 



 
NAV. Zraven tega pa se na smeri trudimo med seboj čim več sodelovati pomagati in spoznavati, 

temu pričajo razni dogodki kot so pikniki, spoznavni večer, poizpitna čaga... 

Milica Arzenšek, 3.l bu, 2009 

 

Na smeri e-poslovanje so najboljši profesorji, ki se zelo zavzemajo za študente (kadarkoli se lahko 

posvetujemo in vprašamo za pomoč in nasvete). Zelo me je pritegnilo tudi to, da je to smer 

prihodnosti in da imamo možnost opravljati tudi certifikate. Prav tako mi je všeč to, da veliko dela 

poteka na računalnikih - torej praktični del. Zelo dobro je tudi to, da nam predavajo gostje iz 

prakse. Profesorji na tej smeri pa ne zahtevajo od nas samo učenje teorije ampak nas vzpodbujajo 

bolj k praktičnemu delu. 
Tanja Tkalec in Matej Andrejek, 3.l bu, 2009 

 

Smer E-poslovanje je zagotovo ena najboljših smeri, ki nam jih ponuja fakulteta. Zanjo sem se 

odločila, ker je bila nova smer in je ponujala veliko praktičnega znanja. S smerjo sem zadovoljna, 

saj imam dobre profesorje in še boljše sošolce. Zraven teoretičnega znanja pridobiš tudi veliko 

praktičnega znanja, kar pa mislim, da je najpomembnejše pri kasnejšem iskanju zaposlitve. 
Maja Čeh, 2.l bu, 2009 

 

Jaz sem se za smer e-poslovanje odločil predvsem zaradi njene aktualnosti, mislim, da imamo več 

možnosti za zaposlitev kot na ostalih smereh, saj pridobimo dosti praktičnega znanja. Pogoj je, da 

vas veseli delo za računalnikom, drugače smer ni najbolj primerna za vas. Drugače je pa smer 

najboljša, zaradi najboljših profesorjev, ki so vedno na voljo in pripravljeni pomagati. Seveda tudi 

izlet na katerega se gre vsako leto, letos potujemo v Kopenhagen in razni spoznavni večeri in pikniki, 

ki jih organizira naša smer. Res je, da je dosti sprotnega dela in seminarskih nalog, vendar je zaradi 

pozitivnega vzdušja na smeri vse obvladljivo. 
Denis Škorc, 2.l bu, 2009 

 

Izbira smeri ni bila težka, ker me informatika že od nekdaj zanima in lahko rečem , da je bila 

odločitev prava. Na smeri elektronsko poslovanje je poleg zanimivih vsebin, poudarka na 

pridobivanju praktičnega znanja, možnosti opravljanja različnih certifikatov s tega področja dobro 

posrbljeno tudi za družabno stran našega študentskega življenja. Na naši smeri nam res ni dolgčas. 

Verjamem da tudi vam ne bo, če se boste odločili zanjo. 
Mateja Ferjanc, 3.l bu, 2009 

 

Smer E-poslovanje se mi zdi zelo zanimiva in poučna. Že v prvem letniku smo se seznanili z raznimi 

računalniškimi programi in poslovno informatiko. To nam je bil povod, da smo se odločili za to smer, 

saj danes e-poslovanje (informacijska tehnologija) prevladuje. V skoraj vseh službah, če gledamo v 

prihodnost, zahtevajo znanje z računalniškimi programi. Na tej smeri sem zelo zadovoljna, saj 



 
imamo veliko dogodkov, na katerih nas obiščejo razni gostje s prakse in nas seznanijo z delom in 

sistemi v raznih podjetjih in nam predstavijo kako ti sistemi-programi potekajo v organizacijah. 

Branka Fras, 3.l bu, 2009 

 

Za vpis na smer e-poslovanje naju je navdušila predvsem sama predstavitev smeri ob koncu prvega 

letnika. Vse, kar je novo, nama predstavlja izziv, smer e-poslovanje pa je bilo točno tako 

predstavljeno – kot nekaj novega, kot poklic prihodnosti. Delno je k odločitvi pripomoglo tudi to, 

da nama je tukaj omogočeno pridobiti certifikate, ki imajo vedno večjo težo pri iskanju zaposlitve. 

Misliva, da je to prava smer oziroma je to smer, ki bo v prihodnosti še kako iskana. Z izbiro smeri 

sva zadovoljna, ker samo delo in študij potekata tako kot sta bila predstavljena, torej skladno z 

mojimi videnji in pričakovanji. Všeč nama je predvsem to, da je veliko praktičnega dela, dobrodošla 

in zanimiva pa so tudi predavanja predstavnikov raznih podjetij, katera nam približajo naše bodoče 

delo. Poleg tega bi še omenila, da študentje med sabo sodelujemo in si pomagamo, pohvalno in 

zgledno pa je tudi sodelovanje profesorjev s študenti. Iz vseh teh razlogov, bi smer priporočila vsem 

bodočim študentom, ki si želijo nekaj novega. 

