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Predgovor prof. dr. Sama Bobka 

 

Usmeritev »E-poslovanje« na univerzitetnem študiju in usmeritev »Management informatike in e-

poslovanja« smo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor oblikovali z namenom, da sledimo 

trendom v svetu in da izobrazimo strokovnjake s širšega področja e-poslovanja, ki se bodo v 

podjetjih vključevali v procese informatizacije in z njo povezane preobrazbe poslovnih procesov in 

poslovnih modelov. V študijskem letu 2011/2012 je zaključila magistrski študij prva generacija 

diplomantov, ki so se leta 2007 vpisala v dodiplomski študij.  

Študij na obeh usmeritvah smo zasnovali po sodobnih konceptih in načelih ter upoštevali zasnovo 

podobnih programov v svetu in upoštevali koristne nasvete vodilnih podjetij, ki ponujajo poslovne 

informacijske rešitve v Sloveniji. Ta podjetja so nam zelo natančno pojasnila katera znanja morajo 

imeti strokovnjaki, ki bi bili zanje zanimivi in tudi katerih znanj primanjkuje v podjetjih, ki te 

rešitve uvajajo. Obe usmeritvi smo zasnovali tako, da dajeta kar največ praktičnih in uporabnih 

znanj, zaradi česar so diplomanti obeh usmeritev tudi takoj zaposljivi. Praktična znanja pridobijo 

študenti s seznanjanjem o rešitvah in pripomočkov, ki so temelj e-poslovanja v podjetjih in katere 

učimo tudi s sodelovanjem partnerskih podjetij. Praktična znanja pridobijo študenti tudi na osnovi 

množice predstavitev, ki jih strokovnjaki partnerskih podjetij izvedejo v okviru predmetov obeh 

usmeritev. V študijskem letu 2011/2012 je bilo izvedenih 75 takšnih predstavitev. Praktična znanja 

pridobijo študenti tudi v okviru dodatnih aktivnosti in dogodkov, ki jih zanje prirejamo. V študijskem 

letu 2011/2012 je bilo prirejenih 7 dogodkov in izvedenih 5 delavnic. Sodelovali so tudi na dogodkih, 

ki so jih priredila vodilna podjetja s področja poslovnih rešitev v Sloveniji. Študenti so obiskali 

Microsoftov center v Bruslju in so imeli enodnevno ekskurzijo v podjetju Gorenje in TEŠ. Sodelovali 

so tudi kot prostovoljci v projektu računalniškega opismenjevanja starejših – projekt Simbioza.  

Vse to, kar se je dogajalo v okviru obeh usmeritev je podrobneje opisano v pričujočem gradivu, ki 

smo ga poimenovali Usmeritvi »E-poslovanje« in »Management informatike in e-poslovanja« v 

študijskem letu 2011/2012. Gradivo so v glavnem pripravili študenti sami – napisali so poročila o 

posameznih dogodkih in vso gradivo tudi uredili in oblikovali. Tudi s tem so dokazali, da so tekom 

študija pridobili uporabna znanja. Vsem, ki so pri tem sodelovali, bi se, kot predstojnik obeh 

usmeritev iskreno zahvalil. Pričujoče gradivo in vse kar se na usmeritvah dogajalo je dokaz, da 

dosegamo zastavljene cilje posredovanja uporabnega znanja študentom obeh usmeritev. 

 

Prof.dr. Samo Bobek 

Predstojnik usmeritev EP in MIEP 

  



 

Predgovor študentke Sare Knez 

 

Študij ekonomije se je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor izpopolnil. Z najmlajšo smerjo se 

je ustvarila generacija študentov elektronskega poslovanja. Ta študijska smer omogoča bodočemu 

ekonomistu poznavanje tudi dodatnega znanja iz področja informatike.  Elektronsko poslovanje 

prav tako omogoča sodelovanje držav po celem svetu. Z globalizacijo se spreminja tehnologija, 

zato nastajajo spremembe, ki jih organizacije usmerjajo sebi v prid.  

 

Pri študiju na smeri e-poslovanje ne gre samo za nam znano obliko učenja za knjigami. Učenje 

poteka praktično, saj veliko časa delamo v računalniških programih z različnimi programskimi 

rešitvami.   

Prav nihče nam ne more zameriti, ko pravimo, da je e-poslovanje SMER PRIHODNOSTI! Se morda 

motim? Verjetno ne! Svet postaja iz dneva v dan bolj moderniziran in informacijska tehnologija 

postaja ena glavnih prednosti pred konkurenčnimi podjetji.   

 

Smer dodiplomskega(bu) študija Elektronskega poslovanja(v nadaljevanju E-poslovanja) kot smer 

podiplomskega(bm) študija Managementa informatike in elektronskega poslovanja (v nadaljevanju 

MIEP) temeljita  na obsežnem sodelovanju s partnerji iz gospodarstva. Partnerji na naši fakulteti 

redno gostujejo in nas bodoče sodobne poslovne informatike poučujejo o modernizaciji 

informacijske tehnologije (v nadaljevanju IT) ter vsebinskih znanjih s področja informatike. 

 

Stari rek pravi: 'Ko je učenec pripravljen, pride učitelj.' 

 

V veselje nam je bilo študentom smeri E-poslovanja in smeri MIEP prisluhniti izkušenim 

partnerjem, ki so na nas prenesli nekaj svojega znanja. Njihovi namigi so pomemben kažipot 

za nas. V imenu predstojnikov in študentov smeri prihodnosti se iskreno zahvaljujemo za vaše 

obiske in gostovanja v prostorih naše fakultete.  

 

 

Sara Knez, (3. letnik smeri EP)  
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Usmeritev E-poslovanje 

 

E-poslovanje vse bolj prodira v vse ravni podjetja ter hkrati poenostavlja poslovanje in pospešuje 

sodelovanje med podjetji. E-poslovanje tako ne pomeni samo kupovanja preko spletnih strani, 

temveč pomeni prilagoditev vseh poslovnih področij podjetja novemu načinu poslovanja podjetja. 

 

Osnova za e-poslovanje podjetij so celovite 

informacijske rešitve (ERP) in z njimi povezani 

moduli, zlasti management oskrbovalnih verig (SCM), 

ki podjetja povezuje z dobavitelji in management 

odnosov s strankami (CRM), ki omogoča vzdrževanje 

odnosov s strankami. Za uvajanje teh rešitev podjetja 

potrebujejo ekonomiste z znanji e-poslovanja in 

informatike. Ekonomisti, ki se izkažejo v takih 

projektih so v upravah podjetij izredno cenjeni. Diplomirani ekonomisti z znanji ekonomije in 

poslovnih ved, so tudi iskani s strani podjetij ponudnikov informacijskih rešitev, tako tujih kot 

domačih. 

 

Usmeritev E-poslovanje usposablja ekonomiste za delo na vseh informatiziranih področjih 

poslovanja in za sodelovanje v projektih informatizacije poslovnih področij. Izkušnje kažejo, da so 

ekonomisti z znanji e-poslovanja in informatike dobri managerji posameznih poslovnih področij, saj 

razumejo tehnološke spremembe in jih znajo vključevati v razvoj in inoviranje podjetij. Izkušnje 

tudi kažejo, da takšni ekonomisti hitro napredujejo v svoji strokovni karieri, saj jim ta znanja 

pomenijo konkurenčno prednost pred kolegi, ki konceptov e-poslovanja ne razumejo. 

 

 

  

KOMPETENCE DIPLOMANTOV 

 

Usposobili se boste v strokovnjake, ki bodo znali samostojno 

oziroma ustvarjalno v okviru projektnih timov informatizirati  

poslovne izzive in iskati rešitve e-poslovanja, vključeni pa ste 

lahko tudi kot načrtovalci in skrbniki spletnih mest ali portalov. 



 
USMERITVENI PREDMETI 

Na usmeritvi se boste srečali s splošnimi in izbirnimi predmeti, ki so skupni za vse usmeritve 

Ekonomsko-poslovne fakultete, poleg tega pa boste imeli tudi smerne predmete usmeritve E-

poslovanja. 

 

 

 

 

Usmeritveni predmeti E-poslovanja v drugem in tretjem letniku so: 

 CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE (ERP) 

 INFORMACIJSKI SISTEMI E-POSLOVANJA 

 UVAJANJE CELOVITIH INFORMACIJSKIH REŠITEV 

 E-FINANCE IN E-BANČNIŠTVO 

 MANAGEMENT ODNOSOV S STRANKAMI (CRM) 

 MANAGEMENT NABAVE IN OSKRBNIH VERIG (SCM) 

 MANAGEMENT INFORMATIKE 

 MANAGERSKI INFORMACIJSKI SISTEMI 

 

 

 

 

Večina predmetov na usmeritvi E-poslovanje je sestavljena iz teoretičnega dela in praktičnega dela. 

Na predavanjih študenti osvojijo potrebne osnove, ki so podkrepljene s primeri iz prakse gostujočih 

strokovnjakov iz partnerskih podjetij (več kot 50 predavanj). Pri vajah na računalnikih ob praktičnih 

primerih preizkusijo in utrdijo osvojeno znanje, ter se naučijo delati z: 

 Microsoft Office - Word | Excel | PowerPoint | Outlook | Access | OneNote 

 SAP ERP 

 Microsoft Sharepoint 

 Microsoft Dynamics NAV 

 Microstrategy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob koncu študija študenti pripravijo diplomski seminar na temo posameznega 

področja/rešitve/problema e-poslovanja.  

  



 

Usmeritev Management informatike in e-poslovanja 

 

V zadnjih nekaj letih smo priče velikih sprememb na področju poslovanja, ki jih vzpodbujajo in 

usmerjajo informacijske tehnologije in informacijski sistemi. Poslovanje podjetij in poslovni procesi 

so postali v mnogo čem odvisni od informatike in podpore informacijskih sistemov. Poleg novih 

generacij informacijskih rešitev (t.i. celovitih informacijskih rešitev), ki podpirajo in povezujejo 

poslovna področja podjetja, na poslovanje vse bolj vplivajo informacijske rešitve, ki omogočajo 

informatizacijo povezav med poslovnimi partnerji. Poslovanje podjetij torej prehaja v obdobje, ki 

ga lahko označimo kot obdobje elektronskega poslovanja. Podjetja zato vse pogosteje iščejo 

strokovnjake, ki so v stanju uvajati sodobne informacijske rešitve in hkrati inovirati poslovanje 

podjetij, ki te rešitve uvajajo. 

 

Usmeritev je namenjena vsem diplomantom, ki si 

želijo pridobiti oz. poglobiti znanje na področju 

managementa e-poslovanja in na področju 

managementa informatike: 

 BU usmeritev e-poslovanje 

 Programov informatike drugih fakultet 

 Vseh usmeritev BV programa EPF 

 Ostalih usmeritev BU programa EPF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MAGISTRI BODO USPOSOBLJENI: 

 

- za management informatike kot poslovne funkcije 

- za management poslovnih področij v pogojih                   

elektronskega poslovanja  

Z znanji ekonomije in poslovnih ved, so takšni magistri 

ekonomije in poslovnih ved tudi iskani s strani podjetij 

ponudnikov informacijskih rešitev, tako tujih kot domačih. 



 
USMERITVENI PREDMETI 

Na usmeritvi se boste srečali s splošnimi in izbirnimi predmeti, ki so skupni za vse usmeritve 

Ekonomsko-poslovne fakultete, poleg tega boste imeli tudi smerne predmete usmeritve: 

 

 

 

 STRATEŠKI VIDIKI INFORMATIZACIJE 

POSLOVANJA 

 INFORMACIJSKA PODPORA MANAGEMENTA 

 KOMUNICIRANJE, MOTIVIRANJE IN REŠEVANJE 

KONFLIKTOV  

 MANAGEMENT INFORMATIKE 

 POSLOVNE INFORMACIJSKE REŠITVE 

 STRATEŠKI VIDIKI MANAGEMENTA E-POSLOVANJA  

 

 

 

Večina smernih predmetov je sestavljenih iz teoretičnega dela in praktičnega dela. Na predavanjih 

študenti osvojijo in nadgradijo potrebne osnove, ki jih podkrepijo tudi gostujoči strokovnjaki s 

primeri iz prakse (preko 50 predavanj). Na vajah ob računalnikih spoznajo različna programska 

orodja ob reševanju primerov. Tako bodo študenti spoznali programska orodja: 

 Microsoft Visio 2010 

 Microsoft Project 2010 

 Microsoft  Dynamics CRM 

 Microsoft Dynamics SureStep 

 Microsoft Dynmics NAV | AX 

 SAP ERP  

 

 

 

 

Za izdelavo spletnih mest in portalov bodo spoznali in poglobili znanja iz Microsoft SharePoint 

Designer in Microsoft SharePoint Foundation. Skozi različne dodatne delavnice pa še druga orodja, 

kot npr. Microsoft Publisher 2010, izdelavo makrov in obdelavo z Microsoft Excel 2010, izdelavo 

spletnih strani s pomočjo Microsoft Sliverlight … 

 

 

 

PROGRAM MICROSOFT STUDENT PARTNER 

Študenti smeri lahko pridobijo naziv Microsoft Student Partner, ki omogoča veliko ugodnosti, kot 

so dostop do Microsoftovih programov, izobraževalnih gradiv, delavnic in privilegiranih informacij o 

zaposlitvenih možnostih. Omogoča pa tudi neposredno povezavo z Microsoftovimi strokovnjaki in 

njihovimi partnerji. 



 

Partnerska mreža 

Ekonomsko-poslovna fakulteta je članica združenj: 

 Microsoft Dynamics Academic Alliance (DynAA)), kjer si je 

fakulteta na osnovi naše usmeritve pridobila naziv Elitnega 

članstva (Premium membership) in tudi status DynAA 

mentorske fakultete. 

 SAP University Alliance. 

 Microsoft IT Academy, v okviru katerega teče Microsoftov 

certifikacijski center na EPF za pripomočke Microsoft Office 

preko izpitnega centra Certiport in tudi za druge 

Microsoftove programe preko izpitnega centra Prometric. 

 iKnow club, ki omogoča sodelovanje s podjetjem Apple. 

 

 

 

Usmeritvi E-poslovanje in Management informatike in e-poslovanja podpira podjetje Microsoft 

Slovenija, saj sodeluje na dogodkih usmeritve, strokovnjaki Microsofta pa sodelujejo kot gostujoči 

predavatelji in nudijo pomoč na več področjih, ki vključuje prenos tehnologije. Microsoft je objavil 

študijo primera o obeh usmeritvah kot primer dobre in inovativne poti sodelovanja med usmeritvijo 

in glavnim Microsoftovim partnerjem v Sloveniji (podjetjem Adacta). 

 

Usmeritvi podpira tudi podjetje SAP Slovenija, saj predstavniki podjetja SAP sodelujejo na dogodkih 

usmeritve in izvajajo gostujoča predavanja za študente. Usmeritev sodeluje tudi z uporabniško 

skupino SAP v Sloveniji (SUSAP). 

 

 

 

 

Poleg teh, imajo gostujoča predavanja tudi predstavniki sledečih podjetij: 

Cimos, Fragmat, Gorenje, Iskratel, Kovinoplastika Lož, Pošta Slovenije, Probanka, Studio Moderna, 

Telekom ... 

 

Z usmeritvijo MIEP sodelujejo naslednja IT/IS podjetja:  

Adacta, Add, Avtenta, Comtron, HP Slovenija, Intera, Kopa, Lancom, LS Retail, Org.Tend, Navigaris, 

NPS, RCL Group, Sfera-IT, SRC, S&T, Tušmobil, ZZI ... 

  

Jan Muehlfeit, Chairman of Microsoft Europe 



 

Izjave gostov podjetji 

 

»Informatika in poslovanje sta postala popolnoma prepletena, saj se učinkovitost naložb v 

informacijske tehnologije danes meri s pozitivnimi poslovnimi rezultati. Posamezniki, ki združujejo 

tehnološka in poslovna znanja, tako predstavljajo inovativno gonilno silo v organizacijah vseh 

velikosti. Microsoft spodbuja in pozdravlja vse pobude, ki združujejo informacijske veščine s 

poslovnimi znanji, saj kadri s temi znanji podjetjem pomagajo doseči konkurenčno prednost na 

trgu in izboljšati njihove poslovne rezultate.« 

 

Matej Potokar | Generalni direktor 

Microsoftove skupine za storitve (Microsoft Services) v regiji 

Srednje in Vzhodne Evrope 

 

 

»Celovita informacijska podpora poslovanju je danes ena ključnih in strateških konkurenčnih 

prednosti podjetij. Pri vzpostavitvi take podpore so potrebni strokovnjaki, ki poleg vodstvenih in 

komunikacijskih sposobnosti združujejo tudi ustrezna tehnična in ekonomska znanja. Smer e-

poslovanje poleg tega spodbuja tudi pridobivanje praktičnih izkušenj, tako da se lahko njeni 

študenti in diplomanti hitro vključijo v delo Adactinih implementacijskih ekip.« 

 

Mag. Aleš Zajc | Izvršni direktor prodaje poslovnih rešitev 

Adacta d.o.o. 

 

 

 

»Poslovna informatika nam omogoča uporabo informacijskih tehnologij kot orodij pri zbiranju in 

oblikovanju poslovnih informacij za oblikovanje poslovnih zamisli ter sprejemanje poslovnih 

odločitev. 

Kot bivši diplomant Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru sem bil ob prvi izvedbi gostujočih 

predavanj na smeri E-poslovanje prijetno presenečen. Študentje v višjih letnikih imajo širok nabor 

znanja in poglobljene praktične izkušnje z različnimi aktualnimi in naprednimi informacijskimi 

rešitvami. Ti študentje ne bodo imeli večjih težav pri iskanju prve zaposlitve, saj imajo že med 

samim študijem neposredni stik z vodilnimi podjetji na trgu, ki skrbno opazujemo najboljše 

študente.«   

 

Renato Pulko | Direktor 

Sfera IT d.o.o. 

  



 

Dodatne aktivnosti 

Poleg študija lahko študentje pridobijo dodatna znanja skozi različne aktivnosti: 

 

 Certifikati Microsoft Office (Word Core, Word Expert, Excel Core, Excel Expert, PowerPoint, 

Outlook, Access, Sharepoint …) in tako pridobijo nazive Microsoft Office Specialist, 

Microsoft Office Master in Microsoft Office Expert. 

 Dodatne delavnice za rešitev Microsoft Dynamics (NAV, CRM, AX), SAP ERP, glavnih lokalnih 

rešitev ERP... 

 Študentske ekskurzije (obiski Microsoftovih centrov v München, Kopenhagen, Dublin, 

Amsterdam, Bruselj) 

 Potrdilo o poznavanju Microsoft Dynamics CRM in Microsoft Dynamics SureStep. 

 Sodelovanje na strokovnih dogodkih IT/IS v Sloveniji. 

 Certifikate iz Microsoft Visio in Microsoft 

Project.  

 Program Microsoft Student Partner.  

 Poletna šola. 

 Projekti. 

 

 

Usmeritvi sta družbeno odgovorni, saj so bili naši študenti aktivno vključeni v projekt Simbioz@, 

kjer so mladi poučevali osnove informacijske pismenosti 14.000 seniorjev širom Slovenije.   

 

 

 

  



 

Gostujoča predavanja in dogodki 

 

:: Poletna šola Sharepointa 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Informacije potrebne za izdelavo poslovnega plana in njihova soodvisnost 

 

Gostja: ga. Tjaša Štrukel 

Podjetje: KMK, d.d. 

Datum: 06.10.2011 

WWW: http://zaposleni.epf.uni-mb.si/strukelj_t/ 

Pripravila: Eva Ulipi (1. letnik smeri MIEP) 

 

Pri predavanjih Strateški vidiki informatizacije poslovanja (BM) nam je v četrtek, 06.10.2011, 

predavala gostujoča predavateljica, ga. Tjaša Štrukelj. Predavala je, katere informacije so 

potrebne za izdelavo poslovnega plana in kakšna je njihova medsebojna soodvisnost. Za primer je 

prikazala Podjetje KMK d.d., ki proizvaja športno konfekcijo ter oblačila za prosti čas.  

 

V prvem delu nam se je predavateljica predstavila. Kasneje smo planirali izide delovanja in 

obnašanja podjetja.  Planirano delovanje in obnašanje podjetja KMK, d.d. obsega planiranje izidov,  

delovanje in obnašanje podjetja, stroške planiranega delovanja, potrebne  kriterije za uresničitev 

poslovnega izida itd. V tretjem koraku smo se angažirali na točno določeno programsko področje 

»Monti  - zima A in B« in obravnavali različna področja tega programa.  V procesu planiranja 

stroškov, le te razločimo in cenovno ovrednotimo. Določimo jim katere so stroškovne vrste, 

stroškovna mesta in stroškovni nosilci. Zadnji proces – planiranje ravnanja s planiranimi izidi, 

izvedemo za celotno podjetje in ne za posamezna programsko – tržna področja. 

  



 
:: Projekt Simbioz@ 

 

Vseslovenski prostovoljski projekt 

Datum: 17-21.10.2011 

Pripravile: Sara Gojčič, Suzana Kapun 

 

Mogoče se je še kdo izmed vas spraševal, kaj se je dogajalo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor 

v tednu med 17.10. in 21.10.2011? V računalniških učilnicah so se namreč namesto študentov, 

nahajali seniorji, ki so se učili uporabe računalnika v sklopu vseslovenskega prostovoljskega projekta 

Simbioz@, ki je povezal dve generaciji - mlade in starejše. 

 

V delavnicah, ki so potekale na EPF, je vse dni sodelovalo 60 prijavljenih udeležencev – starejših. Z 

veliko veselja pa so starejšim pri njihovem spoznavanju z računalnikom, internetom, spletno 

pošto,... pomgali prostovoljci - študentke in študenti EPF, med njimi pa so bile tudi dijakinje in 

dijaki 1. Gimnazije Maribor.  

 

Koordinatorici projekta Simbioz@ na EPF sta bili študentki Sara Gojčič in Suzana Kapun, ki sta po 

uspešno zaključenem projektu, zadovoljni z narejenim, povedali:  

Za izvedbo celotnega projekta smo študentje Ekonomsko‐poslovne fakultete Maribor potrebovali 

pomoč velikega števila prostovoljcev, ki smo jih nagovarjali s predstavitvami projekta. Študentje 

so pokazali veliko zanimanja za projekt, saj se jih je samo za pomoč pri delavnicah na naši fakulteti 

prijavilo več kot osemdeset.  

 

Študentje pa smo nagovarjali tudi seniorje, naj se pridružijo projektu Simbioz@, saj bi jim tako 

omogočili pozitivno izkušnjo z računalnikom, okrepili njihovo samozavest in jih tako motivirali tudi 

za nadaljnje učenje računalnika in interneta. 

 

V ponedeljek, 17.10.2011 so na našo 

fakulteto začeli prihajati seniorji, ki so bili 

polni pričakovanj in željni znanja 

računalništva. Prostovoljci smo jih pričakali z 

vsem navdušenjem in delavnice so se začele. 

Seveda so imeli seniorji na začetku malo 

težav z miško in tipkovnico, ampak že takoj 

po pričetku delavnice so izgubili strah, 

postali bolj samozavestni in preprosto postali 

navdušeni nad samo uporabo računalnika. 

 



 
Gospod Andrej Pirš, eden izmed udeležencev na naši 

fakulteti nam je povedal: »Z obiskom delavnice sem zelo 

zadovoljen ter navdušen, saj mi bo delo z računalnikom 

prineslo mnogo dobrega. Zagotovo lahko trdim, da mi bo v 

veliko pomoč v nadaljnjem življenju. Velika pohvala pa gre 

vašim zelo prijaznim puncam in tudi fantom, ki se z nami 

zelo prijazno ukvarjajo in z veliko potrpežljivostjo 

pomagajo pri inštrukcijah z opravljanjem računalnika.«  

Tudi gospa Lidija Šuen je z nami delila svoje mnenje o 

delavnici: »Na delavnici Simbioz@ mi je bilo zelo všeč. 

Mladi prostovoljci so bili potrpežljivi in prijazni, prav tako 

vodja delavnice. Všeč mi je bilo tudi druženje in 

preživljanje časa v prostorih EPF, saj sem se spet vrnila v čas mladosti in šolskih klopi. Upam, da 

se še kdaj vidimo. Vse dobro še naprej!« 

 

S takšnimi in drugačnimi pohvalami smo se srečevali vsak dan, saj smo si skozi ves teden nabrali 

veliko pozitivnih izkušenj in vsako delavnico izpeljali po naših najboljših močeh. Nasmeh 

udeležencev in njihova volja do učenja, nas je prostovoljce tako navdušila, da smo z veseljem 

prihajali ves teden. 

 

»Projekt Simbioz@ mi je zelo všeč, dobila sem nekaj novih izkušenj o poučevanju računalništva in 

prav tako menim, da sem svoje dosedanje znanje dobro prenesla na druge ljudi. Všeč pa mi je bilo 

tudi to, da so bili starejši, ki smo jih poučevali zelo radovedni, hoteli so izvedeti veliko novega in 

so z veseljem klikali in tipkali, ter brskali po računalniku,« je povedala prostovoljka Sara Cokan.  

Med prostovoljci so bile tudi dijakinje 1. Gimnazije Maribor, ki so povedale: »Delavnice so se nam 

zdele uspešno opravljene, saj so se udeleženci veliko naučili glede uporabe računalnika. Vzdušje 

je bilo sproščeno, 

udeleženci so bili zelo 

prijazni in hvaležni, ker 

jim pomagamo. Zelo nam 

je bilo všeč sodelovanje 

med udeleženci in 

prostovoljci. Mislimo, da je 

bila delavnica zelo poučna 

in zanimiva«. 

 

Najlepši, a hkrati tudi 

žalosten je bil konec delavnic in s tem konec našega druženja. Seniorji so prejeli potrdila o udeležbi 

delavnic, ki so jih bili zelo veseli. 



 
Zahvaljujeva se vsem prostovoljcem in 

udeležencem, ki so bili prisotni na 

delavnicah. Skupaj smo ustvarili prijetno 

zgodbo, ki se bo mogoče tudi nadaljevala…  

 

Vtisi z delavnic, projekt Simbioz@ 

prostovoljke Nine Ivančič: 

 

Projekt Simbioz@ je bil zame zelo zanimiva 

izkušnja, ki je zagotovo še dolgo ne bom 

pozabila. Udeleženci so bili resnično zagnani in željni znanja. Zanimivo je bilo opazovati 

starostnike, ki do tedaj niso imeli veliko stika z računalniškim svetom, kako hitro osvajajo znanja 

preprostih in zahtevnejših pojmov ter po nekaj delavnicah suvereno obvladajo delo z računalnikom. 

Seveda so imeli udeleženci precej različna predznanja. Nekateri med njimi so imeli računalnik že 

nekaj časa in so na delavnici želeli izpopolniti dosedanje znanje. Veliko pa je bilo takšnih, ki 

predznanja niso imeli, vendar so s pomočjo prostovoljcev enostavno sledili programu delavnic. 

Starostniki niso skrivali radosti ob vsaki novi izkušnji, ki so jo doživeli. Menim, da so takšni projekti 

dobra pot k utrjevanju medgeneracijske povezanosti, saj lahko drug drugega veliko naučimo. 

Predvsem mi je bil v veliko veselje pogovor z udeleženci. Zelo sem se zbližala z gospo ‐ udeleženko, 

ki mi je na delavnicah velikokrat pripovedovala o svoji družini in življenjskih izkušnjah.  

 

Na delavnicah sem izjemno uživala in nikoli ne bom obžalovala prostovoljstva v okviru projekta 

Simbioz@. V bodoče pa si želim še veliko takšnih projektov, kjer si bomo lahko izmenjevali takšne 

in drugačne izkušnje.  

 Nina Ivančič  

Prva gimnazija Maribor 

 

 

:: Strateški vidiki informatizacije v storitvenem podjetju na primeru podjetja Studio Moderna 

 

Gosta: g. Tomaž Gorjup in g. Andrej Zajec 

Podjetje: Studio Moderna 

Datum: 03.11.2011 

WWW: www.studio-moderna.com 

Pripravili:  Anja Ferenčak (1. letnik smeri MIEP) in Maruša Fujs (ABS, EP) 

 



 
V četrtek, 3.11.2011 sta nas obiskala gosta g. Tomaž Gorjup in g. 

Andrej Zajc s podjetja Studio Moderna. Podjetje deluje v 21 državah, 

v katerih uporabljajo enak IT sistem in ima zaposlenih preko 4500 ljudi.  

Ukvarjajo se s televizijsko prodajo blagovnih znamk Dormeo, Top Shop, 

Kosmodisk, Big Fish, Delimano in Wellneo. Podjetje je šlo  je skozi 3 

osnovne faze. Na začetku so bili usmerjeni na izdelek, nato v celotno 

distribucijsko verigo in na več kanalov prodaje. Zdaj je podjetje 

usmerjeno na kupca, kar dokazuje 20 odstotna rast podjetja ter 

podvojen promet. Uporabljajo predvsem tehnologijo Microsoft-a, kar 

jim omogoča, da se sistemi prilagajajo glede na rast in razvoj podjetja. 

Njihovo »srce delovanja« je rešitev CRM, ki vsebuje bazo podatkov o 

kupcih. Imajo pregled nad vsemi procesi v podjetju, zato jim je zelo 

pomembna digitalizacija poslovnih procesov. Da se podjetje odlično 

upira krizi, je razvidno tudi s podelitve prestižnega naslova 

najbogatejši Slovenec  g. Sandiju Češku, lastniku podjetja Studio 

Moderna. 

 

 

 

:: Programski paket za varovanje omrežij, vsebin in sporočil 

 

Gost: Denis Škorec 

Podjetje: Org. Tend d.o.o. 

Datum: 08.11.2011 

WWW: www.tend.si 

Pripravila: Sara Knez (3. letnik smeri EP)  

 

V torek, 08.11.2011 je pri predmetu Management informatike (BU) ob 11:00 uri potekala 

predstavitev podjetja Org.Tend d.o.o., tehnologija nove dobe. Predaval nam je študent 

podiplomskega študija smeri MIEP Denis Škorec, na temo Težave z neželeno e-pošto? Virusi? 

Škodljivo programsko opremo? Imamo rešitev! Sam je že v tem podjetju prejšnje leto opravljal 

prakso, sedaj pa je pri njih zaposlen. 

 

Podjetje Org.Tend d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1999 in ima sedež v Mariboru. Podjetje se ukvarja 

z integracijo IT saj razvija, implementira in integrira IT v poslovnih sistemih in institucijah vseh 

velikosti in dejavnosti.  

 



 
Izvedeli smo nekoliko več o partnerskem podjetju GFI, katero je vodilno na 

področju programsko varnostnih rešitev za mala in srednje velika podjetja. 

Podjetje GFI je bilo ustanovljeno leta 1992 ter ima svoje podružnice v Ameriki, 

Kanadi, Veliki Britaniji, Avstraliji, Avstriji, Romuniji in Malti.  

 

V nadaljevanju nam je Denis podrobneje predstavil še ostale rešitve in sicer:  

GFI MailEssentials, GFI MailSecurity, GFI EndPointSecurity, GFI WebMonitor in GFI FAXmaker. 

 

Med samimi predavanji nam je predavatelj zastavil nekaj vprašanj, na katera smo izmenično 

odgovarjali in nekaj študentov je bilo nagrajenih z letno licenco GFI VIPRE Business Antivirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Programski paket za varovanje omrežij, vsebin in sporočil 

 

Gostja:  ga. Lidija Blatnik  

Podjetje: Adacta d.o.o., Ljubljana  

Datum: 10.11.2011 

WWW:  www.adacta.si     

Pripravila: Bernarda Žitek (2. letnik smeri EP) 

 

Pri predmetu Celovite informacijske rešitve  (BU) nam je 10.11.2011 

ga. Lidija Blatnik, svetovalka iz podjetja Adacta d.o.o. Ljubljana, 

predavala o primerih uporabe modula finance ter analize. Najprej 

nam je na kratko predstavila nekaj o samem podjetju. Adacta je 

vodilni Microsoft Gold Certified partner za Microsof Dynamics v regiji 

in je na področju razvoja informacijskih rešitev že od sredine 80 let. 

Podjetje Adacta, se ukvarja z razvojem programske opreme, 

implementacijo programske opreme, vzdrževanjem programske 

opreme in IT poslovnega svetovanja. Po predstavitvi podjetja je 



 
sledila predstavitev modula vodenja financ. Pogledali smo si tudi enostavne primere poslovnih 

dogodkov, pregled poročil, analize in poročanja. Tako smo skozi predstavitev na kratko spoznali 

vsebino modula vodenje financ ter slišali, kako delo poteka tudi v praksi.  

 

 

 

:: Strateški vidiki informatizacije v proizvodnem podjetju na primeru podjetja Cimos TAM Ai 

 

Gost: g. Goran Dimc 

Podjetje: Cimos TAM Ai 

Datum: 10.11.2011 

WWW: www.cimos.eu 

Pripravila: Petra Trafela (1. letnik smeri MIEP)  

 

Pri predavanju Strateški vidiki informatizacije poslovanja 

(BM) nam je v četrtek, 10.11.2011, predaval direktor enega 

izmed proizvodnih centrov skupine Cimos, in sicer g. Goran 

Dimc. CIMOS TAM Ai, d.o.o., kakor se imenuje podjetje iz 

Maribora se ukvarja s proizvodnjo vztrajnikov, zavornih 

bobnov, ohišij kompresorjev, nosilcev, izpušnih in sesalnih 

kolektorjev, ter tudi delov turbokompresorjev za potrebe 

avtomobilske industrije. Mag. Goran Dimc trdi, da so 

najpomembnejši vidiki uspešnega poslovanja izvrsten informatik, kakovostni organizacijski nivoji s 

primernimi procesi, dober kader ter dobra vizija in strategija, iz katere se načrtujejo strateške 

cilje, podrobneje tudi letni cilji in nato načrt vseh potrebnih dejavnosti, ki jih merijo z različnimi 

kazalniki. Naloga oddelka za informatiko pa je poenotenje, standardizacija in informatizacija 

razvojnih postopkov, tako da so le-ti optimalno produktivni in prijazni do uporabnikov. Slednji pri 

svojem delu spremljajo in vključujejo nove informacijske tehnologije na področju razvoja in skrbijo 

za skladnost med Cimosovim in partnerskimi tehničnimi informacijskimi sistemi.  

  



 
:: Primeri uvedbe portalov na tehnologiji Microsoft Sharepoint 

 

Gost: g. Uroš Zabukovšek 

Podjetje: CIMOS TAM Ai 

Datum: 14.11.2011 

WWW: www.cimos.eu 

Pripravila: Špela Vodušek (2. letnik smeri EP)  

  

Pri predavanju Informacijski sistemi e-poslovanja  (BU) nam je v ponedeljek, 14.11.2011, predaval 

g. Uroš Zabukovšek, vodja IT v podjetju CIMOS TAM Ai.  

 

Osnovna dejavnost te družbe je zagotavljanje celovite 

ponudbe delov in dodatne opreme za motorna vozila in 

njihove motorje. Večletne izkušnje in znanje razvojnih 

inženirjev ter vrhunska računalniška tehnologija sta 

ključnega pomena pri konstruiranju izdelkov za vsa njihova 

področja poslovanja. Uporabo njihove računalniške 

tehnologije pa nam je podrobneje predstavil g. Zabukovšek. 

 

V uvodnem delu predavanja smo pobliže spoznali podjetje CIMOS TAM Ai in nato nadaljevali z 

njihovo uporabo orodja MS Sharepoint. Microsoft SharePoint je integrirana zbirka strežniških orodij, 

ki povečujejo učinkovitost podjetij, saj zagotavljajo obsežno upravljanje vsebin in iskanje po 

podjetju, pospešujejo poslovne procese ter izboljšujejo skupno rabo informacij prek meja podjetja. 

S tem pa je omogočen tudi boljši vpogled v posel.  

 

G. Zabukovšek je opredelil problematiko podjetij, t.j. obvladovanja podatkov, in kot rešitev 

navedel uporabo portala Microsoft Sharepoint. Izvedeli smo razloge zakaj sploh izbrati  Sharepoint 

kot rešitev v podjetju, osnovne »gradnike« tega orodja ter da njegova uporaba pripomore k 

hitrejšemu urejanju dokumentacije, iskanju, večjemu sodelovanju med zaposlenimi itd. Prav tako 

smo podrobneje spoznali prednosti Sharepointa na primeru uporabe na naši fakulteti. Predavatelj 

je s predavanjem zagotovo pripomogel k lažjemu razumevanju in večjemu poznavanju 

informatizacije poslovanja (večini) študentov.  

 

  



 
:: Strežniška infrastruktura 

 

Gost: g. Boštjan Čolnik 

Podjetje: Comtron 

Datum: 15.11.2011 

WWW: www.comtron.si 

Pripravila: Metka Belna (3. letnik smeri EP) 

 

V torek, 15.11.2011, ob 11 uri je pri predmetu Management informatike (BU), potekala predstavitev 

podjetja Comtron in strežniške infrastrukture. Predstavitev je predaval g. Boštjan Čolnik, ki je po 

izobrazbi diplomiran ekonomist, v podjetju Comtron pa vodja komercialne prodaje. 

 

Na zanimivi predstavitvi smo se naučili in razjasnili več pojmov na temo strežniške infrastrukture. 

Za začetek nam je gospod Boštjan pojasnil kaj je strežnik, kakšna je razlika med strežnikom in 

osebnim računalnikom, kakšna je zmogljivost in zanesljivost strežnika, kakšno je upravljanje in tudi 

kakšna je v primerjavi z osebnim računalnikom cena strežnika. Predstavil nam je tudi različne vrste 

strežnikov in razlike med njimi. Ko smo razumeli pojem strežnika je sledila predstavitev HP portfolio 

strežnikov.  V sklopu tega smo se naučili tudi kaj pomeni izraz Hot Plug in kateri je najbolj prodajan 

strežnik. Sledila je pojasnitev vprašanja kaj je diskovno polje in delitev le-teh ter vprašanja glede 

virtualizacije. Nazadnje smo se posvetili še razlagi HP datacentra in clouda. Izvedeli smo, kako 

zgledajo in kako so sestavljeni takšni datacentri, razlago pa je popestril še slikovni prikaz. 

 

Za konec je g. Boštjan postavil še nagradno vprašanje, ki je bilo: Kateri je najbolj prodajan strežnik? 

Študent s pravilnim odgovorom je v nagrado prejel USB ključek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
:: Strateški vidiki informatizacije v proizvodnem podjetju na primeru podjetja Gorenje 

 

Gost: g. Jože Steblovnik 

Podjetje: Skupina Gorenje, d.d 

Datum: 17.11.2011 

WWW: www.gorenjegroup.com 

Pripravila: Eva Ulipi (1. letnik smeri MIEP)  

 

Pri predavanjih Strateški vidiki informatizacije 

poslovanja(bm) nam je v četrtek, 17.11.2011, predaval g. 

Jože Steblovnik. Skupina Gorenje spada med vodilne 

evropske izdelovalce vrhunsko oblikovanih in tehnološko 

učinkovitih aparatov za dom. Svojo ponudbo tudi 

zapolnjujejo z lastnim proizvodnim programom kuhinjskega 

pohištva in kopalniške opreme. V zadnjih letih Skupina 

deluje tudi na področjih in segmentih ekologije, energetike 

in storitev.  

 

G. Steblovnik je predstavil, kaj pomenijo novi izdelki in svetovne inovacije, nove poslovne 

priložnosti. Podjetje vidi rešitev v novi viziji – poudarek na oblikovanju in dizajnu. 

 

 

 

:: Kako lahko rešitev iScala Epicom vpliva na izboljšanje poslovanja 

 

Gost: g. Dejan Konrad 

Podjetje: LANCom, d.o.o. 

Datum: 17.11.2011 

WWW: www.lancom.si 

Pripravila: Petra Trafela (1. letnik smeri MIEP)  

 

V četrtek, 17.11.2011, nam je pri predmetu Strateški vidiki informatizacije poslovanja (BM), 

predaval g. Dejan Konrad, ki prihaja iz podjetja za računalniški inženiring LANCom d.o.o. Namen 

predavanja je bila predstavitev celovite informacijske rešitve(v nadaljevanju ERP) Epicor iScala. 

Podjetje LANCom, z 20-letno tradicijo, je vodilni sistemski integrator na področju severovzhodne 

Slovenije, ki se ukvarja s svetovanjem, načrtovanjem, postavitvijo in vzdrževanjem ERP. Ponujajo 

celovite in premišljene poslovne rešitve na Microsoftovih platformah in so partner podjetij 

Microsoft, Epicor in ProClarity. Danes imajo že več kot sedemdeset redno zaposlenih, med njimi je 

več kot 60 odstotkov vrhunskih tehničnih strokovnjakov za informacijske rešitve. Epicor Software 



 
Corporation deluje že od leta 1972 in je šesti največji ponudnik tovrstnih rešitev na svetu. Njihovo 

rešitev iScalo uporablja že 33 000 strank, podjetje LANCom pa skrbi za uvedbo le te v tem delu 

Evrope. Nekatere njihove stranke so podjetja kot so Pošta Slovenije, Paloma, Reflex, Merck d.o.o., 

Schindler ter Zdravstveni dom Adolfa Drolca v Mariboru itd.  

 

G. Dejan nam je predstavil tudi primere implementacije iScale v slovenska podjetja, in sicer Pošto 

Slovenije, Pernod Ricard Danube Group ter Zdravstveni dom Adolfa Drolca. 