Maja Duh in Mitja Potočnik, 2.l bu, 2009 

 

Za smer E-poslovanje sem se odločil, ker ste na predstavitvah smeri dejali, da je to smer prihodnost. 

Smer mislim da je ena boljših, če ne že najboljša, kar se tiče obštudijskih dejavnosti in vsega kar 

se pač dogaja na smeri. Mislim, da se na nobeni drugi smeri ne dogaja toliko, kot se pri nas. Najbolj 

zanimivo se mi zdi sodelovanje strokovnjakov iz gospodarstva, ki lahko iz prve roke povedo kak pa 

kaj na tem področju. Smer bi priporočal tistim, ki jih veseli delo na računalniku in bi se radi "zastonj" 

naučili MS Office. 

Boštjan Mihelič, 3.l bu, 2009 

 

Smer e-poslovanje na EPF-u je najboljša smer, ki si jo lahko študent izbere za nadaljnji študij. To 

pa zato, ker ima najboljše profesorje, ki ti pomagajo na vsakem koraku. Vidi se, da jim ni vseeno 

za za nas in nas silijo k temu, da delamo ali pa vsaj poskušamo delati vse sproti, saj nas tako 

pripravijo na življenje. Smer bi priporočil drugim zato, ker je to smer prihodnosti, saj se vse vedno 

bolj odvija na elektronskih medijih. Je tudi zelo zanimiva smer, saj te nauči delanja z orodji, ki jih 

v normali ne bi uporabljal oz. me niti ne bi zanimale. Počutje na smeri je odlično. Od profesorjev 

do sošolcev, vse je super:) V glavnem: tota smer rula:D 

Nino Antonin Polajner, 2.l bu, 2009 

 

Skratka za smer e-poslovanje sem se odločila zaradi dejstva, da skoraj kjerkoli želiš dandanes 

delati, moraš obvladati računalnik, ali pa je to vsaj zelo priporočljivo. Po mojem mnenju je to tudi 

edina smer, ki res nekaj nauči, kjer je potrebno nekaj logičnega razmišljanja in ni zgolj gole piflarije 

(kot pri drugih smereh), saj le to s časoma pozabiš in največkrat niti ne uporabljaš v praksi. In pa 



 
seveda kot ste že sami in gostje povedali, da ne bomo imeli tako velikih težav pri zaposlitvi, kar pa 

je dane zlata vredno. 
Darinka Brešar, 2.l bu, 2009 

 

Osebno sem se za to smer odločil zaradi tega, ker je ta smer nova na našem faksu in mi je delovala 

najbolj zanimivo izmed vseh, ki so na voljo. Na smeri se počutim zelo dobro, saj mi je všeč način 

dela, ki ga imamo. Moje mnenje je tudi, da smo študenti te smeri zelo povezani med seboj in da se 

tudi dobro razumemo z vsemi Vami, ki vodite to smer. Všeč mi je tudi, da si organiziramo neke 

skupne dogodke, kot so izleti, pikniki, zabave... na katerih se zberemo v velikem številu in se še 

bolje spoznavamo med seboj. Te stvari sem slišal tudi od drugih študentov, ki niso na naši smeri, 

saj nam vsi zavidajo to, da smo tako povezani, se družimo med seboj, si organiziramo najrazličnejše 

stvari, medtem ko se na nekaterih drugih smereh študenti med seboj skorajda ne poznajo in nimajo 

tako dobrih odnosov med seboj in tudi ne z njihovimi profesorji. 
Goran Knežević, 2.l bu, 2009 

 

Najino mnenje o smeri: dinamična, energična, prijateljsko vzdušje, zanimiva predavanja, razne 

obštudijske dejavnosti (sodelovanje pri projektih, pikniki, ekskurzije). Zanimivo je tudi to, da nam 

velikokrat predavajo gosti s prakse. Takrat izvemo njihove zgodbe in izkušnje, kar nam pomaga da 

si lažje predstavljamo delo, ki ga bomo nekoč tudi sami opravljali. Smer se nama zdi moderna in 

pomembna, saj si v današnjih časih skorajda ne moremo predstavljati podjetja, ki pri svojem 

poslovanju ne bi uporabljalo računalnikov in razne programske opreme. Za smer e- poslovanje sva 

se odločila, ker naju veseli in zanima delo z računalniki in ker meniva, da  

z takšno izobrazbo dobiš kvalitetno zaposlitev. Če vas zanima delo s programsko opremo iz področja 

poslovanja, vam ne bo žal če se boste odločili za smer e- poslovanje. 
Primož Kohek in Simon Prajndl, 2.l bu, 2009 

 

Za smer sem se odločila, ker se mi zdi poznavanje MS Office-ovih programov zelo koristno, tako 

zdaj kot tudi kasneje v prihodnosti. Smer bi priporočila drugim, ker se bodo naučili stvari, ki so zelo 

koristne, pa še predavatelji na smeri so zabavni tako da ni bojazni da bi predavanja ostala 

nezanimiva! 
Nina Margon, 2.l bu, 2009 

 

Za smer e-poslovanja sem se odločila, ker mi Word, Excel, Outlook in podobni MS Office-ovi 

pripomočki ležijo. Na mojo odločitev pa so vplivali tudi profesorji s te smeri,ki so vedno pripravljeni 

pomagati, ure naredijo zanimive in nikoli nam ni dolgčas. 