 

 

 

:: Strateški vidiki informatizacije v storitvenem podjetju na primeru podjetja Pošta Slovenije 

 

Gostja: ga. Darja Murkovič Žigart 

Podjetje: Pošta Slovenije 

Datum: 17.11.2011 

WWW: www.posta.si 

Pripravila: Eva Ulipi (1. letnik smeri MIEP) 

 

Pri predavanjih Strateški vidiki informatizacije poslovanja(bm) nam je v četrtek, 17.11.2011, 

predavala ga. Darja Murkovič Žigart, o Pošti Slovenije in njeni strategiji informacijske tehnologije.  

Pošta Slovenije je bila ustanovljena 1. januarja 1955, ob razdružitvi nekdanjega skupnega PPT 

podjetja Slovenije (Pošte in Telekoma). Od leta 2002 deluje Pošta Slovenije kot gospodarska družba 

v 100% lasti Republike Slovenije.  

 



 
Ker je današnja kriza pustila posledice tudi v poštnih storitvah in v skladu z trendom upada število 

pisemskih  pošiljk, se je Pošta Slovenije preusmerila tudi na področja denarnih storitev, e-storitev, 

oglaševanj, iger na srečo  in prodaje izdelkov.   

 

Dnevno Pošta Slovenije opravi preko 2.000.000 milijona transakcij, v pošti je preko 6.700 

zaposlenih, 532 poštnih enot, 2700 pismonoš in preko 1474 bančnih okenc. Zato je vzpostavitev 

pravilne poslovne rešitve predstavljala veliko spremembo in investicijo. Pošta Slovenije se je 

odločila za poslovno rešitev - Epicor iScalo. Epicor iScala je vsestransko uporabna ERP, prilagojena 

podpori internim procesom, podpori storitvam na trgu in učinkovitemu upravljanju odnosov s 

strankami skozi celoten proces. Poleg medsebojne povezanosti vseh funkcionalnosti (prodaja, 

trženje…) omogoča tudi avtomatiziranje številnih administrativnih nalog.   

 

 

 

:: Primeri uporabe modulov prodaja, servis in trženje v poslovni rešitvi Microsoft Dynamics NAV 

 

Gost:  g. Simon Babošek 

Podjetje: Adacta d.o.o., Ljubljana  

WWW: www.adacta.si 

Datum: 17.11.2011 

Pripravila: Bernarda Žitek (2. letnik smeri EP)  

 

17.11.2011, nam je g. Simon Babošek, iz podjetja Adacta, pri 

predmetu Celovite informacijske rešitve (BU) predaval o primerih 

uporabe modulov prodaja, servis  in trženje v poslovni rešitvi Microsoft 

Dynamics NAV.  Najprej je predstavil dejavnosti podjetja, kamor sodi 

razvoj programske opreme, uvedba programske opreme, IT & poslovno 

svetovanje in vzdrževanje programske opreme.  Sledila je 

predstavitev modulov prodaja, upravljanje odnosov (predvsem s 

kupci) in servis (poprodajne aktivnosti). Izraz CRM pomeni upravljanje 

odnosov s strankami. Osnova koncepta je ugotovitev, da je za podjetje 

ključnega pomena, da vzpostavi kakovostne odnose s svojimi 

strankami, ki so osnova za obojestransko koristno in dolgoročno poslovno sodelovanje. Skozi celotno 

predavanje, smo tako veliko izvedeli o posameznih predstavljenih modulih. Da bi nam vsebino bolj 

približal in bi si jo lažje predstavljali, je v programu Microsoft Dynamics NAV( v nadaljevanju MS 

Dynamics NAV) pokazal,  namene poslovnih procesov prodaje, servisa in trženj v praksi. 

  



 
:: Apple in iKnow Club tudi na EPF 

 

Gosta: g. Jure Jerebic in g. Boštjan Knehtl 

Datum: 21.11.2011 

 

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor je v sodelovanju s podjetjem Apcom in trgovino iSpot v 

ponedeljek, 21.11.2011 organizirala že drugo leto zapored dogodek, ki je bil namenjen študentom 

in zaposlenim EPF-a. Dogodek se je odvijal v predavalnici PB na Ekonomsko-poslovni fakulteti 

Maribor, Razlagova 20, s pričetkom ob 13. uri. 

  

Dogodek je otvoril dekan Ekonomsko-poslovne fakultete, 

prof. dr. Samo Bobek z uvodnim nagovorom in pozdravom. 

V začetku je g. Jure Jerebic (manager trgovine iSpot v 

Mariboru) predstavil Applovo strojno opremo. Predstavil 

je operacijski sistem, ki je nameščen na Applovih 

računalnikih – Mac OS X Lion. Prikazal je nekatere novosti, 

ki jih prinaša Lion (naslednik OS X Snow Leoparda), kot so 

npr. možnost celozaslonske uporabe aplikacij, Lauchpad (prikaz namizja kot na iOS-u), Mission 

Control (prikaz vseh odprtih aplikacij in preklapljanje med njimi) itd.  

 

Nekaj besed je g. Jerebic v nadaljevanju namenil tudi inovativnosti, ki jo je Apple pred kratkim 

predstavil. To je iCloud, ki omogoča preprosto deljenje dokumentov, aplikacij, glasbe, filmov, 

koledarjev, imenikov in opomnikov med vsemi iOS napravami (iPhone, iPad, iPod), kot tudi z iMac-

I in MacBook-I. Vse spremembe na določeni napravi se v roku nekaj sekund sinhronizirajo tudi na 

ostalih napravah, ki jih določen uporabnik ima. Novost iCloud omogoča uporabo tudi že prej znane 

aplikacije »Find my iPhone«. Preko iClouda lahko na preprost način na zemljevidu lociramo vse »i 

naprave«, ki jih uporabljamo, kar pride še posebej prav v primeru, če katero napravo izgubimo ali 

pa so nam jo ukradli. S pomočjo omenjene aplikacije lahko izgubljeno napravo na daljavo 

zaklenemo, pobrišemo ali pa na njo pošljemo poljubno opozorilno sporočilo. Besedo je kasneje 

prevzel g. Boštjan Knehtl, predstavnik iKnow Kluba in Campus Rep. Predstavil je nekaj specifičnih 

iPad aplikacij in poslovni potencial, ki ga omogoča naprava iPad. Poudaril je, da je iPad lahko tudi 

odličen pripomoček pri študiju, saj na njem lahko delamo zapiske, urejamo dokumente in celo 

podčrtujemo, dopisujemo in urejamo razno študijsko gradivo. Predstavil je tudi zanimivo aplikacijo 

Talking Tom, ki so ga razvili Slovenci. Ob koncu dogodka so imeli študentje in ostali prisotni na 

dogodku možnost preizkusiti in testirati izdelke Apple. 

  



 
:: Poslovni potencial socialnih omrežij 

 

Gostja: ga. Jerneja Kušenić 

Datum: 21.11.2011 

Pripravila: Špela Vodušek (2. letnik smeri EP)  

 

Predavanje pri predmetu Informacijski sistemi E-poslovanja (BU),  v 

ponedeljek, 21.11.2001, je gostja Jerneja Kušenić pričela z mislijo 

»Facebook je za prijatelje, ki so sedaj tujci in Twitter je za tujce, ki bi 

morali biti prijatelji«.  

 

Socialna omrežja, ki nas dandanes spremljajo praktično na 

vsakem koraku, uporablja 42 % Američanov ter 35 % Evropejcev. 

V  Sloveniji so najpogosteje obiskana spletna skupnost Youtube, 

sledita Wikipedia in Facebook. Gdč. Kušenić nam je predstavila 

podrobneje Knjigo obrazov ali Facebook, Twitter, LinkedIn ali 

preprosto poslovno mreženje, svet fotografij na dlani ali Flickr 

ter Foursquare. Poudarila je predvsem prednosti teh socialnih 

omrežij, kako priti v stik z ljudmi, ki nam lahko pomagajo pri 

ustvarjanju kariere in ustvarjanju novih poslovnih priložnosti. 

 

Na praktičnih in zanimivih primerih nas je seznanila z vsemi prednostmi in pastmi, ki nam lahko 

pretijo na spletu oz. preko predstavljenih socialnih omrežij. 

 

 

 

 

:: Spoznavni večer Katedre za organizacijo in informatiko v Plus/Minusu 

 

Datum: 22.11.2011 

 

 

 

  

  

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.282474645121340.60039.100000764208452&type=3


 
:: Kako lahko rešitev ERP Kopa vpliva na izboljšanje poslovanja 

 

Gost: g. Domen Ocepek 

Podjetje: KOPA, d.d. 

Datum: 24.11.2011 

WWW: www.kopa.si 

Pripravila: Petra Trafela (1. letnik smeri MIEP) 

 

Pri predavanju Strateški vidiki informatizacije poslovanja (BM) nam je v četrtek, 24.11.2011, 

predaval g. Domen Ocepek, vodja razvoja in direktor programa KOPA ERP pri podjetju KOPA 

računalniški inženiring, d.d. Programski paket KOPA ERP predstavlja skupek sodobnih rešitev s 

področja računovodsko finančnega poslovanja in vodenja poslovnih procesov ter tako omogoča 

optimalno organiziranje in obvladovanje proizvodnje in poslovanje procesov. Je napredna spletna 

rešitev, ki lahko deluje v oblaku in je skladna s SOA konceptom. Sistem omogoča slovenskim 

proizvodnim podjetjem, da ohranijo fleksibilnost in sposobnost hitrega reagiranja na specifične 

zahteve kupcev, kar je velikokrat njihova konkurenčna prednost.  

 

V predavanju je g. Ocepek predstavil podjetje. Podjetje 

ponuja tako ERP rešitve, kot CRM in HRP rešitve. Izkušnje, ki 

tako izhajajo iz tridesetletnega dela dajejo KOPI predvsem 

zelo jasen pogled na to kakšne so potrebne rešitve in kako 

jih je potrebno integrirati ter kako ostati v koraku s časom, 

saj te lahko kaj hitro povozi konkurenca. Potek njihovega 

razvoja je g. Ocepek razložil tudi preko sprememb 

metodologije uvedbe po časovni osi.  

 

 

 

:: Uvod v NAV 2009 

 

Gostja: ga. Anja Žagar  

Podjetje: MSP 

Datum: 27.11.2011 

Pripravila: Tjaša Novak (2. letnik smeri EP) 

 

Pri predmetu Celovite informacijske rešitve(bu) smo imeli dne 27.10.2011 gostjo ga. Anjo Žagar, ki 

nam je v času predavanj predstavila različico MS Dynamics NAV 2009. MS Dynamics NAV je ERP, 

namenjena malim in srednje velikim podjetjem, ki iščejo celovito rešitev za upravljanje poslovanja 

in jo je mogoče hitro vpeljati v proces ter je enostavna za uporabo in nastavitev. NAV je prilagojen 



 
vsakemu tipu podjetja posebej. Poleg osnovnih modulov vsebuje tudi dodatne module, ki so lahko 

že v naprej razviti ali pa so posebej prirejeni za določeno podjetje. Zametki današnje aplikacije 

NAV izhajajo iz Danske v letih 1983/1984, ko sta bila ustanovljeni podjetji Navision Software A/S in 

Damagraad A/S.  Leta 2000 sta se ti dve podjetji združili v eno in zaželi poslovati pod imenom 

Navison A/S, vendar je v letu 2004 podjetje Microsoft kupil to podjetje in še v istem letu izdal 

rešitev pod imenom Microsoft Dinamic 4.0. 

 

 

 

:: B2B poslovanje 

 

Gost: g. Rok Bojanc 

Podjetje: ZZI d.o.o.  

Datum: 28.11.2011 

WWW: www.zzi.si 

Pripravila: Bernarda Žitek (2. letnik smeri EP)   

 

Pri predmetu Informacijski sistemi e-poslovanja (BU) nam je 28.11.2011 g. Rok Bojanc predaval o 

poslovanju podjetje s podjetjem (angl. Business to Business-B2B) poslovanju. Podjetje ZZI se 

ukvarja z razvijanjem informacijskih sistemov. Specializirali so se za razvoj naprednih 

centraliziranih internet in intranet rešitev s področja carinskega poslovanje in elektronske 

izmenjave. Pri B2B poslovanju, gre za  elektronsko izmenjavo-poslovanje med partnerji. Na primeru 

Carinske uprave Republike Slovenije nam je razložil potek uvedbe e-poslovanja. S tem so se 

poenostavili postopki in začelo se je brezpapirno poslovanje, ki je prihranilo veliko časa izboljšala 

pa se je tudi sledljivost in nadzor poslovanja. Predstavil nam je tudi primer e-izmenjave (eRačuni), 

primerjavo klasičnega in elektronskega poslovanja ter pomen neodvisnosti  vsebine in e-poti. 

Neodvisnost e-dokumentov od poti e-izmenjave zagotavlja možnost povezovanja podjetij brez 

omejitev in dodatnih stroškov, konkurenčnost storitev in širitev e-poslovanja.  

  



 
:: Primer managementa informacijske infrastrukture 

 

Gost: g. Tomislav Rapić 

Podjetje: Sfera IT d.o.o. 

Datum: 29.11.2011 

WWW: www.sfera-it.si 

Pripravila: Bojana Ferlič (3. letnik smeri EP)   

 

V torek 29.11.2011, ob 11:00 uri je pri predmetu Management informatike (BU) potekala 

predstavitev podjetja Sfera-IT. Predstavitev je vodil g. Tomislav Rapič, ki nam je predstavil kako 

poteka vodenje IT projektov. Podjetje si želi postati eden izmed vodilnih sistemskih integratorjev 

v Sloveniji. 

 

Na predstavitvi polni pozitivne energije nam je predavatelj 

najprej predstavil njihovo podjetje in njegove ključne 

prednosti. Ko nas je seznanil s podjetjem je sledila 

predstavitev vodenja projektov, njegovih ciljev, kakšne 

strežnike uporabljajo, kakšne so delovne postaje ter za 

konec je sledila še predstavitev top-izzivov s katerimi se 

soočajo v njihovem podjetju. Predstavitev je popestril z 

različnimi primeri, ki so nam bili v veliko pomoč pri 

razumevanju snovi. 

 

 

 

:: Microsoft Dynamics AX in primer uvedbe 

 

Gost: g. Jernej Modic 

Podjetje: Adacta, d.o.o. 

Datum: 01.12.2011 

WWW: www.adacta.si 

Pripravila:  Katja Črnko (1. letnik smeri MIEP)  

 

V četrtek, 1.12.2011 nas je obiskal gost g. Jernej Modic s podjetja Adacta, d.o.o. Skozi zanimivo 

predstavitev je predstavil rešitev Microsoft Dynamics AX, primerjal z MS Dynamics NAV, predstavil 

primer uvedbe programa AX ter nazadnje podal trende na podlagi razvoja AX.  

 



 
Rešitev Microsoft Dynamics AX je rešitev, ki so jo leta 1998 

razvili na Danskem. Takrat se je imenoval Axapta, ime AX pa 

je pridobil leta 2002, ko ga je odkupil Microsoft. Razlika med 

AX in NAV je v tem, da AX podpira 3-nivojsko arhitekturo in 

je primeren za srednja in velika podjetja, ker zajema 

funkcionalnosti, ki dosti bolj pokrivajo določeno področje. 

NAV pa ima 2-novojsko arhitekturo in je primernejši za mala 

in srednje velika podjetja. S kratkim opisom primera uvedbe 

AX v njihovo podjetje je razložil na kakšen način se sami spopadajo z uvedbo ERP-ja v podjetje. 

Nato nam je predstavil novo verzijo programa AX, ki  se je začela uporabljati prav na dan predavanja 

našega gosta. In sicer verzijo AX 2012 so uvedli in omogočili uporabo posodobljenega uporabniškega 

vmesnika, več lokacij v eni bazi, več vrst proizvodnje, izboljšavo podprtosti poslovnim procesom in 

mnogo drugih novih lastnosti, ki omogočajo boljše poslovanje podjetja.  

 

 

:: Work smart in retail 

 

Gost: g. Martin Krajnik 

Podjetje: RCL group 

Datum: 01.12.2011 

WWW: www.rcl.si 

Pripravila:  Patricija Vudler (2. letnik smeri MIEP)  

 

Pri predmetu Poslovne informacijske rešitve (BU) nam je v 

četrtek, 1.12.2011 predaval g. Martin Krajnik iz podjetja 

RCL group. Gre za skupino podjetij, ki delujejo na področju 

bivše Jugoslavije. Specializirani so za maloprodajo. Njihova 

ponudba Microsoft poslovnih rešitev zajema MS Dynamics 

NAV, LS Retail in LS Hospitality, nudijo pa tudi lastne 

poslovne rešitve. Del skupine RCL je Krajnik računovodstvo 

d.o.o. Podjetje s svojimi rešitvami pokriva več poslovnih 

področij: trgovino in logistiko, vozila, servis in storitve, časopisno dejavnost ter poslovno poročanje. 

RCL group je podjetje z večletnimi izkušnjami, ki deluje na projektih, na področju razvoja in uvedbo 

poslovno-informacijskih rešitev. S tega vidika je gost predstavil potek dela podjetja na projektih. 

Predstavil je projektno dokumentacijo, ki zajema analizo stanja in potreb, dogovore, zapisnike 

sestankov, zapisnike testiranj, tehnične plane izvedbe, spisek odgovorih oseb na področjih. Povedal 

nam je tudi kaj vse spada v dokumentacijo in sicer od tehničnega plana, analize potreb, analize 

postopkov, izdelave predloga rešitve, priprave okolja, testiranja, šolanja, dokumenta postopka 

zagona v živo, zajema podatkov, spremljanja ob zagonu in še zaključek z opisom delovanja 



 
morebitnih odprtih zadev. Ob koncu  predavanja je dodal še, da je veliko projektov neuspešnih, kar 

je tudi odvisno od samega vodenja projekta in pa ljudi, ki sodelujejo v njem.  

 

 

:: Življenje z Microsoft Dynamics NAV 

 

Gostja: ga. Ana Lampret 

Podjetje: SRC 

Datum: 01.12.2011 

WWW: www.src.si 

Pripravila:  Patricija Vudler (2. letnik smeri MIEP)  

 

V četrtek, 1.12.2011 nas je v okviru predmeta Poslovne informacijske rešitve(bm)  obiskala ga. Ana 

Lampret, zaposlena v podjetju SRC, v oddelku Poslovne rešitve. Rdeča nit predavanj je bila ERP 

rešitev Microsoft Dynamics NAV. Najprej smo imeli možnost slišali zakaj se podjetja odločijo za 

uredbo ERP rešitev, čemu služijo te rešitve in kaj to pomeni za podjetja, ki uporabljajo rešitev. V 

nadaljevanju predavanja nam je bil predstavljen primer prakse podjetja Unichem, ki je prisotno v 

3 državah in sicer v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Dejavnost tega podjetja sega na 3 področja 

od procesne proizvodnje, trgovine na debelo in drobno, do inženiringa. Prva implementacija 

Microsoft Dynamics NAV  v to podjetje se je zgodila v Sloveniji leta 2000, v tuja podjetja pa leta 

2006 in po njem. Leta 2009 se je naredila prenova poslovne rešitve, s katero so želeli doseči 

posodobitev tehnologije, zamenjavo nekaterih funkcionalnosti in njihovih širitev, nadaljnjo 

optimizacijo poslovnih procesov, podpreti lastniške spremembe in zmanjšati delež nestandardne 

funkcionalnosti. Ključne pri prenovi so bile zahteve po ohranitvi zgodovine in funkcionalnosti, 

hitrost prenove, kvalitetna izvedba in prenos znanja ter poenotenje procesov v Sloveniji v 

primerjavi s Srbijo. Predavanje je zaključila s predstavitvijo v tem primeru uporabljene Microsoft 

SureStep metodologije.  

http://www.src.si/


 
:: Informatika v maloprodaji (Add on za NAV) 

 

Gostja: ga. Katja Ocvirk  

Podjetje: LS Retail  

Datum: 01.12.2011  

WWW: www.lsretail.com 

Pripravila: Jasmina Trafela (2. letnik smeri EP)  

 

Pri predavanju Celovite informacijske rešitve (BU) nam je v četrtek, 

1.12.2011, predavala ga. Katja Ocvirk, s podjetja LS Retail, ki je 

predstavnica za Slovenijo. Ga. Ocvirek pravi, da LS Retail zagotavlja 

end-to-end rešitev in storitev za dejavnost trgovina na drobno, 

gostinstvo itd. LS Retail prodaja in podpira več kot 120 certificiranih 

partnerjev v več kot 60 državah, kar omogoča, da se LS Retail uveljavlja 

na svetovni ravni. Preveden je v 33 različnih jezikov. LS Retail je bil 

nameščen v več kot 1,900 podjetjih s 37.000 trgovinami v katerih deluje 

več kot 79.000 POS terminalov po vsem svetu. LS Retail je prav tako 

Microsoftov partner, saj je LS Retail zgrajen na Microsoft Dynamics NAV. 

 

Poleg tega smo izvedeli da je LS Retail odprtokodni sistem, ki daje njihovim uporabnikom možnost, 

da prilagodijo sistem glede na njihove potrebe, saj ponuja širino in globino funkcionalnosti, ki jo ti 

zahtevajo. 

 

 

:: Poslovna rešitev Microsoft CRM 

 

Gosta: g. Bojan Krajnc in g. Tadej Kosmačin  

Podjetje: Org. Tend d.o.o.  

Datum: 05.12.2011  

WWW: www.tend.si  

Pripravila: Jasmina Trafela (2. letnik smeri EP)  

 

Pri predavanju Informacijski sistemi e-poslovanja(bu), sta nam v ponedeljek 5.12., predavala g. 

Krajnc iz Org. Tenda in g. Kosmačin iz Pošte Slovenije. Podjetje Org Tend se ukvarja z izgradnjo 

informacijskih sistemov, prodajo strojne opreme, svetovanjem in izobraževanjem za njihove rešitve 

ter vzdrževanjem informacijskih sistemov.  

 

Najprej nam je g. Bojan predstavil kako si pridobiti stranko. Zavedati se moramo, da je 

najpomembnejši odnos do stranke, zelo pomemben je tudi prvi vtis, še le nato stranki predstavimo 



 
vsebino. Zavedati se moramo KAJ prodajamo, KDO kupuje, ZAKAJ kupuje, KDAJ kupuje. Pri prodaji 

ne smemo pozabiti na KORIST rešitve. Povedal nam je tudi da, kadar prodajamo CRM (Customer 

Relationship Management) moramo vedeti kakšno je stanje v podjetju, vizijo, ovire, kakšne so 

koristi.  

 

Nato še nam je g. Kosmačin predstavil uvedbo CRM v teoriji 

in praksi. Povedal nam je da CRM podjetjem pomaga 

razumeti, vzpostaviti in negovati dolgoročne odnose s 

strankami, pa tudi kako obdržati obstoječe stranke. Poučil 

nas je kako s stranko ravnati. Za dober začetek moreš vedno 

naredi angl. FIT GAP analizo – kje sem, kaj sem, kaj hočem 

narediti, še le ne to greš do stranke in ji predstaviš projekt. 

Prav tako smo izvedeli kako potem naš plan realizirati, 

kakšno ekipo potrebujemo za realizacijo naše rešitve. Pri 

CRM-ju je proces izboljšav vedno nekaj novega.  

 

 

:: Spletne rešitve z odprtokodnim sistemom CMS 

 

Gosta: g. Denis Himelrajh in g. Jure Milič 

Podjetje: Org. Tend d.o.o.   

Datum: 05.12.2011  

WWW: www.tend.si  

Pripravila: Jasmina Trafela (2. letnik smeri EP)  

 

Pri predavanju Informacijski sistemi e-poslovanja(bu) sta v 

ponedeljek 5.12., predavala g. Himelrajh in g. Milič iz 

podjetja Org. Tend, ki se ukvarjata z izgradnjo 

informacijskih sistemov, prodajo strojne opreme, 

svetovanjem in izobraževanjem rešitev ter vzdrževanjem 

informacijskih sistemov. Predstavila sta nam odprtokodni 

sistem TYPO3, kateri je sodobno spletno mesto  in ima 

dinamično vsebino, ki je enostavna za urejanje in objavo. 

Prav tako pa je lahko integrirana z obstoječimi viri podatkov 

v podjetju.  

 

Najprej nam je g. Himelrajh povedal kako je izgledala prva začetna spletna stran, sestavljena s 

pomočjo standarda iz URL, HTML in CMS-ja (prikaz vsebine na spletu). Povedal je da TYPO3 omogoča 

prikaz CMS na spletu po naši želji. 



 
 

Nato je g. Milič dodal, da je TYPO3 sestavljen iz PHP skriptnega jezika. Prav tako je dejal, da ima 

TYPO3 stabilno jedro ter vsebuje  vtičnike, kot je TYPO SCRIPT. Skupnost TYPO3 in Org. Tend ima 

10.000, aktivnih pa je tudi 5.000 programerjev. 

 

 

:: Poslovne rešitve BI4Dynamics 

 

Gost: g. Klemen Logar 

Podjetje: NPS d.o.o 

Datum: 08.12.2011 

WWW:  www.nps.si 

Pripravila: Tjaša Novak (2. letnik smeri EP)  

 

Pri predmetu Celovite informacijske rešitve(bu), nam je dne 8.12.2011 predaval vodja prodaje g. 

Klemen Logar s podjetja NSP d.o.o. Podjetje NPS je uvrščeno med vodilne ponudnike poslovnih 

rešitev v Adriatic regiji. V 14 letih delovanja uspešno poslovno prakso uvedli v več kot 200 podjetjih 

v najrazličnejših dejavnostih kot so: finančna industrija, telekomunikacije, proizvodnja, 

distribucija, formacija, transport … Ključne poslovne dejavnosti podjetja na področju delovanja pa 

so: poslovno svetovanje, poslovne ERP rešitve, poslovna inteligenca (BI), upravljanje odnosov CRM 

ter integracija portalnih rešitev. Uvedli so svojo rešitev BI4Dynamics, ki je zasnovana tako, da 

podpira uporabo poljubnega orodja za prikaz in analizo podatkov. Tako lahko vsak uporabnik izbere 

njemu najboljši produkt (npr. Microsoft Excel, PerformancePoint, ProClarity, Cognos, Panarama). 

Rešitev BI4Dynamics je primerna za majhna podjetje z manj kot 10 zaposlenimi kot tudi za velike 

mednarodne korporacije podjetji v več desetih državah. 

 

 



 
:: Praktične izkušnje pri vodenju in izpeljavi projektov 

 

Gost: g. Andrej Prevc 

Podjetje: Avtenta 

Datum: 08.12.2011 

WWW: www.avtenta.si 

Pripravila: Marina Višnar (2. letnik smeri MIEP)  

 

V četrtek, 08.12.2011 smo pri predmetu Poslovne informacijske rešitve (BM) gostili predavanje na 

temo »Primeri uvedbe rešitve SAP«, ki ga je izvedel g. Andrej Prevc, direktor tehničnega področja 

iz podjetja Avtenta. Na začetku nam je g. Prevc na kratko predstavil podjetje Aventa in 5 faz 

projekta (Kako uspešno do cilja?) in jih podrobno opisal na primeru metodologije ASAP. Pojasnil je, 

da je za uspešnost projekta uvedbe potrebnih 400 korakov, ki trajajo 9 mesecev, zaradi prilagajanja 

in uvajanja sistema. 

 

V nadaljevanju je predstavil kaj poslovni informacijski sistem 

(PIS) pomeni za podjetje, kako vidijo projekt v podjetju sami 

in kaj so ključni dejavniki uspeha. Na dveh primerih s prakse 

je predstavil uvedbo rešitve  SAP v podjetje.  

 

Na koncu predavanja smo lahko izvedeli, kako pomembno je 

za uspešnost uvedbe projekta ostati v planiranih časovnih in 

finančnih okvirih. G. Prevc je zaključil predavanje z odgovori 

na vprašanja študentov predavanja. 

 

 

:: Uvajanje rešitve SAP v globalno korporacijo 

 

Gostja: ga. Ksenja Bokovec 

Podjetje: S&T 

Datum: 08.12.2011 

WWW: www.snt.si 

Pripravila: Marina Višnar (2. letnik smeri MIEP)  

 

V četrtek, 08.12.2011 je pri predmetu Poslovne informacijske rešitve (BM) potekalo gostujoče 

predavanje, z naslovom »Praktične izkušnje pri vodenju in izpeljavi projektov«, ki nam ga je 

predstavila ga. Ksenja Bokovec s podjetja S&T. 

 



 
Na začetku predavanja se je osredotočila na izzive pri uvajanju globalnih sistemov ERP in pogostimi 

vprašanji, s katerimi se je srečevala pri uvajanju v velikih podjetjih. Nato smo skozi tematike kot 

so: Predstavitev uvajanja globalnih sistemov (SAP), 5 ključnih vprašanj pri uvajanju, Metode 

določanja globalnih dejavnikov, Življenjski cikel projekta (angl. »Five gate way metodology«), 

Kritični dejavniki uspeha (KDU), Od KDU do učinkovitih globalnih dejavnikov (UGD) in Pomen in 

prednosti UGD, 5 učinkovitih globalnih dejavnikov, izvedeli še ta primer iz prakse (MOP), ki ga je 

kasneje razčlenila na modelu za podporo odločanja DEXi.  

 

Če povzamemo ključne ugotovitve, mora uvajalec takšnega 

heterogenega sistema v podjetju imeti veliko znanja nekaj poslovnih 

procesov, poznati mora poslovne zahteve in uvesti rešitev s čim manj 

posega v njo (»Vanilla« verzija) ob upoštevanju upravljanja 

sprememb. Hkrati pa se mora držati časovnih in finančnih okvirov. V 

Sloveniji se uvajanja velikih IT projektov največkrat lotijo po modelu 

rešitve, ki je že prilagojena in nastavljena za določeno področje (angl. 

Roll-out metodology). Ga. Ksenja Bokovec je predavanje zaključila z 

odgovori na vprašanja študentov predavanja. 

 

 

:: Primeri uvedbe rešitve SAP v podjetje Kovinoplastika Lož d.d. 

 

Gost: g. Črtomir Ješelnik 

Podjetje: Kovinoplastika Lož d.d. 

Datum: 08.12.2011 

WWW: www.kovinoplastika.si 

Pripravila: Marina Višnar (2. letnik smeri MIEP)  

 

V četrtek, 08.12.2011 je v okviru predmeta Poslovne 

informacijske rešitve (BM) potekalo gostujoče predavanje na 

temo »Praktični primeri in izkušnje prenove IS«, ki ga je 

izvedel g. Črtomir Ješelnik, vodja IT v podjetju 

Kovinoplastika Lož d.d.. Na začetku predavanja je 

predavatelj na  kratko predstavil projekt uvedbe rešitve SAP 

v njihovo podjetje in razlike med teorijo in prakso  na osnovi 

dveh spoznanj. 

 

V nadaljevanju je predstavil proces odločanja za prenovo IS v Kovinoplastiki Lož d.d. in praktične 

izkušnje z nasveti pri vodenju projektov. Podrobno je opisal organizacijske spremembe, s katerimi 

se srečujejo vodje projektov.  



 
 

G. Ješelnik je predavanje zaključil s kratkim opisom faz projekta, priprave projekta in realizaciji 

baze podatkov (migracija podatkov). Za na konec je podrobneje opisal fazo zagona v živo in naštel 

kritične dejavnike uspeha (KDU). 

 

:: Dogodek zakaj mora študent ekonomije vedeti, kaj pomeni kratica SAP? 

 

Gostja: ga. Nataša Rojec Spindler 

Datum: 12.12.2011 

Priprava dogodka: Tamara Srebot, Breda Lever, Nastja Pažon, Samo Lampret 

študentje 3 letnika usmeritve Elektronsko poslovanje (BU) 

 

V ponedeljek 12.12.2011 je na Ekonomsko-poslovni fakulteti 

potekala predstavitev z naslovom: Zakaj je za študente 

ekonomije pomembno, da vedo, kaj je celovita informacijska 

rešitev SAP? Gostja je bila ga. Nataša Rojec Spindler (SME 

Business Development EMEA) iz podjetja SAP Slovenija.  

 

Podjetje SAP je eno vodilnih podjetij na področju poslovnih 

informacijskih rešitev na svetu. Med njihovimi poslovnimi informacijskimi rešitvami je vodilni 

produkt SAP ERP (celovita informacijska rešitev; v nadaljevanju rešitev ERP), ki ga v svoja podjetja 

vpeljujejo poleg velikih, tudi v manjših podjetjih. Rešitve ERP omogočajo dobro podporo delovanju 

podjetij na operativni in taktični ravni. Začetki podjetja SAP segajo v osemdeseta leta prejšnjega 

stoletja, ko je 5 inženirjev s podjetja IBM odprlo svoje podjetje. Kot mnoga uspešna računalniška 

podjetja so tudi oni začeli s programiranjem in delovanjem iz garaže.  

 

Za študente je poznavanje rešitev zelo pomembno, saj jim bo 

poznavanje rešitve SAP ERP vodilnega ponudnika rešitev ERP pri 

iskanju zaposlitve še kako koristilo. Rešitev SAP ERP obsega 

funkcionalnosti podpore organiziranja poslovanja, podporo 

vodenja finančnega poslovanja itd. Zadnja pridobitev je rešitev 

za poslovno analitiko (Business Intelligence). Zaradi raznovrstne 

širine uporabe rešitev ERP, je potrebno poudariti pomen poznavanja le-teh. Gostja, gospa Nataša 

Rojec Spindler je poudarila, da bodo delodajalci pri zaposlovanju v prihodnosti dajali prednost 

kandidatom s poznavanjem in znanjem uporabe poslovnih informacijskih sistemov, zlasti rešitev 

ERP kot je rešitev SAP ERP.  

 

Za podjetje SAP in njegovo vlogo v svetovnem gospodarstvu prihodnost ni vprašljiva, saj  podjetje 

ogromno vlaga v razvoj novih produktov, kakor tudi optimizacijo obstoječih produktov. V zadnjih 



 
letih podjetje SAP Slovenija za svoje partnerje, uporabnike in potencialne stranke organizira 

različne izobraževalne dogodke in konference. Prepričani smo, da bodo pridobljeni napotki in 

znanje v pomoč marsikateremu študentu pri bodoči strokovni karieri. Gospe Nataši Rojec Spindler s 

podjetja SAP Slovenija se zato iskreno zahvaljujemo. 

 

:: Spoznavni večer in novoletna zabava usmeritev E-poslovanje (BU,BM) v klubu Tako's na Lentu 

 

Organizacija zabave: Goran Kneževič, Danijel Vrblač, Tadej Markuš, Nino Antonin Polajner in Peter 

Dajčman 

Datum: 14.12.2011 

 

Že drugo leto zapored smo imeli novoletno zabavo za 

študente usmeritve E-poslovanje (BU, BM) v klubu 

Tako's na Lentu. Zbrali smo se v sredo 14.12.2011 ob 

21-i uri, saj je bila prva stvar na agendi letošnje 

zabave večerja.  

 

Za začetek smo 

se okrepčali s 

slastnimi 

perutničkami, krompirčkom in tortiljami, nato pa je sledil 

kratek govor predstojnika naše smeri prof. Sama Bobka. Za njim 

je mikrofon prevzela dr. Simona Sternad, saj je bil na sporedu začetni izbor za grafiko majice – za 

študijsko leto 2011/2012. Simona nam je predstavila vse ideje, vsi prisotni pa smo nato z aplavzom 

izbrali najboljšo majico. V nagradnem natečaju so sodelovali Sara Knez, Metka Belna, Darko Kostić, 

Nejc Škoberne, Primož Rok Puppis, Andreja Leskovar, Niko Starman, Eva Ulipi, Timi Hraš in Jaka 

Pogorevc. Na osnovi predlogov študentov Nejca Škoberneta, Eve Ulipi in Timija Hraša smo izdelali 

končno verzijo majice. Zadnja stvar na agendi novoletne zabave so bile karaoke. Prijavljenih je bilo 

pet duetov in skupin, izmed katerih ne moremo izpostaviti prav nobenega, saj so vsi svoj nastop 

opravili z odliko. Po napetem glasovanju so Collegium-ovo nagrado domov odnesli Urška, Nastja, 

Breda, Grega, Denis in Jaka. Nato pa smo se prepustili živahnim ritmom LexydeeDj-a, ki nas je 

zabaval vse do jutranjih ur.  

 

 

 

 

 

 



 
:: ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

 

Gost: g. Andreas Kocbek 

Podjetje: GRAWE Zavarovalnica d.d. 

Datum: 20.12.2011 

WWW: www.grawe.si 

Pripravila: Sara Knez (3. Letnik smeri EP)  

 

Pri predmetu Management informatike (BU) nam je 20.12.2011 ob 11.00 uri g. Andreas Kocbek iz 

zavarovalnice GRAWE predstavil ITIL tehnologijo (Information Technology Infrastructure Library). 

GRAWE Zavarovalnica d.d. je del mednarodnega koncerna GRAWE z več kot 182- letno tradicijo. 

 

ITIL torej ponuja obširna navodila »najboljše prakse« za 

ravnanje s storitvami, ki pokriva celoten spekter ljudi, 

procesov, produktov kot tudi partnerjev. Prvič je bila ta 

tehnologija predstavljena v 80. letih. ITIL je najbolj 

razširjen pristop managementa za dostavo in podporo IT in 

infrastrukture. Predavatelj je tudi razložil, da ITIL 

predstavlja več kot samo orodje za upravljanje ter nam 

predstavil domene: Service Strategy, Service Design, Service 

Transition, Service operation in ostale.  

 

Vedno večje zavedanje o poznanj ITIL-a kot pomembnega orodja za uporabljanje tudi v Sloveniji, 

saj je organizacijam omogočilo priskrbeti dodano vrednost in kakovost storitev. 

 

 

:: Strateški vidiki informatizacije v Raiffeisen banki 

 

Gost: g. Gvido Jemenšek 

Podjetje: Raiffeisen banka 

Datum: 22.12.2011 

WWW: www.raiffeisen.si 

Pripravila: Eva Ulipi (1. letnik smeri MIEP) 

 

Pri predmetu Strateškega vidiki informatizacije podjetja (BM) nam je 22.12.2011, predaval g. Gvido 

Jemenšek. V okviru teh predavanj, je bil predstavljen vidik poslovnih strategij. Raiffeisen banka je 

sodobna banka s strokovnim in finančnim zaledjem finančne skupine Raiffeisen bank International 

AG (RBI). Poslanstvo banke je, da ponuja paleto kakovostnih storitev in gradi dolgoročno partnerstvo 

s komitenti. 



 
G. Jemenšek nam je povedal, da je bistvo strategij vedno v 

povezovanju informacijske tehnologije s poslovno strategijo. 

Celovite strategije so strategije na ravni podjetja, kot 

celote. Strategije oblikujejo vizijo in poslanstvo, postavljajo 

cilje, opredeljujejo filozofijo podjetja, identificirajo 

poslovna področja podjetja in v določenem okviru locirajo 

vse vire, ki so v skladu s prioritetami podjetja.  

 

Prišli smo do zaključka, da se morata poslovni del in informacijska tehnologija povezovati, da se 

lahko ustvari proces, ki vodi do strateških ciljev.  Le ob povezovanju IT in poslovnega dela, se bodo 

ustvarjale boljše kontrole, večja učinkovitost zaposlenih, večja produktivnost, zmanjšanje stroškov, 

nove inovacije, stabilno okolje itd. 

 

 

:: Kako lahko rešitev BI vpliva na izboljšanje poslovanja? 

 

Gost: g. Rado Jelen 

Podjetje: Comtron, d.o.o. 

Datum: 22.12.2011 

WWW: www.comtron.si  

Pripravila: Petra Trafela (1. letnik MIEP)  

 

Pri predavanju Strateški vidiki informatizacije poslovanja (BM) nam je v četrtek, 22.12.2011, 

predaval g. Rado Jelen, direktor PCI ter član uprave podjetja COMTRON d.o.o, informacijsko 

komunikacijska tehnologija, ki je eno vodilnih računalniških podjetij v Sloveniji, s sedežem v 

Mariboru. 

 

Tema predavanja je bila poslovna inteligenca (angl. Business Inteligence) ob uporabi rešitve TIC 

ERP. Ker se poslovno okolje izredno hitro spreminja, zahteve se vsak dan povečujejo, managerji pa 

potrebujejo ključne ter prave informacije v pravem trenutku, da lahko sprejemajo pravilne 

odločitve, obvladovanje informacij v podjetju predstavlja strateški izziv. Tako sprejemanje 

poslovnih odločitev zelo olajšajo rešitve poslovne inteligence, ki vsebujejo aplikacije za 

zagotavljanje podpore procesom odločanja, s katerimi podatke zajamemo, obdelamo, jih 

identificiramo, na koncu pa jih moramo znati tudi brat. G. Jelen nam je razložil potek razvoja BI 

orodij konkretno na primerih, z rešitvijo TIC Object Explorer, pa tudi z Excelovimi pivot tabelami 

ter primeri na internetu.  



 
:: India's growth story 

 

Gost: g. Jayakar Jerome 

Datum: 09.01.2012 

Pripravila: Sara Gojčič (3. letnik smeri EP) 

 

V ponedeljek, 9.1.2012 ob 11.00 uri je imel indijski 

veleposlanik g. Jayakar Jerome predavanje na temo »India's 

growth story«. Veleposlanik je v prvem delu pojasnil nekaj 

osnovnih informacij o sami državi, kako se je Indija začela 

gospodarsko odpirati in s tem začela napovedovati čedalje 

pomembnejšo vlogo na globalnem trgu.  