Katja Črnko, 2.l bu, 2009 

 

Smer E-poslovanje priporočava vsem študentom, katere veseli delo z računalniki in programi, kateri 

imajo radi dinamično sprotno delo. Prednost te smeri je ravno v tem, da delamo predvsem na 



 
praktičnih stvareh, z zelo uporabnimi programi. Smer nam omogoča tudi opravljanje Microsoftovih 

certifikatov, kateri nam lahko pri iskanju zaposlitve veliko pomagajo, saj so dokaz za naše trdno 

delo. Klima na smeri je izvrstna in pozitivna, saj so profesorji na smeri zelo profesionalni in 

razumevajoči. Sama sva se odločila za to smer, ker naju zanimajo računalniki ter sva želela svoje 

znanje izpopolniti, kajti e-poslovanje je smer prihodnosti! 

p.s. imamo tudi zanimive ekskurzije :) :) 
Danijel Vrblač in Tadej Markuš, 2.l bu, 2009 

 

E-poslovanje je smer usmerjena v prihodnost, s poudarkom na orodjih, ki so že danes močan faktor 

v strategiji podjetij ter s časom in razvojem pridobivajo na veljavi. Smer vam ponuja odlično 

odskočno desko za zaposlitev ter nadaljnji študij, ki ponuja dinamičen način dela ter dobro 

strokovno rast. Ekonomska smer z ekonomsko prednostjo! 
Aljoša Srebotnjak, 2.l bu, 2009  



 

Študenti in študentke, ki so diplomirali v letu 2008-2009 
 

Priimek in ime Datum 

diplomiranja 

Naslov diplomskega seminarja 

GRAGER NATALIJA 21.9.2009 E - BANČNIŠTVO 

BEJO DANIELA 25.9.2009 OBRAVNAVA ABSENTIZMA NA PRIMERU PROIZVODNEGA PODJETJA 

SINKAR JASMINA 25.9.2009 POZITIVNI IN NEGATIVNI VPLIVI INTERNETA NA MLAJŠO POPULACIJO 

STARMAN NIKO 25.9.2009 ODPRTOKODNE ERP- REŠITVE  

HORVAT TADEJ 25.9.2009 KORISTI E - IZOBRAŽEVANJA ZA PODJETJE NA PRIMERU PODJETJA B2 

MIHELIČ BOŠTJAN 25.9.2009 OPTIMIRANJE SPLETNIH MEST NA PRIMERU PORTAL EPF 

ANDREJEK MATEJ 29.9.2009 PRIMERJALNA ANALIZA METOD UVAJANJA ASAP IN SURE STEP 

TKALEC TANJA 29.9.2009 PRILAGAJANJE MICROSOFT DYNAMICS NAV Z OBJECT DESIGNERJEM 

DAJČMAN PETER 29.9.2009 UVEDBA ERP - REŠITVE  NA PRIMERU PODJETJA REGNEMER D.O.O. 

MAVRIČ SEBASTJAN 29.9.2009 UVAJANJE SAP PO METODOLOGIJI ASAP V DRUŽBI KOVINTRADE MEDNARODNA 

TRGOVINA D.D. CELJE 

ARZENŠEK MILICA 29.9.2009 TEHNIČNO VAROVANJE V E - POSLOVANJU 

PRAH LUKA 29.9.2009 PREDNOSTI IN SLABOSTI UVEDBE CRM SISTEMA V PODJETJU 

ŽEKŠ SIMONA 30.9.2009 PRIMERJALNA ANALIZA MED MICROSOFT DYNAMICS NAV IN TRON INTER 

CENTROM - MODUL CRM 

ŠIŠOVSKA IRENA 30.9.2009 PRILOŽNOSTI IN PROBLEMI UVEDBE ERP SISTEMA V PODJETJU 

 

 

 

 

Študenti in študentke, ki so magistrirali v letu 2008-2009 

Priimek in ime Datum 

magistriranja 

Naslov magistrske naloge 

VERDNIK DEJAN 13.05.2009 RAZISKAVA ZRELOSTI SISTEMOV POSLOVNEGA OBVEŠČANJA V SLOVENIJI 

ŠKRUBEJ UROŠ 6.7.2009 UPORABA ODPRTOKODNIH REŠITEV V SPLETNIH TRGOVINAH MALIH PODJETIJ 

 