 

V drugem delu pa smo si ogledali še kratek video, ki je prikazal gospodarstvo Indije, s prva je bilo 

moč opaziti, da obstaja v Indiji veliko IT podjetij. Indija je namreč zelo močna na področju 

programske opreme, IT svetovanja, klicnih centrov, procesorskega modeliranja …   

 

V okviru teh predavanj smo spoznali eno izmed globalno najvplivnejših držav predvsem v 

gospodarskem pogledu. Spoznali smo državo, ki gleda v prihodnost z optimizmom. To ji je uspelo 

predvsem zaradi nizkih stroškov, precej angleško govoreče (posledično, ker je bila Indija prej 

britanska kolonija) in visoko izobražene delovne sile, razvite telekomunikacijske infrastrukture, 

dobro razvitega in uveljavljenega sektorja programske opreme.  

 

 

:: Trendi in kariera na področju poslovnih rešitev Microsoft Dynamics 

 

Gosti: ga. Biljana Weber, g. Tomaž Perc, g. Andrej Fajfar in g. Mladen Gvozdenović 

Datum: 09.01.2012 

Priprava dogodka: Tom Erznožnik (3. Letnik EP), Grega Gomilšek (1. Letnik, MIEP), Tadej Jevševar 

(3. Letnik EP), Sandi Podhostnik (3. Letnik EP), Rok Tuš (3. Letnik EP), Nina 

Kaisersberger (1. Letnik, MIEP) 

Pripravila: Katja Črnko (1. Letnik smeri MIEP)  

 

Ekonomsko - poslovna fakulteta je v sodelovanju s smerjo Elektronsko poslovanje (BU) in smerjo 

Management informatike in elektronskega poslovanja (BM) ter slovensko podružnico Microsofta in 

njegovimi partnerji zorganizirala 9. januarja 2012, s pričetkom ob 14 uri, že tradicionalni dogodek 

Trendi in kariera na področju poslovnih rešitev Microsoft Dynamics. Letos je bil ta dogodek že šesti 

po vrsti, osrednja tema je bila predstavitev poklicev povezanih s področjem elektronskega 

poslovanja, ki spadajo med poklice, kjer primanjkuje kadra tako v Sloveniji kot EU.  



 
 

Po kratkem otvoritvenem govoru dr. Sama Bobka, je direktorica Microsofta Slovenije ga. Biljana 

Weber spregovorila nekaj zelo vzpodbudnih misli. Študente prvega letnika je pozvala, naj se 

pridružijo smeri Elektronsko poslovanje, kajti to je smer prihodnosti. V prihodnosti bodo namreč v 

podjetjih iskali ljudi, ki so interdisciplinarno izobraženi, kar smer Elektronsko poslovanje tudi 

ponuja.  

 

G. Tomaž Perc s podjetja Microsoft Slovenija, je na dogodku predstavil, kako lahko dobra poslovna 

rešitev podpre razvoj poslovanja podjetja, zaradi česar na informatiko v podjetju ne smemo gledati 

kot na podporno funkcijo, pač pa mora imeti strateško vlogo v podjetju. V predstavitvi se je 

osredotočil na poslovne informacijske rešitve družine Microsoft Dynamics, kamor so uvrščene rešitve 

Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics NAV in Microsoft Dynamics AX. Nato nam je predstavil 

trende Microsofta na področju poslovnih rešitev. 

 

S podjetja Adacta, nas je obiskal g. Andrej Fajfar, direktor podjetja. Pričel je s kratko predstavitvijo 

podjetja Adacta, povedal nekaj o svoji karierni poti, nato pa zaključil misel s priložnostmi, ki jih 

Adacta ponuja študentom. V Adacti iščejo »talente«, torej ljudi, ki imajo že po naravi sposobnost 

in motivacijo, da s svojim znanjem najdejo rešitev, ki bi pomagala podjetju pri Naslednja je na 

dogodku nastopila ga. Ana Lampret s podjetja SRC. Svojo misel je pričela s kratko predstavitvijo 

podjetja SRC in predstavila karierne poti študentov, ki so se zaposlili v podjetju ter zelo pripomogli 

k pozitivnim spremembam v podjetju. Ga. Ana je poudarila, da naj pričnemo že sedaj s svojimi 

inovativnimi idejami kontaktirati podjetja in si tako že v času študija naberemo izkušnje ter se 

povežemo s podjetji.  

 

G. Mladen Gvozdenović, direktor podjetja NPS je predstavil pomen informacijskih rešitev na 

področju poslovne inteligence (BI). Razložil je, zakaj je lažje uporabljati BI program, kot npr. 

excelovo preglednico. Predstavil je tudi njihovo rešitev 

BI4Dynamics, za katero je podjetje prejelo več mednarodnih nagrad 

in ki jo uspešno uporablja že več kot 1000 partnerjev. 

 

Ob zaključku našega dogodka, je ga. Biljana Weber skupaj s prof. 

Samo Bobkom podelila študentom certifikate Poznavanje rešitve Microsoft Dynamics NAV. Certifikat 

ekskluzivno za Ekonomsko-poslovno fakulteto izdaja Microsoft Slovenija. Študentje si lahko 

pridobijo ta certifikat tekom predmeta Celovite informacijske rešitve (2. letnik, bu) in potrjuje, da 

študentje znajo uporabljati poslovno rešitev Microsoft Dynamics NAV. 

  



 
:: Mobilno poslovanje 

 

Gost: g. Davorin Stanonik 

Podjetje: Tušmobil, d.o.o. 

Datum: 10. 01. 2012 

WWW: www.tusmobil.si 

Pripravila: Bojana Ferlič (3. letnik smeri EP)  

 

V torek 10.01.2012, ob 11.00 uri je pri predmetu Management 

informatike (BU) potekala predstavitev na temo kaj je M-POSEL? 

Predaval nam je g. Davorin Stanonik, ki je odgovoren za 

telekomunikacije pri podjetju Tušmobil, d.o.o. 

 

Podjetje Tušmobil d.o.o. je tretji mobilni operater na domačem 

trgu, ki deluje od leta 2006. Naročnikom njihovih storitev 

ponujajo in zagotavljajo različne zanimive novosti paketov in 

nadgradnjo storitev.  

 

V uvodu predavanja je pojasnil kaj sploh pojem M-posel oz. M-Business pomeni, ter kako se razlikuje 

M-posel z vidika uporabnika in z vidika ponudnika. Sledil je razvoj, standardi in infrastruktura M-

poslovanja. Predstavitev je bila zelo zanimiva , saj nam je bila ta tema zelo blizu in smo na ta način 

pridobili še več uporabnih informacij.  

 

 

 

:: Upravljanje odnosa s strankami (CRM) v bankah 

 

Gostja: ga. Ana Lampret 

Podjetje: SRC 

Datum: 12.01.2012 

WWW: www.src.si 

Pripravila:  Patricija Vudler (2. letnik smeri MIEP) 

 

V četrtek, 12.1.2012 je pri predmetu  Strateški vidiki managementa e-poslovanja  (BM) prišla 

predavati ga. Ana Lampret iz podjetja SRC. Na predavanju je predstavila razlike in posebnosti pri 

poslovanju bank, finančnih institucij, v primerjavi s trgovskimi podjetji na področju upravljanja s 

strankami (angl. Customer Relationship Management-CRM v nadaljevanju) V preteklosti so banke, 

ko še trgovska podjetja niso uvedla članskih kartic, poslovala le z nepoznanimi strankami. Razlika 

med finančnimi institucijami in trgovskimi podjetji je tudi ta, da banke nudijo manjši nabor 



 
produktov, kot trgovine.  Želja bank je, da bi njihove stranke imele vse premoženje pri njih in da 

tako ne bi šle h konkurenci. Prav tako zelo razlikujejo vsaj dva segmenta in sicer poslovanje s 

pravnimi in fizičnimi osebami. Tukaj veljajo različne zakonitosti, pravna zakonodaja in v praksi 

imajo pravni subjekti več odprtih računov pri različnih bankah. Informacijski sistem, ki ga imajo je 

heterogen. Banke imajo več kanalov od spletne, mobilne banke, šalterja … Osredotočili smo se na 

CRM v bankah, ga pojasnili z operativnega, kolaboracijskega oz. sodelovalnega in analitičnega 

vidika. CRM banki pomeni veliko pridobitev, s pomočjo katere izvajajo marketing, kampanje, 

generirajo naloge … 

 

 

 

:: SharePoint v praksi 

 

Gost: g. Uroš Zabukovšek 

Podjetje: Cimos TAM Ai 

Datum: 12.01.2012 

WWW: www.cimos.eu 

Pripravila:  Patricija Vudler (2. letnik MIEP)   

  

V četrtek, 12. 01. 2012 je pri predmetu Strateški vidiki managementa e-poslovanja (BM) potekala 

predstavitev Microsoft SharePointa v praksi, ki jo je vodil g. Uroš Zabukovšek. Najprej je na kratko 

predstavil podjetje Cimos TAM Ai. Gre za podjetje v Mariboru, ki je s skupino Cimos, d.d. največje 

na območju Slovenije. V nadaljevanju smo prešli na glavno temo predavanj in sicer na problematiko 

strukturiranih in nestrukturiranih podatkov v podjetju in morebitne tehnološke rešitve. Ena izmed 

rešitev, kako se lotiti razpršenosti dokumentov in informacij, različice dokumentov, zgodovino 

dogodkov in obveščanje, iskanje po različnih tipih je ravno uvedba Microsoft SharePointa. Pojasnil 

je razliko med Microsoft SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010, SharePoint Online, 

SharePoint Designer 2010 in SharePoint Workspace 2010. SharePoint tehnologijo je mogoče 

uporabiti tako na področju interneta, ekstraneta, kot tudi intraneta. Na zadnje smo si pogledali še 

uporabo SharePointa na primeru Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru. Izziv je predstavljala 

tehnična izvedba obvladovati približno 500 mest predmetov in 100 mest pedagogov, kjer mora 

veljati enotna prijava v sistem, samodejno ustvarjanje pravic glede na predmetnik študenta, 

enostavna uporaba, čim lažja integracija z obstoječim informacijskim sistemov, možnost 

nadgradnje, cenovno ugodna rešitev … 

  



 
:: Modern accounting 

 

Gost: g. Michal Menšík  

Podjetje: Moravian University College  

Datum: 13.01.2012 

WWW: www.mvso.eu 

Pripravila:  Marina Višnar (2. Letnik smeri MIEP)  

 

V petek, 13.01.2012 je pri predmetu Poslovne informacijske rešitve(BM) obiskal prorektor za 

znanost Ing. Michal Menšík, Ph.D. iz Moravian University College Olomouc, in je izvedel predavanje 

z naslovom »Modern accounting«.  

 

Predavanje se je začelo z nagovorom dr. Simone Sternad, ki je 

ob kratki predstavitvi češkega predavatelja, predala besedo g. 

Michalu Menšíku, Ph.D.. Ob kratki predstavitvi sebe in svoje 

kariere je predavatelj nadaljeval z kratkim videom, kjer je 

računovodja iz srednjega veka štel ovce. Po videu je 

predavanje potekalo na temo Kaj je bilo računovodstvo? Tukaj 

je poudaril predvsem začetke računovodstva, ki izhaja iz 

angleške besedice »counting« in pomeni štetje. Povedal je 

tudi, da so začetki računovodstva segali vse do tja, ko so si vse 

o podjetju začeli zapisovati, saj si niso mogli vse zapomniti. 

Takrat nastanejo tudi prva računovodska poročila. Predstavil 

je tudi praktični primer iz Italije, kjer je »nekdo iz Benetk« 

napisal tanko knjižico z navodili oz. inštrukcijami računovodstva. Nadaljeval je z kratkimi 

definicijami in računi. Slišali pa smo tudi nekaj o davkih in evidentiranju ter si pogledali še drug 

video iz filma Al Capone (računovodja od Al Capone), kjer smo videli primer glavne knjige. 

Predavatelj Michal Menšík je poudaril da je računovodska naloga zbiranje odločitvenih informacij 

za podporo poslovanju.  

 

Drug del predavanj je bil na temo Kaj računovodstvo je danes? V tem delu predavanj smo spoznali 

začetnike računovodstva, ki ga poznamo danes. Slišali smo tudi nekaj o različnem obračunavanju 

davkov, o Apollo projektu, začetkih računovodstva, ki jih vodi računalnik (l. 1953 - prvi računalnik, 

1990 - ERP) ter razliko med knjiženjem in računovodenjem. Nato smo si pogledali še en filmček, ki 

je prikazal znan računovodski škandal (Enron). Po škandalu so se zgodile mnoge spremembe. 

Primerjal je tudi računovodstvo včasih in računovodstvo danes. Izvedeli smo kaj je »GAAP« in »Fair 

Vaule« ter njun pomen.  

 



 
V tretjem zadnjem delu predavanj na temo Kaj računovodstvo bo  v prihodnosti? smo izvedeli kaj 

je variabilno (eno število) in kaj stohastično (bazira na verjetnosti), kdo so »Stakeholders« in 

masivno računalništvo: AI, digitalno, virtualno ... Ob koncu je predavatelj zaključil z mislijo, da bo 

v prihodnosti namesto ljudi vse delal računalnik, saj bo vse nastalo avtomatizirano.  

 

 

:: Management mobilnega poslovanja Tušmobil 

 

Gost: g. Davorin Stanonik  

Podjetje: Tušmobil d.o.o. 

Datum: 19.01.2012 

WWW: www.tusmobil.si 

Pripravila:  Marina Višnar (2. letnik smeri MIEP)  

 

V četrtek, dne 19.01.2012 je pri predmetu Strateški vidiki managementa e-poslovanja (BM) potekalo 

predavanje z naslovom »Management mobilnega poslovanja Tušmobil«, ki ga je izvedel g. Davorin 

Stanonik, vodja prodaje podjetju Tušmobil d.o.o. Na začetku je predstavil mobilni posel iz vidika 

stranke in ponudnika na sploh.  

 

Nadaljeval je z generacijami, standardi in prednostmi m-poslovanja. Podrobneje je opisal 

infrastrukturo mobilnega računalništva (strojna in programska oprema) ter na kratkem videu 

predstavil razsežnosti mobilnega poslovanja (m-plačevanje, pomoč pri nakupu oblačil). Na primerih 

je opisal nekaj aplikacij mobilnega marketinga in nadaljeval s predstavitvijo mobilnega plačevanja, 

kot nedenarno poslovanje ter opisal nekaj prednosti. Na koncu smo izvedeli nekaj o varnosti in 

omejitvah mobilnega poslovanja. Predavatelj se je strinjal, da sta varnost in zanesljivost mobilnega 

poslovanja zagotovljena. 

 

 

:: Uvajanje spletnih trgovin Comtron 

 

Gost: mag. Rado Jelen  

Podjetje: Comtron d.o.o.  

Datum: 19.01.2012 

WWW: www.comtron.si 

Pripravili:  Marina Višnar (2. letnik smeri MIEP)          

 

V četrtek, dne 19.01.2012 je pri predmetu Strateški vidiki managementa e-poslovanja(bm) predaval 

predavatelj g. Rado Jelen, član uprave podjetja Comtron d.o.o., na temo »Uvajanje spletnih trgovin 

Comtron«. Na začetku je predstavil termin e-poslovanje in vpliv e-poslovanja na poslovne procese 



 
podjetju. Spoznali smo tudi razliko med B2B (angl. Business-to-business) in B2C (angl. Business-to-

consumer), kaj je e-trgovanje in prednosti le tega.  

 

G. Rado Jelen je nadaljeval z definicijo projektnega vodenja, povedal katere razlike med tipi 

projektnega vodenja poznamo in  kako je projekt uspešen. Poudaril je, da je uspešen projekt tisti, 

ki je zaključen pravočasno, znotraj predvidenih finančnih okvirov in izpolnjuje vse na začetku 

postavljene zahteve naročnika. Naštel pa je tudi najpogostejše vzroke neuspešnega projekta. 

Nadalje je predstavil dva različna tipa vodenja projektov in sicer: JDI (angl. Just Do It) in POK (angl. 

Process Overkill) in se strinjal, da je drugi boljša izbira za podjetje.  

 

Na koncu predavanja je predavatelj podrobneje opisal primer uvedbe B2B sistema TRON 

InterCenter. Zaključil je z ključnimi točkami, ki jih je vredno upoštevati pri uvajanju novega 

sistema, ki so hkrati tudi nasveti projektnega managemente.   

 

 

 

:: E-poslovanje podjetja s podjetjem B2B 

 

Gost: g. Rok Bojanc 

Podjetje: ZZI 

Datum: 19.01.2012 

WWW: www.zzi.si 

Pripravila: Patricija Vudler (2. letnik smeri MIEP)  

 

V četrtek, 19.01.2012 je v okviru predmeta Strateški vidiki managementa e-poslovanja (BM) obiskal 

g. Rok Bojanc iz podjetja ZZI in nam predstavil e-poslovanje podjetja s podjetjem (B2B). Predavanje 

je pričel s predstavitvijo področja, na katerem dela podjetje, nadaljeval pa z rešitvami in 

storitvami, ki jih podjetje ponuja in sicer storitvi elektronske hrambe dokumentov in elektronske 

izmenjave sporočil, ter rešitev za izvajanje vseh vrst carinskih postopkov, tranzitnih postopkov in 

rešitev za poročanje Intrastat. Nato  je predstavil e-poslovanje B2B, področje njegove uporabe in 

prednosti uvedbe e-poslovanja. Najpomembnejše prednosti so: optimizacija poslovnih procesov, 

povečanje fleksibilnosti proizvodnje, izboljšanje kvalitete proizvodov, zmanjšanje napak, hitrejši 

odziv, avtomatizacija in preglednost poslovanja. Omenil je tudi predpogoje, ki so nujni za e-

izmenjavo. Pogledali smo si še kako je s komunikacijo med partnerji, strukturo, standardizacijo in 

transformacijo dokumentov, kot tudi varnost in njene rešitve. Povezovanje in izmenjava med 

partnerji je lahko direktna ali pa preko ponudnika storitev e-izmenjave, s čimer se tudi ukvarja 

njihovo podjetje. Takšno poslovanje omogoča tudi nadzor delovanja storitev in pa sledljivost ter 

upravljanje dokumentov. Tako rekoč gre za neprekinjeno delovanje IT storitev, kjer deluje storitev 

v režimu 24/7 in se upravljajo dogodki in incidenti, varnostne kopije ter okrevalni načrti za primer 



 
izrednih dogodkov. Zaključil z mislijo, da se delež elektronske izmenjave povečuje, da je vedno več 

podjetij, ki si elektronsko izmenjuje poslovne dokumente ter da je zato potrebna avtomatizacija 

procesov. 

 

 

 

:: Informativni dnevi na Ekonomsko-poslovni fakulteti 

 

Datum: 10.02. - 11.02.2012 

Priprava in izvedba dogodka: Jean Luc Bučar, Miha Biruš, Patricija Gavez, Sara Cokan in Simon 

Klemenčič z drugega letnika EP, Sara Gojčič in Suzana Kapun s 

tretjega letnika EP, Eva Ulipi, Martina Žemlič, Petra Trafela in 

Primož Kohek s prvega letnika MIEP ter Nina Jambrec z drugega 

letnika MIEP. 

Pripravila: Sara Cokan (2. letnik smeri EP) 

 

V petek in soboto, 10. in 11. februarja 2012 so potekali na naši fakulteti informativni dnevi za vse 

dijake srednjih šol.  

 

Pri spremljevalnem programu smo aktivno sodelovali tudi študentje smeri E-poslovanje (BU, BM), ki 

smo v ta namen pripravili dejavnosti, katere so se odvijale v avli naše fakultete. Predstavljali smo 

IT združenja EPF: iKnow klub, Microsoft IT Academy, Microsoft Dynamics Academic Alliance in SAP 

University Alliances. Vse predstavljene naprave, kot so iPad, MacBook, iMac, tablični računalnik 

Samsung in Xbox 360 kinect so lahko naši bodoči študentje tudi preizkusili. Navdušenje se je kazalo 

tako pri starejših, kot tudi pri naših najmlajših, saj so se težko ločili od naših elektronskih naprav. 

Kot zanimivejši del pa se je izkazal Xbox 360 kinect, katerega so z veseljem vsi preizkusili in se ob 

tem nasmejali.  

 

Poleg tega, smo v predavalnici S8 predstavljali tudi našo smer bodočim študentom. 

  



 
:: Uvedba mednarodnega gospodarskega prava 

 

Gost: g. Jacques Hemon  

Podjetje: ESCI Pariz 

Datum: 21.02.2012 

Pripravila: Eva Ulipi (1. letnik smeri MIEP)  

 

G. Jacques Hemon, je 21.02.2012 predaval o uvedbi mednarodnega gospodarskega prava. 

Mednarodno pravo je sistem pravnih pravil, ki urejajo pravne odnose (pravice in dolžnosti) med 

subjekti, priznanimi v mednarodni skupnosti, tako v medsebojnih, kot tudi v razmerjih do deteljnih 

človekovih pravic ter zaščite ljudi. Poleg mednarodnih pogodb in konvencij v ta sistem prištevamo 

še splošna načela, običajno pravo, javno vest, zakone 

človečnosti itd. Temeljna načela povezujejo sistem v 

celoto. Gost nam je razložil kakšne so razlike med: 

civilnim pravom in anglosaškim pravnim sistemom 

(angl. common law) in kaj za določeno pravo velja. 

Civilno pravo velja za rimsko-germansko skupino, 

anglosaško občo pravo, pa spada pod okrilje Anglije, 

Združenih držav Amerike, Avstralije, Kanade, Nove 

Zelandije itd. Anglosaško občo pravo je najstarejši in 

originalen pravni vir mednarodnega prava. Nastane s ponavljajočim ravnanjem (prakso držav) in se 

nato običajno kasneje zapiše v mednarodno pravo. Civilno pravo pa je organ zakonodaje, ki izvira 

neposredno iz germanskih skupin. Glavna razlika je, da so ti zakoni kodificirani (združiti različne 

zakone v enotno ustavo). Pri anglosaškem občem civilnem pravu, pa se zakoni razvijejo skozi 

zgodovino sodne prakse in največkrat potekajo med dvema stranema. Zapišejo jih sodniki.   

 

 

:: Kako ustanoviti in voditi mednarodno podjetje na primeru BeeZee EcoKid 

 

Gostja: ga. Bianka Žvorc 

Podjetje: BeeZee EcoKid 

Datum: 21.02.2012 

WWW: www.beezeeecokid.com 

Pripravila: Maruša Fujs (ABS, EP) 

 

V torek, 21.2.2012 nas je na Ekonomsko-poslovni fakulteti obiskala ga. Bianca Žvorc Morris iz 

podjetja BeeZee EcoKid.  



 
Ga. Bianca je predstavila šolski sistem v Ameriki in ga primerjala 

z našim ter povedala, kaj so prednosti in kaj slabosti slednjega. 

Šolanje (cca 150.000 evrov) v Ameriki so ji omogočili starši in 

štipendija, ki jo je dobila od ZDA. Ker se štipendija mora po 

končanju študija vrniti, si je ga. Bianca takoj po študiju poiskala 

delo v top oglaševalskih agencijah na Manhattnu. Njena 

zagnanost, ambicioznost in delavnost so jo popeljale do 

direktorskega položaja in do sodelovanja s številnimi znanimi 

podjetji, kot so Pepsi, Dell, Walt Disney, Victoria's Secret, H&M, 

Danone, CNN in drugi. Delovne izkušnje si je nabirala 13 let, 7dni 

v tednu, po 15 ur na dan, različna dela pa ji je občasno iskalo kar 

sedem agentov. Med tem se je tudi poročila, posvojila psa in 

pridno pomagala v lokalnih zavetiščih. Predstavila nam je tudi 

svoj veganski pogled na svet, pogovarjali smo se o ekologiji in 

trenutni krizi ter se nasmejali ob izjavi, da je »krzno za stare babe«. Slednji dejavniki so tudi 

zasnova njenega vzpenjajočega se podjetja, ki ga zaznamuje slogan: »Truly Organic, Unbleached 

Fabrics with Natural Colors, Handmade with Fair Trade Practices, Healthy for Humans with Love for 

Nature«.  

 

Njena želja po lastnem podjetju je ostala neizpolnjena, zato je začela ustanavljati podjetje BeeZee 

EcoKid, ki ga opisuje kot »naravi prijazna oblačila, nakit, igrače in dekoracija za dom«. Izdelke 

izdelajo iz ekoloških materialov, na primer iz ekološkega bombaža, ki raste brez pesticidov, tako 

produkti ne vsebujejo nevarnih kemikalij in toksičnih barvil. BeeZee EcoKid izdelki tako niso 

kemično obdelani, beljeni ali barvani.  

 

S svojim živahnim, prepričljivim in iskrenim nastopom je navdušila vse poslušalce, pridobljene 

informacije izkušene gostje pa nam bodo v pomoč pri kakšni neuresničeni ideji, kot motivacija h 

kreativnemu delu, predvsem pa je pomembno spoznanje, da je lahko nemogoče tudi mogoče, samo 

upati je treba in slediti svojim sanjam.  

 

 

:: Tradicionalna poizpitna zabava v soorganizaciji z AIESECom v Plus/Minusu 

 

Datum: 6.3.2012 

  

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.346702635365207.71793.100000764208452&type=3


 
:: Primeri uvedbe IP telefonije 

 

Gost: mag. Rado Jelen  

Podjetje: Comtron, d.o.o. 

Datum: 08.03.2012 

WWW: www.comtron.si 

Pripravila: Petra Trafela (1. letnik smeri MIEP)  

 

V okviru predmeta Management informatike(bm) je v četrtek, 08. 03. 2012, predaval g. Rado Jelen, 

direktor PCI ter član uprave podjetja COMTRON d.o.o, informacijsko komunikacijska tehnologija, ki 

je eno vodilnih računalniških podjetij v Sloveniji, s sedežem v Mariboru. Tema predavanja je bila IP 

telefonija, predvsem pa poslovne pridobitve ob uporabi CISCO IP telefonije za družbo z več 

dislociranimi poslovnimi enotami. Mag. Jelen je predavanje začel z zgodovino telefonije, nadaljeval 

z analogno telefonijo, ki se je kasneje s prihodom računalništva razvila v digitalno, ob želji, da bi 

po njej prenašali tudi podatke. 

 

Vsem poznan Skype je kot nekakšna demo verzija IP 

telefonije. Ta je seveda veliko bolj izpopolnjena. Preko IP 

protokola prenaša podatke v obliki zvoka in tudi videa, 

zahteva pa določeno pasovno širino prenosa podatkov. Ker 

gre ves podatkovni promet tako čez isti usmerjevalnik, lahko 

združimo IP telefonijo tudi z ERP in CRM rešitvami. Tako nam 

lahko ob vsakem klicu že v nekaj sekundah prikaže podatke 

klicatelja, lahko pa preko IP telefonije opravljamo tudi z 

najrazličnejšimi aplikacijami. Mag. Jelen je v nadaljevanju na podlagi skice razložil podrobnejše 

delovanje IP telefonije, nam pokazal par telefonskih aparatov primernih za IP telefonijo ter opisal 

zelo učinkovit in fleksibilen komunikacijski sistem, IP Centrex.  

 

 

:: Predstavitev informacijske podpore procesu prodaje v Gorenju 

 

Gost: g. Matjaž Lekše 

Podjetje: Gorenje 

Datum: 15.03.2012 

WWW: www.gorenje.si 

Pripravila: Bernarda Žitek (2. letnik smeri EP) 

 



 
Na predavanju Uvajanje celovitih informacijskih rešitev (BU) 

v četrtek, 15. 3. 2012 je predaval g. Matjaž Lekše iz podjetja 

Gorenje. Tema predavanja je bila Predstavitev informacijske 

podpore procesa prodaje v Gorenju. Skupina Gorenje spada 

med vodilne evropske izdelovalce aparatov za dom z več kot 

šestdesetletno zgodovino. Podjetje kupcem ponuja 

tehnološko dovršene, vrhunsko oblikovane in energetsko 

učinkovite gospodinjske aparate. Temeljno dejavnost 

skupine Gorenje predstavlja poslovno področje Dom, ki pokriva izdelke in storitve za dom: veliki 

gospodinjski aparati, mali gospodinjski aparati, ogrevanje, prezračevanje, klimatske naprave ter 

storitve povezane z domom in storitve oblikovanja. V poslovno področje Dom se kot podporna 

dejavnost umešča tudi kuhinjsko pohištvo. 

 

Po uvodni predstavitvi je g. Lekše podrobneje predstavil temo organiziranost informatike in 

telekomunikacij. Beseda je tekla o kratici SAP SD, tj. modulu prodaje. Omenili smo korporativni IT, 

certificiran SAP kompetenčni center in interno organiziranost IT. Vse te dejavnosti se odvijajo pod 

vodstvom direktorja mag. Jožeta  Steblovnika. Sledila je predstavitev informacijske podpore  

procesu prodaje v skupini Gorenje. Med tovrstno podporo spadajo SAP SD, SAPI, CRM ter ostale 

rešitve (SAP BW, SAP CO-PA, spletna trgovina – AV, maloprodaja - Panteon). Sledil je splošen pregled 

modula prodaje. Spoznali smo namen in funkcionalnost modula, njegove organizacijske objekte, 

matične podatke in dokumente ter potek planiranja v modulu prodaje. Po nekoliko bolj teoretično 

obarvanem delu nam je g. Lekše predstavil primere tipičnih procesov prodaje v skupini Gorenje. 

Pogledali si smo, kako poteka nabava na skladišče PET za prodajo KK, nato pa še primer redne 

prodaje KK (iz skladišča PET) ter prodajo končnemu kupcu (3P). 

 

 

 

:: Modula PP in MM v rešitvi SAP: Malenkost teorije in ščepec prakse 

 

Gost: g. Črtomir Ješelnik 

Podjetje: Kovinoplastika Lož 

Datum: 15.03.2012 

WWW: www.kovinoplastika.si 

Pripravila: Bernarda Žitek (2. letnik smeri EP)  

 

G. Črtomir Ješelnik iz Kovinoplastike Lož je v četrtek, 15. 3. 2012, pri predmetu Uvajanje celovitih 

informacijskih rešitev(bu) predaval na temo Modula PP in MM v rešitvi SAP. Na začetku predavanja 

je povedal, da bomo spoznali malenkost teorije in ščepec prakse, kar se je tudi uresničilo. 



 
V uvodnem delu je g. Ješelnik predstavil Kovinoplastiko 

Lož, njene izdelke in SAP-infrastrukturo. Spoznali smo, 

kam v Kovinoplastiki Lož uvrščajo modula proizvodnje in 

planiranja (PP) ter materialno poslovanje (MM). Pri 

proizvodnji in planiranju je pomembno upoštevati tip 

proizvodnje, planiranje kapacitet ter ustreznost matičnih 

podatkov, na podlagi katerih se določajo potrebe 

proizvodnje. Pri tem je prav tako pomembno 

zagotavljanje kakovosti, kar omogočimo z vhodnimi kontrolami, kontrolami procesov in s 

kakovostnimi delovnimi nalogi. Materialno poslovanje pa poteka preko internih naročil in nabavnih 

nalogov ter zajema vhodno dobavo, upravljanje transporta, strategijo naročanja in likvidaturo. Za 

vse te operacije so potrebni ustrezni matični podatki. Materialno poslovanje se navezuje na 

skladiščno poslovanje, kjer gre za strategije izdaje/prejema blaga in integracijo z drugo skladiščno 

opremo (črtne kode, terminali, RFID …). 

 

Na koncu smo si pogledali scenarij oskrbe proizvodne skladiščne lokacije in retrogradnega odvzema. 

Na tem primeru nam je g. Ješelnik pokazal, kako dejavnosti, ki smo jih tekom predavanja spoznali 

s teoretične plati, potekajo v praksi z uporabo rešitve SAP. 

 

 

 

:: Modula PP in MM v rešitvi SAP: Malenkost teorije in ščepec prakse 

 

Gost:  g. Uroš Zabukovšek  

Podjetje: Cimos TAM Ai 

Datum: 22.03.2012 

WWW:  www.cimos.eu 

Pripravila: Špela Vodušek (2. letnik smeri EP)  

 

Pri predmetu E-finance in e-bančništvo(bu), nam je 22. 3. 2012 g. Uroš Zabukovšek, vodja IT v 

podjetju CIMOS TAM Ai predstavil analizo in procesov na primeru njihovega podjetja. 

 

Po besedah g. Zabukovška, imajo v podjetju več področij dela in zato tudi več informacijskih 

sistemov – poslovna informatika SAP, tehnična informatika (TIS), industrijska informatika (INI) ter 

pisarniška informatika. Cilj prenove je bil zmanjšanje stroškov oz. dnevnih procesov, da lahko 

zaposleni koristneje izkoristijo delovni čas. Trženjsko okolje se pospešeno spreminja, zato postaja 

potreba po informacijah v realnem času večja kot kdaj prej. Hkrati se z naraščanjem količine 

informacij veča tudi število prilagoditev oziroma dopolnitev informacijskega sistema z novimi 

moduli. Ti omogočajo nemoteno elektronsko izmenjavo podatkov med kupci in dobavitelji. Kljub 



 
veliki rasti prodaje so zelo omejili papirnato dokumentacijo, zmanjšali možnost napak in predvsem 

omejili delo, ki jim ne prinaša nove dodane vrednosti. 

 

Prenova poslovnih procesov je potekala v štirih fazah:   

1. osnovna izobraževanja in modeliranje procesov, 

2. oblikovanje manjših skupin, modeliranje procesov, zbiranje osnovne dokumentacije, 

3. oblikovanje dosjejev, natančen popis procesov, 

4. optimizacija procesov. 

 

V skupini Cimos zagotavljajo varnost in obvladovanje poslovnih procesov z dobro informacijsko 

podporo in kultiviranjem uporabe informacijskega sistema.  

 

 

 

:: Poslovni procesi v celoviti informacijski rešitvi iScala 

 

Gostja: ga. Albina Druzovič 

Podjetje: Lancom  

Datum: 26.03.2012 

WWW:  www.lancom.si     

Pripravila: Špela Vodušek (2. letnik smeri EP)  

 

V ponedeljek, 26.3.2012 je v sklopu predavanj pri predmetu Uvajanje celovitih informacijskih 

rešitev(BU), predavala ga. Albina Druzovič iz podjetja Lancom. Govorila je o rešitvi iScala. Podjetje  

Lancom ponuja celovite (načrtovanje, izvedba, vzdrževanje) in premišljene poslovne rešitve na 

Microsoftovih platformah. So partnerji podjetij Microsoft, Epicor in ProClarity. 

 

Z rešitvijo iScala spremljajo poslovanje in analiziranje ter 

pokrivajo vse računovodske razsežnosti. Ga. Druzovič je 

predstavila tudi prednosti rešitve iScala. Ena izmed prednosti 

je, da je iScala največkrat uvedena rešitev digitalnega 

oglaševanja. Prav tako je tehnološko najnaprednejša 

platforma, preverjeno deluje v vseh okoljih (24/7 

zanesljivost), je popolnoma  prilagodljiva in razširljiva ter je 

najbolj popolna rešitev, ki je enostavna za uporabo.  

 

Skupaj z ga. Druzovič smo šli skozi procesa nabave in proizvodnje ter na konkretnih primerih spoznali 

prednosti informacijske rešitve iScala.  

 



 
:: Kako uspešno uvesti ERP? 

 

Gostja: ga. Tina Škerlj 

Podjetje: S&T, Slovenija 

Datum: 29.03.2012 

WWW: www.snt.si 

Pripravila: Petra Trafela (1. letnik smeri MIEP)  

 

V okviru predmeta Management informatike (BM) nam je v četrtek, 29. 03. 2012, predavala ga. Tina 

Škerlj, članica uprave S&T Slovenija, Informacijske rešitve in storitve d.d., ki je že 20 let eden 

vodilnih ponudnikov celovitih rešitev informacijskih tehnologij na slovenskem trgu. 

  

Tema predavanja je bila uvedba ERP rešitev, ga. Škerlj pa se 

je osredotočila na pet ključnih vsebinskih področij, s 

katerimi se soočamo pri implementacijah. Mednje spada 

poslovna strategija, katera mora vključevati načrte za 

prihodnost, lokalizacijo in kakovost ter sledljivost ERP 

rešitve. Prav tako je pomemben projektni management, z 

dobro ekipo in projektnim vodjem, ki mora upoštevati vse 

zmožnosti v okvirjih časa, denarja in virov. Tudi tako 

imenovana sprememba vodstva vpliva na uspešnost uvedbe rešitve, pomeni pa, da se spremembe 

pravilno upravljajo, predvsem v smislu ljudi, ki se morajo navaditi na spremembe in tako sami pri 

sebi spremeniti delovne navade. Področji, na kateri še moramo biti pozorni med uvajanjem ERP 

rešitev so partnerji in informacijska tehnologija.  

 

Za uspešno uvedbo ERP rešitev so tako predvsem pomembni ljudje in procesi. Projekti padejo večina 

ravno zaradi slabega projektnega vodenja, slabe komunikacije med zaposlenimi, kadar cilji niso 

pravilno zastavljeni in ko je obseg uvedbe naenkrat prevelik. Samo 7 % neuspešnih uvedb bi naj bilo 

zaradi napačne izbire rešitve in strojne opreme. 

 

 

:: ITIL primer uporabe v GRAWE zavarovalnici d.d. 

 

Gost: g. Andreas Kocbek  

Podjetje: Grawe, d.d. 

Datum: 29.03.2012 

WWW: www.grawe.si 

Pripravila: Eva Ulipi (1. letnik smeri MIEP)  



 
V četrtek 29.03.2012 je v okviru predmeta Managementa informatike (BM) predaval gost g. Andreas 

Kocbek, ki nam je predstavil pomen storitev in ITIL tehnologijo v GRAWE zavarovalnici. 

 

Storitve so sredstva, ki ponujajo vrednost uporabnikom, za 

zapolnjevanje njihovih potreb brez kakršnih koli stroškov 

lastništva. Zelo pomembno je celovito upravljanje IT  

storitev. Informacijska tehnologija za upravljanje storitev – 

v nadaljevanju Information technology service management 

(IT service management) se ukvarja z vedno aktualnim 

vprašanjem: “Kako najbolje podpreti poslovno strategijo in 

poslovne procese z IT storitvami?”  To je mogoče s tremi 

zastavljenimi cilji: ustvariti cilj vodstva, zmanjšati  stroške in izboljšati kvaliteto.  Information 

Technology Infrastructure Library (ITIL) je zbirka knjig z opisi in napotki za uvajanje in kakovostno 

upravljanje s storitvami, ki bazirajo na uporabi IT. ITIL je zasnovan konec 80-tih let in je prvotno 

služil potrebam britanske vlade, vendar se je tako hitro izkazala njegova univerzalna uporabnost , 

da se kmalu razširi na vse panoge gospodarstva v Veliki Britaniji in v tujini. Ne dolgo zatem postane 

ITIL najbolj uveljavljeno, na procesih zasnovano, ogrodje za uveljavljanje ‘najboljše prakse' pri 

upravljanju s storitvijo IT v svetu. Tako danes ITIL predstavlja več kot samo knjižnico. Okrog nje je 

nastala cela panoga, ki vključuje: izobraževanje, svetovanje, programska orodja itd. 

 

Prednosti za podjetje: ITIL je odličen temelj za celovito upravljanje kakovosti in izvajanja različnih 

standardov in predpisov (ISO, Basel II, ISO 2000 …). Pripravljena je dokumentacija za revizije in 

preglede ter nadzor nad poslovanjem, saj so IT storitve vedno merljive in dokumentirane. V 

podjetju GRAWE zavarovalnica in ITIL omogočata nenehne izboljšave storitev. Incident 

Managementu koordinira proces reševanja že znanih in predvidenih motenj; v Problem 

Managementu se rešuje težave, stabilizira poslovanje, iščejo se vedno nove rešitve in odpravljajo 

se napake; Configuration Management omogoča nadzor vloženega premoženja in opreme; cilj 

Release Managementa pa je uspešno uvajanje programske datoteke. 

 

 

 

:: Revizija informacijskih sistemov 

 

Gost: g. Tadej Kosmačin 

Podjetje: CISA, d.o.o. 

Datum: 29.03.2012 

WWW: www.isaca.org 

Pripravila: Petra Trafela (1. letnik smeri MIEP)  



 
V okviru predmeta Management informatike(BM) je v četrtek, 29. 03. 2012, predaval Tadej 

Kosmačin, CISA in PRIS certificiran revizor informacijskih sistemov, zaposlen pri Pošti Slovenije, 

d.o.o. 

 

Revizija je proces zbiranja in presojanja dokazov za 

ugotavljanje ali računalniški(IS) varuje premoženje, 

vzdržuje integriteto podatkov, učinkovito dosega cilje 

organizacije in učinkovito uporablja vire. G. Kosmačin ima 

opravljen mednarodni certifikat za revizorja informacijskih 

sistemov, pa tudi slovenski certifikat, s katerim si je pridobil 

naziv preizkušeni revizor informacijskih sistemov, brez 

katerega takšnega revidiranja v naši državi ni mogoče 

opravljati.  

 

Približal nam je njegovo delo, kako se za opravljanje le tega izšolati in kako jih sprejemajo in kaj 

od njih zahtevajo njegovi naročniki. Ti od revizorja pričakujejo odgovor na vprašanje, kot ali so 

tveganja v IS zavarovana, ali je področje urejeno v skladu s predpisi, pravili, standardi, načeli stroke 

in dobrimi navadami, pa tudi primerjava med konkurenčnimi rešitvami. Revizija IS je tako lahko 

samostojna revizija ali takšna v sklopu drugih revizij, namen le te pa je revizijska dejavnost, 

zagotavljanje in svetovanje.  

 

 

:: Vodenje projektov po metodi PRINCE2 

 

Gostja: ga.Katja Harej Pulko 

Podjetje: namestnica vodje pri RCUM 

Datum: 29.03.2012 

WWW: www.rcum.uni-mb.si 

Pripravila: Eva Ulipi (1. letnik smeri MIEP)  

 

V četrtek 29.03.2012, je v okviru predavanj pri Managementu informatike(BM) predavala gostja, ga. 

Katja Harej Pulko. Ga. Harej Pulko je namestnica vodje informatikov pri RCUM (računalniški center 

Univerze v Mariboru) in  je predavala o vodenju projektov po metodi PRINCE2.  

 

Projekti predstavljajo začasno okolje, ki traja le določen čas, z namenom izdelave izbranega 

proizvoda ali izvedbe storitev. Uspešen projekt je pravočasno zaključen, v okviru proračuna in ima 

realizirane zastavljene funkcionalnosti. Gospa Harej Pulko pa nam je povedala, da je projekt 

mnogokrat neuspešen zaradi slabe komunikacije, nerealnih uporabnikovih pričakovanj in neustrezne 

metode vodenja projektov.  



 
 

PRINCE2 (angl. PRojects IN Controlled ENvironments) je 

procesno orientiran pristop k vodenju različnih projektov. 

Vsak proces je definiran s ključnimi vhodi, izhodi, 

aktivnostmi ter cilji, ki jih je potrebno doseči. Metoda 

PRINCE2 opisuje, kako upravljati in voditi projekt, da 

zagotovimo učinkovit nadzor virov in napredovanja 

projekta. Vloge v projektu so jasno opisane in prilagodljive 

na velikost in potrebe organizacije. Metoda se osredotoča 

na produkte, kar pomeni da zagotavlja določene rezultate in ne pomeni samo načrtovanje 

posameznih aktivnosti. Projekta se je potrebno lotiti postopoma. Če se nam zdi projekt prevelik, si 

ga je bolje razdeliti na več manjših projektov in se ga pravilno lotiti. V projektu sodeluje veliko 

ljudi. Vodja pa je tisti, ki mora projekt voditi, se pogajati, komunicirati, reševati probleme in izvesti 

projekt.  

 

 

:: Metodologija uvajanja poslovnih informacijskih rešitev SAP – ASAP 

 

Gostja:  ga. Nataša Rojc Spindler 

Podjetje: SAP Slovenija 

Datum: 05.04. 2012 

WWW:  www.sap.com   

Pripravila: Špela Vodušek (2. letnik smeri EP)  

 

Nemška korporacija SAP AG je vodilni ponudnik poslovnih informacijskih rešitev na svetu. SAP-jeve 

rešitve so oblikovane tako, da zadovoljujejo zahteve podjetij vseh velikosti - od majhnih in srednje  

velikih do globalnih korporacij. Kako poteka uvedba rešitev SAP, nam je na predavanju 5. 4. 2012, 

pojasnila gostja Nataša Rojc Spindler s podjetja SAP Slovenija. 

  

Metodologija uvedbe poslovnih informacijskih rešitev ASAP 

(Accelerated SAP). Po besedah ga. Rojc Spindler prenova 

informacijskega sistema ne pomeni samo nakupa nove 

strojne opreme in nove rešitve ERP. Taka prenova mora 

upoštevati predvsem zadovoljevanje vidika poslovnih potreb, 

poslovnih procesov, učinkov na poslovanje ter ne nazadnje 

tudi sposobnosti zaposlenih ter vplivov na zaposlene. Zaradi 

tega je prenova informacijskega sistema ena zahtevnejših 

nalog, ki se jih organizacije lotevajo. SAP-jeva ASAP metodologija uvajanja ima pet faz, in sicer: 

Priprava projekta – analiza in specifikacija (faza 1), načrt poslovanja – dizajn (faza 2), realizacija – 



 
vpeljava in testiranje (faza 3), končne priprave – kontrola kakovosti in izobraževanje (faza 4) ter 

delovanje v živo in podpora (faza 5). 

 

Pristop k prenovi IS mora tako upoštevati tudi strateške usmeritve poslovanja organizacije. Ko 

organizacije ocenjujejo produkt, morajo biti pozorne na to, da sistem ERP že v osnovi pokriva čim 

širšo paleto dejavnosti, da vsebuje čim več funkcionalnosti, da je čim bolje parametriziran, da ga 

lahko sočasno uporabljajo uporabniki, ki govorijo in razumejo različne jezike, ter da deluje na 

sodobnih vse bolj odprtih tehnologijah in bazah podatkov. Ker pa tako s stališča tehnologije kot 

potreb ne vedo z gotovostjo, kaj prinaša prihodnost, je bistvenega pomena, da je sistem ERP 

prilagodljiv in povezan z drugimi produkti in tehnologijami. Pomembne pa so tudi ustrezna 

lokalizirana pomoč, dokumentacija in podpora, kar v podjetju SAP tudi zagotavljajo. 

 

  

 

 

:: Upravljanje človeških virov v rešitvi SAP ERP - HCM 

 

Gostja: ga. Mojca Štajner 

Podjetje: Telekom Slovenije 

Datum:  05.04.2012 

WWW: www.telekom.si 

Pripravila: Bernarda Žitek (2. Letnik smeri EP)  

 

V okviru predmeta Uvajanje celovitih informacijskih rešitev (BU) nam je v četrtek, 5. 4. 2012, 

predavala gostja Mojca Štajner iz podjetja Telekom Slovenije. 

  

Telekom Slovenije je vodilni slovenski ponudnik elektronskih komunikacij. Zasebnim in poslovnim 

uporabnikom ponuja prvovrstne storitve s področja mobilnih in fiksnih komunikacij ter IP-

komunikacij kot tudi multimedijske vsebine in storitve. Blagovni znamki Mobitel in SiOL sta sinonim 

za kakovostne, hitre in zanesljive mobilne ter širokopasovne, uporabnikom prijazne storitve. 

 

HCM je kadrovski informacijski sistem, ki nudi informacijsko podporo 

vsem kadrovskim procesom. Omogoča ažurno vnašanje in spremljanje 

kadrovskih podatkov, zagotavlja pravočasne in kakovostne informacije 

za lažje odločanje na kadrovskem področju, avtomatizacijo in 

optimizacijo procesov ter zmanjšuje možnost napak pri vnosih in 

obdelavah. HCM je torej rešitev za kadre in plače. Po seznanitvi s 

pomenom modula HCM, je sledila predstavitev kadrovskega cikla, 

kadrovske administracije in kadrovskih ukrepov. Modul HCM je 



 
povezan s številnimi drugimi moduli. G. Štajner je nato predstavila Moj osebni portal, ki vključuje 

tako portal za vse zaposlene kot portal za vodje. Z uvedbo te aplikacije se je začel proces uvedbe 

programa e-HR, preoblikovale so se vloge kadrovske službe, povečala se je skrb za pravilnost 

podatkov, prihranil se je čas, obenem pa gre tudi za prispevek k ekološki naravnanosti. 

 

Osebni portal omogoča zaposlenim dostop do osebnih podatkov ter kadrovskih, plačilnih, časovnih 

in drugih podatkov, evidentiranje prisotnosti za mobilne pisarne, elektronsko potrjevanje 

kadrovskih in drugih zahtev, komuniciranje s strokovnimi sodelavci in dostop do uporabnih 

informacij v podjetju. 

 

 

:: Celovita bančna rešitev na primeru NKBM 

 

Gostja:  ga. Mihaela Lederhas 

Podjetje: NKBM  

Datum: 12.04. 2012 

WWW:  www.nkbm.si     

Pripravila: Špela Vodušek (2. letnik smeri EP)  

 

Ga. Mihaela Lederhas iz NKBM je v četrtek, 12. 4. 2012, pri predmetu E-finance in E-bančništvo (BU) 

predavala o izbiri ERP v banki. 

 

Poslovanje v bankah je veliko kompleksnejše kot v 

ostalih podjetjih, zato mora biti podpora poslovanju 

konstantna in nemotena, tako informacijska kot 

tehnološka. NKBM  se je pri izbiri nove informacijske 

rešitve odločala med dvema glavnima ponudnikoma 

ERP za bančništvo. Eden izmed ponudnikov je bil 

Temenes Group AG s sedežem v Ženevi in več kot 700 

uspešnimi uvedbami. Drugi ponudnik pa je bil Infosys-

Finacle s sedežem v Bangalore in s 16 razvojnimi 

centri ter s 131 uspešnimi uvedbami. 

 

Ga. Lederhas je poudarila, da je mora biti postopek izbire ERP v bankah sistematičen, transparenten 

in dokumentaren. Le tako lahko banka izbere pravo rešitev.  

 

Postopek izbire se začne z analizo ponudnikov. Nato se analizirajo ponudbe, katerim sledijo prve 

predstavitve ter vmesne ocene in prva ožja izbira ponudnikov – v primeru NKBM Temenes Group AG 

in Infosys-Finacle. Temu sledijo druge predstavitve. Za lažjo odločitev se opravijo tudi referenčni 



 
obiski v banke, katere že imajo uvedeno izbrano rešitev. V postopku izbire se izvede tudi stroškovna 

ocena, temu pa sledi izbira finalista oz rešitve. Ko se rešitev izbere, se podpiše pogodba, sledi pa 

postopek uvedbe. 

 

Ob koncu predavanja je ga. Lederhas podala ključne ugotovitve do katerih so prišli v NKBM. Dejala 

je, da je kakovostna priprava dokumenta povpraševanja ključna v celotnem procesu. Prav tako je 

pomembno, da ima celoten projekt podporo vodstva ter da so ključni uporabniki ves čas vključeni 

v proces izbire in uvedbe. 

 

 

:: Digitalno certificiranje 

 

Gost: g. Jure Prizmić  

Podjetje: Pošta Slovenije 

Datum: 12.04.2012 

WWW: www.posta.si 

Pripravila: Bernarda Žitek (2. letnik smeri EP)  

 

V četrtek, 12. 4. 2012 je pri predmetu E-finance in e-bančništvo(bu) predaval g. Jure Prizmić iz 

Pošte Slovenije. Namen predavanja je bil predstavitev Certifikatske agencije POŠTA®CA in 

digitalnih potrdil v e-poslovanju. 

 

V okviru Pošte Slovenije, d. o. o., deluje overitelj 

digitalnih potrdil ali Certifikatska agencija Pošte 

Slovenije oz. s krajšim imenom POŠTA®CA. 

POŠTA®CA izdaja različne vrste overjenih digitalnih 

potrdil končnim uporabnikom, ki so lahko fizične 

osebe, pravne osebe ali strežniški sistemi. V skladu s 

slovensko zakonodajo POŠTA®CA izdaja kvalificirana 

digitalna potrdila, ki so namenjena posameznikom, 

pravnim osebam, fizičnim osebam, registriranim za 

opravljanje dejavnosti, ter normalizirana digitalna potrdila, ki so namenjena ostalim uporabnikom. 

Kvalificirana digitalna potrdila podpirajo varen elektronski podpis, ki "je glede podatkov v 

elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu", kot je določeno v 15. členu Zakona o 

elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ZEPEP. Normalizirana digitalna potrdila 

zagotavljajo enak nivo varnosti oziroma zaupanja kot kvalificirana in so namenjena uporabi za vse 

ostale namene brez ZEPEP pravnih omejitev. POŠTA®CA je vpisan v javni register overiteljev 

Republike Slovenije, s čimer je tudi postal overitelj, ki deluje v okviru gospodarske družbe. V 

nadaljevanju smo govorili še o metodah za varno e-poslovanje, ki se delijo na sistemske in 



 
kriptografske. Kriptografija je veda o zakrivanju sporočil. Gre za zasebno komunikacijo preko 

javnega omrežja. Delimo jo na simetrično in asimetrično. Pri prvi se za šifriranje in dešifriranje 

uporablja isti ključ, pri drugi pa sta v uporabi različna ključa. Javni ključ je dostopen vsem, zasebni 

ključ pa je shranjen samo pri uporabniku. Med sistemske metode za varno e-poslovanje spadajo 

požarni zidovi, protivirusna zaščita in detekcija vdorov, med kriptografske pa šifriranje podatkov, 

digitalni podpis in digitalna potrdila. Gospod Prizmić nam je vsakega posebej tudi podrobneje 

predstavil. Predavanje se je zaključilo s predstavitvijo PKI – Infrastruktura javnih ključev. To je 

sistem za upravljanje s ključi in digitalnimi potrdili, ki omogoča vzpostavitev potrebnega zaupanja 

za e-poslovanje. 

 

 

:: Informacijska varnost 

 

Gost: g. Samo Gaberšček 

Podjetje: SRC 

Datum: 19.04.2012 

WWW: www.src.si 

Pripravila: Eva Ulipi (1. letnik smeri MIEP)  

 

V četrtek 19.04.2012 je predaval g. Samo Gaberšček o informacijski varnosti. Gost je razložil kaj je 

informacijska varnost, zakaj je potrebno varovanje informacij, kako jih varujemo in katere so 

največje grožnje. Informacijska varnost v podjetju varuje informacije pred stalnimi grožnjami. Cilj 

informacijske varnosti je zmanjšati poslovno tveganje izgube podatkov, s tem pa tudi povečati ugled 

podjetja ob neprekinjenem poslovanju. Informacije so podatki, ki podjetju predstavljajo poslovni 

vir, zato imajo bistveno vlogo pri ohranjanju konkurenčnosti podjetja. Varovanje informacij je 

stalen proces, ki z dopolnjevanjem upravljanja ter 

organizacijskim in tehničnim ukrepom ščiti podobe in 

sisteme pred, nepooblaščenim dostopom,  nepravilno 

uporabo, razkritjem informacij, uničenjem informacij,  s 

spremembami ali celo prekinitvami informacij.  Pod 

informacijsko varnost v podjetju štejemo rezervne kopije 

podatkov, dostop do podatkov z uporabo gesel, uporabo 

najnaprednejših metod za zaščito podatkov, 

izpopolnjevanje zakonskih zahtev itd. Področja največjih groženj so:  virusi, notranje zlorabe, 

odkritje ranljivosti podatkov, nenamerne napake, mobilne naprave, družbena omrežja, storitve v 

oblaku in industrijsko vohunjenje.  

  



 
:: Vodenje IT projektov 

 

Gost: g. Tomislav Rapič 

Podjetje: IT SFERA, d.o.o. 

Datum: 19.04.2012  

WWW: www.sfera-it.si 

Pripravila: Petra Trafela (1. letnik smeri MIEP)  

 

V okviru predmeta Management informatike(bm) nam je v četrtek, 19. 04. 2012, predaval g. 

Tomislav Rapič, zaposlen pri podjetju IT SFERA, d.o.o., ki je eno izmed sistemskih integratorjev v 

Sloveniji, ki je visoko kvalificirano za zadovoljevanje vedno večjih potreb današnjih podjetij na 

področju svetovanja, postavitve in vzdrževanja celovitih informacijskih rešitev.  

 

G. Rapič nam je predstavil projektno vodenje, kdo je projektni vodja in kaj so informacijski sistemi. 

Opisal nam je primer težko izpeljanega projekta, ki ga je izkusil na lastni koži. Kot prvo je  

predstavil kakšne so bile težave naročnika ter nato postopek poteka projekta vodenja. 

 

V podjetju so namreč imeli 20 različnih oddaljenih lokacij brez poenotenega ožičenja ter brez 

pregleda infrastrukture, imeli so prav tako zelo različno programsko opremo za različne sisteme, 

saj so storitve za podjetje izvajali različni izvajalci, pretok poslovno kritičnih informacij pa je zato 

bil med različnimi lokacijami podjetja tudi izjemno slab.  

 

Največje težave jim je pri izvedbi projekta predstavljalo 

nespoštovanje rokov, nedosegljivost projektne skupine, neodločnost 

pri sprejemanju odločitev, prelaganje odgovornosti med zaposlenimi 

znotraj podjetja, pomanjkanje komunikacije, slaba fleksibilnost 

projektne skupine za dosego skupnih ciljev ter vzpostavitev sistema 

kritičnih točk. Poudaril je, da gre pri projektnem vodenju za 

obravnavo in reševanje izjem ter da mora projektni vodja do 

potankosti poznati in obvladati problematiko in vsebino projekta, 

pravočasno reagirati na težave in sprejemati odločitve o 

spremembah. 

  



 
:: Storitve v oblaku – IT brez skrbi 

 

Gost: g. Rok Rogelj  

Podjetje: SRC  

Datum: 19.04.2012  

WWW: www.src.si 

Pripravila: Petra Trafela (1. letnik smeri MIEP)  

 

V okviru predmeta Management informatike (BM) nam je v 

četrtek, 19. 04. 2012, predaval g. Rok Rogelj, vodja programa 

Računalniški inženiring pri podjetju SRC, ki je napredno 

evropsko in vodilno slovensko podjetje za učinkovite poslovne 

tehnologije in optimizacijo poslovnih procesov. 

 

G. Rogelj nam je predstavil računalništvo v oblaku, začetke 

samega »cloud computinga«, razložil kako deluje oblak 

globalno in lokalno, kako se ustvari strežniško okolje v oblaku in kako do njega ter kakšen ekonomski 

vpliv ima. Govoril je predvsem o konceptu SaaS (Software as a Service), ki prodira na vsa pomembna 

področja uporabe in na vse pomembne tipe tržišč. Razvil se je kot nadaljevanje najema prostora 

na strežniku, sedaj pa programsko opremo kot storitev ponuja vedno več podjetij, kjer se skrb za 

IT prepusti njim, vključno s podatkovnimi bazami, ki so na oddaljenem strežniku. Takšno poslovanje 

je cenejše, hitrejše, varnejše in udobnejše. Omenil pa je tudi trenuten trend, in sicer hibriden 

oblak, kar pomeni, da ima podjetje del poslovanja nekje v oblaku,  večino pa še zmeraj pri sebi. 

Takšen primer je najem programske opreme za elektronsko sporočanje. 

 

 

:: Implementing business solutions - field experience 

 

Gostja: ga. Jana Vodlan 

Podjetje: TEMIDA  

Datum: 19.04.2012  

WWW: www.temida.si 

Pripravila: Petra Trafela (1. letnik smeri MIEP)  

 

V okviru predmeta Management informatike (BM) nam je v četrtek, 19. 04. 2012, predavala ga. Jana 

Vodlan, PMP, certificirana projektna vodja in svetovalka pri implementacijah celovitih 

informacijskih rešitev, ki je do danes sodelovala ali vodila več kot 100 projektov implementacij 

poslovnih rešitev, tako lokalnih kot mednarodnih, trenutno pa je zaposlena pri podjetju TEMIDA, ki 

je visokotehnološko podjetje na področjih razvoja zahtevnih računalniških aplikacij ter svetovanja 



 
podjetjem pri podpori in racionalizaciji poslovnih procesov z uporabo sodobne informacijske 

tehnologije. 

 

Predavanje je potekalo na temo uvajanja ERP rešitev. Te so se pojavile pred 15 leti, med tem, ko 

so se komaj pred kakšnimi 7 leti pojavile tudi CRM rešitve, sedaj pa v ospredje prihaja tudi trend 

BI rešitev. 

 

Ga. Vodlan nam je razložila osnovno metodologijo uvedb teh 

rešitev ter kaj je potrebno planirati v fazi implementacije 

informacijskih rešitev v podjetju. Podala nam je tudi par 

zanimivih dejstev, in sicer, da je kar 58 % vseh 

implementiranih ERP rešitev postavljenih na lastnih 

strežnikih podjetij, 21 % je tistih, ki gostujejo na drugem 

strežniku in za zdaj se le 16 % ERP rešitev uporablja kot 

storitev – SaaS. Omenila je, da je zelo zadovoljnih z uvedbo 

ERP rešitve le 34 % naročnikov, ostali so srednje zadovoljni (58 %) oz. nezadovoljni (8 %). Ljudje  

novo ERP rešitev popolnoma sprejmejo komaj čez kakšno leto, ko ugotovijo, da je resnično 

pripomogla k boljšemu poslovanju. Je pa uvedba ERP rešitve v podjetje velik zalogaj, saj statistika 

kaže, da kar 56 % vseh uvedb preseže proračun, pri 54 % vseh vprašanih pa se je uvedba zavlekla 

čez določene časovne roke. G. Vodlan je tako poudarila Eisenhowerjev citat: plan ni nič, planiranje 

je vse!  

 

 

:: Kako zmanjšati stroške tiskanja v podjetju? 

 

Gost: g. Boštjan Čolnik 

Podjetje: Comtron 

Datum: 19.04.2012 

WWW: www.comtron.si 

Pripravila: Eva Ulipi (1. letnik smeri MIEP)  

 

Pri predavanjih Management informatike(bm) nam je predaval gost g. Boštjan Čolnik. Gost 

nam je razložil zakaj se vedno več podjetij osredotoča tudi na to področje, kje se lahko 

zmanjšajo stroški tiskanja in na kakšen način se tega lotimo.  

 

Tiskanje v nekaterih podjetjih predstavlja kar 1/3 proračuna podjetja. Zato se vedno več 

podjetij tudi odloča o nadzorovanju tiskanja in zmanjšanju tega stroška, saj količin tiskanja 

z leti narašča, zaposleni tiskajo neslužbene zadeve ter nepomembne dokumente. Zaupnih 



 

dokumentov, ki jih je malo. Reševanja tega problema se lotimo z optimizacijo tiskanja in 

optimizacijo stroškov.   

 

Optimizacija tiskanja zajema: Centralizirano tiskanje, 

ob tem se zagotovi primerne večje tiskalnike, ki imajo 

multifunkcije in centralizacijo informacijske varnosti. 

Zelo pomembna je tudi izbira tehnologije »laser Jet vs. 

Business Jet«. Uvedemo lahko kontrolo pristopa k 

tiskalniku in identifikacijo pri tiskanju dokumentov, 

tako onemogočimo tiskanje nepooblaščenim osebam.  

 

Optimizacija stroškov zajema: ECO print za nepomembne dokumente, dupleks tiskanje ter 

nadzor tiskanja nad zaposlenimi (tiskajo se samo dokumenti, ki so v povezavi s podjetjem). 

Preverjajo se dejanski stroški naprave tiskanja pri različnih proizvajalcih skozi celotno 

življenjsko dobo tiskalnika in odredi se pregled mesečnih poročil tiskanja. 

 

 

:: Šesta ekskurzijo v Microsoftov center v Bruslju (6.5.–12.5.2012) 

 

Datum: 08.05.2012 

Pripravila: Špela Vodušek, student of e-business programme 

 

Students of the Faculty of Economics and Business of University of Maribor had within the excursion 

to Brussels visited The Microsoft Executive Briefing Center (EBC) on Tuesday, 8th of May 2012. 

 

We arrived at EBC at 10.pm. Small snacks and drinks 

have already been prepared for as a welcome. Refreshed 

and fortified we continued with a vivid presentation 

Microsoft as a company by Ineke Rampart (EBC-

manager). Founded in April 4, 1975 by Bill Gates and Paul 

Allen, today Microsoft is one of the largest and most 

successful companies in the world. Microsoft is the 

developer and distributor of such software as Windows 

95, Microsoft Office, DirectX, and numerous other programs and games. At Microsoft, they are 

motivated and inspired every day by how their customers use their software to find creative 

solutions to business problems, develop breakthrough ideas, and stay connected to what's most 

important to them.  

 



 
Afterwards the presentation of the company, Bruno Sermon – cloud solutions specialist,  presented 

us Office 365 and cloud computing. By Mr. Sermon the cloud concept is sharing the resources.  We 

found out something about the structure of cloud computing, where are the locations of data 

storages and some general information’s about cloud. Cloud computing also brings advantages for 

education, such as easier upgrading, versioning, and socially relevant service, always available … 

Cloud brings the ability to use your own device anytime, anywhere. Cloud-based is Office 365.  

 

Office 365 includes the Microsoft Office suite of desktop applications and hosted versions of 

Microsoft's Server products (including Exchange Server, SharePoint Server, and Lync Server), 

delivered and accessed over the Internet, in effect, the next version of Business Productivity Online 

Suite (BPOS). It is secure, anywhere access to email and calendars, Office Web Apps, instant 

messaging, conferencing, and file sharing. 

 

At 12 o’clock, after two inspiring presentations, was time for lunch. Microsoft caters staff put 

special effort in preparing delicious and lots of kinds of sandwiches.  

 

After lunch it was time for rotating demos in two groups. First group was led by Jacques Denies – 

STIC-manager, and the second one by Chris Vanhoutte – EBC demo architect. 

 

All of the demos Mr. Denies showed us, they do to show educators and learners how powerful 

integrated technology can be in their own lives, at school, at work… So people with disabilities, 

such as blindness, Parkinson disease, can normally use computer and make themselves things even 

easier. It was not just about demonstrating technology – it was about adopting technology in a way 

that is education-ready. 

 

In other group Mr. Vanhoutte presented Cloud 

solutions, Windows 8, Assistive Technology, 

MultiPoint Server, Surface and Kinect. Through 

demos and debates we found out that in IT it is very 

important, to stay competitive and innovative, to 

understand businesses and their needs. 

 

Impressed by the technology and the demos we 

have seen, we could later on again refresh ourselves. There were small snacks and drinks prepared 

for us as closing drink. Then, at the end of our visit, after closing speech of Mr. Denies , we kindly 

thank The Microsoft Executive Briefing Center for  great experience and inspiration and for closure 

we all together took picture.  

  



 
 

:: Zabavne tehnologije Microsofta 2012 

 

V ponedeljek 14. maja 2012 je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor (EPF)  potekal že peti 

dogodek Zabavne tehnologije Microsofta, ki ga v sodelovanju z Microsoftom organizira  EPF in  smer 

Elektronsko poslovanje (BU, BM). V prvem delu dogodka smo imeli predavanja kasneje pa smo 

nadaljevali s turnirjem  v igrah Kinect Sports – xBoxa. 

 

Začetno predavanje je imel gospod Oliver Zofič s podjetja Microsoft, ki nam je predstavil poslovno 

vrednost tablic in operacijskega sistema Microsoft Windows 8. Predavanja so nadaljevali študentje 

3. letnika smeri Elektronsko poslovanja Rose Mari Banfi, Tjaša Duh, Nejc Škorbe in Tea Šumandl, 

kateri so predstavili poslovno vrednost Microsoft Office 365. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Enodnevna ekskurzija v Gorenje in TEŠ 

 

Datum: 18.05.2012 

 

V prejšnjem semestru nas je na gostujočem predavanju direktor informatike mag. Jože Stanovnik 

povabil na strokovno ekskurzijo v podjetje Gorenje. Njegovemu vabilu se nas je želelo odzvati več 

kot 50 študentov, vendar se nas je lahko strokovne ekskurzije usmeritve e-poslovanje v petek, 18. 

5. 2012, ki smo jo začeli z ogledom proizvodnje in logističnega centra Gorenje, zaradi omejitve pri 

ogledu proizvodnje udeležilo le 40 študentov. 



 

    

 

 

:: Predavanje ameriškega veleposlanika Josepha A. Mussomelija 

 

Gost: g. Joseph A. Mussomeli 

Datum: 30.5.2012 

 

Ekonomsko-poslovno fakulteto (EPF) Univerze v Mariboru je v sredo, 30.5.2012, s svojim 

obiskom počastil Joseph A. Mussomeli, ameriški veleposlanik v Sloveniji. G. Mussomelija in 

njegovo ženo, Sharon Mussomeli, je pričakal in pozdravil dekan EPF-a prof. Samo Bobek, 

kasneje pa so ga toplo sprejeli tudi študenti. 

 

Tema o kateri so razpravljali g. Mussomeli in 

študenti, je bila ”vplivi IT na gospodarstvo 

ZDA". V sproščenem vzdušju je g. Mussomeli 

odgovarjal na vprašanja študentov. Študenti, so 

večinoma želeli vedeti, katere so glavne razlike 

med ZDA in Slovenijo, v zvezi z 

izobraževanjem, zaposlovanjem in IT. G. 

Mussomeli je pojasnil, da Slovenija kot mlada 

in  majhna država nima toliko izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti kot ZDA. Prav tako 

je lažje ustanoviti družbo z informacijskimi storitvami v ZDA, kot v Sloveniji. Slovenski trg 

je še precej neraziskan in majhen, vendar je navsezadnje Slovenija na dobri poti, da 

izboljša gospodarstvo in postane mednarodno konkurenčna, tako v EU kot zunaj Evrope.  

Da odnosi med ZDA in Slovenijo niso odlični, da je Slovenija odprta za dialoge  in okrepitev 

sodelovanja na vseh področjih, je prav tako g. Mussomeli omenil.  Obstajajo številne 

neraziskane možnosti in področja, da bi se okrepile gospodarske in naložbene vezi.  



 

 

Slovenija, kot država, predstavlja g. Mussomeliju, državo zanimivih, prijaznih ljudi, okusnih 

klobas in lepe narave. Omenil je tudi, da so mu jo prijatelji že pred njegovim prihodom v 

Slovenijo priporočali, zlasti zaradi klobas. ☺ 

 

 

 

:: Že četrta uspešno izvedena Microsoftova IT akademija NAV 

 

Datum: 28.05.-01.06.2012 

Pripravila: Bernarda Žitek, 2. letnik E-poslovanje  

  

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor je od  28. 5. do 1. 6.2012 potekala že četrta IT akademija 

NAV. IT akademijo NAV je pripravila smer E-poslovanje (bu) in Management informatike in 

elektronskega poslovanja (bm) v sodelovanju z Microsoftom Slovenija in Microsoftovimi partnerji  

Adacta d. o. o., RCL Group d. o. o. in Business Solutions d. o. o. 

 

Ekonomsko-poslovna fakulteta univerze Maribor je že leta 2007 pridobila članstvo v Microsoftovi IT 

akademiji (»Microsoft IT Academy«). Gre za program, s katerim se želi Microsoft vključiti v proces 

izobraževanja na šolah in univerzah. Ekonomsko-poslovna fakulteta pri izvajanju študijskih vsebin s 

področja poslovne informatike že vrsto let tesno sodeluje s podjetjem Microsoft Slovenija. Na ta 

način si prizadeva izobraziti naslednjo generacijo IT strokovnjakov, razvijalcev in informatikov ter 

pripraviti študente na uporabo Microsoftovih orodij v delovnem okolju. 

 

Brezplačne Microsoftove IT akademije NAV se je lahko 

udeležilo 12 študentov že omenjenih študijskih smeri. 

Ker je bilo število mest omejeno, so imeli prednost 

študentje, ki so se tekom predmeta Celovite 

informacijske rešitve izkazali, aktivno sodelujejo na 

svoji študijski smeri in so opravili certifikat 

Poznavanje rešitev Microsoft Dynamics NAV. Podrobno 

uvajanje rešitve Microsoft Dynamics NAV 2009, ki se 

uvršča v skupino poslovnih rešitev Microsoft Dynamics in je po raziskavah med prvimi petimi 

svetovnimi celovitimi poslovnimi rešitvami, se je v okviru akademije odvijalo pet dni od 9.00 do 

16.00 z enournim premorom za kosilo.  

 



 
Na začetku vsakega predavanja so predavatelji najprej predstavili temo, ki smo jo obravnavali tisti 

dan. Nato smo si skupaj ogledali nastavitve oz. potek dela v programu. Študentje smo ves čas sledili 

predavanjem z delom na računalnikih. Sproti smo reševali vaje in na koncu rešili naloge, da smo 

preverili svoje pridobljeno znanje. 

 

Namen te petdnevne akademije je, da študentje skozi uvajanje, ki ga vodijo strokovnjaki iz 

partnerskih podjetij, nadgradijo svoje znanje, ki so ga pridobili tekom študija pri smernih 

predmetih. S poglobljenim znanjem lahko študentje po koncu akademije opravljajo mednarodni 

certifikat Microsoft Dynamics NAV 2009 Core Setup and Finance. Gre za enega izmed certifikatov, 

ki jih potrebujejo uvajalci rešitev Microsoft Dynamics NAV. Certifikat lahko študentje opravijo na 

matični fakulteti, saj je Ekonomsko-poslovna fakulteta lani postala pooblaščeni testni center 

Prometric, ki je pooblaščen s strani Microsoft-a za izvajanje certificiranja na področju poslovnih 

rešitev Microsoft Dynamics. 

 

Prvi dan je dr. Simona Sternad pripravila uvodno predavanje o rešitvi Microsoft Dynamics NAV.  

 

Drugi in tretji dan nam je gospa Ana Andžieva iz Adacte podrobneje predstavila modul financ v ERP 

rešitvi Microsoft Dynamics NAV. 

 

Četrti dan je potekalo predavanje o nastavitvah v Microsoft Dynamics NAV. Predavanje je vodil 

gospod Dušan Šubic iz RCL Group.  

 

Zadnji dan Microsoftove IT akademije NAV je potekalo predavanje na temo Business intelligence 

(BI) oz. Poslovno poročanje. Predavanje je izvedel gospod Jernej Rehar, ki prihaja iz podjetja 

Business Solutions d. o. o. 

 

 

:: Pregled funkcionalnosti modula finance (FI) in kontrolinga (CO) v rešitvi SAP ERP 

 

Gosta: g. Slavko Ovčina in ga. Petra Robek 

Podjetje: S&T 

Datum: 04.06.2012 

WWW: www.snt.si 

Pripravila: Bernarda Žitek (2. letnik smeri EP)  

 

Pri predavanjih Celovite informacijske rešitve(bu) sta nam v ponedeljek, 4. 6. 2012, predavala g. 

Slavko Ovčina in ga. Petra Robek iz podjetja S&T. Podjetje S&T Slovenija je vse od svoje ustanovitve 

leta 1991 eden vodilnih ponudnikov celovitih rešitev informacijskih tehnologij na slovenskem trgu. 



 
V podjetju se ukvarjajo z načrtovanjem, razvojem, namestitvijo, vzdrževanjem ter zunanjim 

izvajanjem poslovnih in IT-rešitev, ki strankam omogočajo doseganje najboljših rezultatov.  

 

G. Slavko je predstavil SAP ERP kot osnovni poslovni proces, 

ki je sestavljen iz modulov finance, prodaja, osnovnih 

sredstev, kontrolinga itd. Podrobneje je opisal modul 

finance (FI) in pregled komponent. Organizacijsko strukturo 

modula FI tvorijo entitete klient (najvišja entiteta v 

organizacijski strukturi SAP sistema) podjetje, kontni načrt 

itd. SAP FI modul ima sposobnost izpolnjevanja vseh 

računovodskih in finančnih potreb organizacije. Vsebina 

predavanje ga. Robek je pokrivala področje funkcionalnosti 

SAP CO modula. Gre za modul kontrolinga v SAP-sistemu. V celoviti informacijski rešitvi SAP je 

kontroling ločen od finančnega računovodstva. Uporablja se za notranje poročanje, saj pomaga pri 

odločanju in vodenju podjetja ter ustvarjanju prihrankov. Nanaša se torej na spremljanje stroškov 

in prihodkov za notranje poročanje. Usmerjen je v prihodnost in zajema načrte, napovedi in 

ocenjene vrednosti. Kontroling je sestavljen iz treh modulov. Prvi modul je kontroling komponent, 

ki zajema klasični kontroling, upravljanje investicij in računovodstvo profitnih centrov.  

 

Drugi modul sta operativni in analitični kontroling, ki zajemata analizo 

donosnosti, kontroling proizvodnje, kontroling splošnih stroškov in 

poročanje, ki poteka preko standardnega infosistema, uporabljajo pa se 

tudi orodja za izdelavo ad-hoc sporočil, kot so Report Painter/Report 

Writer. Tretji modul predstavlja strateški kontoling. Zajema upravljanje 

investicij in računovodstvo profitnih centrov, ki predstavlja odgovornost 

notranjih poslovnih enot za rezultat, lahko pa tudi investicije. 

 

:: IT akademija CRM 

 

Gosta: ga. Ana Lampret in g. Tomaž Vodušek 

Datum: 04.06.-06.06.2012 

 

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor je 4. 6. in 6. 6. 2012 potekala prva IT akademija CRM. IT 

akademijo CRM je pripravila smer E-poslovanje (BU) in Management informatike in elektronskega 

poslovanja (BM) v sodelovanju z Microsoftom Slovenija in Microsoftovima partnerjema SRC in S&T. 

Brezplačne Microsoftove IT akademije CRM se je udeležilo 12 študentov že omenjenih študijskih 

smeri. Ker je bilo število mest omejeno, so imeli prednost študentje, ki so se izkazali tekom 

predmeta Strateški vidiki managementa e-poslovanja, ter študentje, ki aktivno sodelujejo na svoji 



 
študijski smeri. Podrobno je bila predstavljena rešitev Microsoft Dynamics CRM 2011, ki spada v 

skupino poslovnih rešitev Microsoft Dynamics.  

 

Namen te dvodnevne akademije je bil, da 

študentje skozi uvajanje, ki ga vodijo strokovnjaki 

iz partnerskih podjetij, nadgradijo svoje znanje, ki 

so ga pridobili tekom študija pri smernih 

predmetih. S poglobljenim znanjem lahko 

študentje po koncu akademije opravljajo 

mednarodni certifikat Microsoft Dynamics CRM 

2011 Applications. Gre za enega izmed certifikatov, 

ki jih potrebujejo uvajalci rešitev Microsoft Dynamics CRM. Certifikat lahko študentje opravijo na 

matični fakulteti, saj je Ekonomsko-poslovna fakulteta lani postala pooblaščeni testni center 

Prometric, ki je pooblaščen s strani Microsofta za izvajanje certificiranja na področju poslovnih 

rešitev Microsoft Dynamics. 

 

Prvi dan je ga. Ana Lampret s podjetja SRC 

pripravila združeno predavanje za CRM modula 

prodaja in marketing. V sredo, 6. 6. 2012, nam je 

predaval g. Tomaž Vodušek, zaposlen v podjetju 

S&T. Skozi dva dni, ki smo ju preživeli na 

akademiji, smo dobili potrditev, da je CRM tisti, 

ki lahko podjetju pripomore k pridobivanju in 

zadovoljstvu strank, povečanju prodaje, 

profitabilnosti, pripomore k izboljšanju - biti 

boljši in hitrejši prodajalec.   

  



 
:: Ob koncu letnega semestra smo imeli tradicionalni piknik 

 

Datum: 05.06.2012 

  



 
ORGANIZIRALI SMO TRADICINALNE DOGODKE 

 
četrti tradicionalni dogodek 

ZABAVNE TEHNOLOGIJE MICROSOFTA 2012 
 

šesti tradicionalni dogodek 

MICROSOFTOVE POSLOVNE REŠITVE DANES IN JUTRI 2012 
 

drugi tradicionalni dogodek 

iKNOW KLUB in APPLE 2011 
 

drugi tradicionalni dogodek 

ZAKAJ MORA ŠTUDENT EKONOMIJE VEDETI KAJ POMENI KRATICA 
SAP 

 
 

 
SODELOVALI SMO PRI PRIPRAVI 

 

VSESLOVENSKEGA PROSTOVOLJSKEGA PROJEKTA SIMBIOZ@                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTA EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE (EPK) 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 



 

 
DESET NAŠIH ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK JE BILO 

DEL TEHNIČNE EKIPE NA MICROSOFT NT KONFERENCI 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ŠEST NAŠIH ŠTUDENTK IN ŠTUDENTOV JE PREDSTAVLJALO  
EPF IN SMERI NA DOGODKU SAP FORUM: 

BRDO PRI KRANJU (7.6.2012) 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  



 

Zakaj študirati na usmeritvi E-poslovanje (BU)? 

 

Za usmeritev E-poslovanje sem se odločil, ker je ta usmeritev dokaj nova, kar pomeni, da ima do 

zdaj le malo ljudi znanja iz tega področje, kar naredi nas, ki obiskujemo to smer, bolj konkurenčne 

pri iskanju zaposlitve. Na smeri je sproščeno vzdušje, kar mi je všeč, prav tako imamo dobre 

predavatelje s katerimi se dobro razumemo. Negativnih pripomb pa še za enkrat nimam. 

Sandi Ljubec |  2.l  BU |  2012 

 

 

Na smer E-poslovanje sem se vpisala, ker sem slišala, da smer omogoča več praktičnega dela kot 

ostale smeri na EPF-u, kar se je izkazalo za še kako resnično. S pomočjo izkušenj, znanj ter 

predvsem certifikatov, ki sem jih pridobila na smeri, sem na trgu delovne sile konkurenčnejša, kar 

mi omogoča nabiranje delovnih izkušenj že v času študija na področju, ki ga dejansko študiram in 

ga želim opravljati tudi v prihodnosti. 

Nina Črešnik | ABS BU | 2012 

 

 

Na smer e-poslovanje sem se vpisala, ker me je najbolj pritegnila predstavitev in vsebina 

predmetov. Predvsem to, da je veliko poudarka na praktičnem delu. Tudi možnost opravljanja 

certifikatov se mi zdi velika prednost. Na smeri mi je zelo v redu, ker imamo super predavatelje, 

ki so nam vedno pripravljeni pomagati ter se vse da zmeniti, da smo vsi zadovoljni. Na smeri se 

vsako leto organizira tudi strokovna ekskurzija, kar mi je zelo všeč, zato sem se letos tudi prijavila 

na ekskurzijo v Bruselj.  

Žitek Bernarda | 2.l BU | 2012 

 

 

Mnogo znancev, ki so bili prepričani, da bom študiral računalništvo, sem presenetil z odločitvijo za 

Ekonomsko-poslovno fakulteto. Tukaj mi smer e-poslovanje daje uporabna znanja informatike ob 

dobrih poslovnih osnovah, kar že izkoriščam v lastnem mikro podjetju. Profesorji so nam vedno 

pripravljeni prisluhniti, gostje iz prakse z nami delijo svoje izkušnje, druženje s kolegi pa je tudi 

zagotovljeno. Skratka: kaj ti bo znanje ekonomije, če ne obvladaš računalnika (in obratno). 

Miha Biruš | 2.l BU | 2012 

  



 

Zakaj se odločiti za usmeritev Management informatike in e-poslovanja 

(BM)? 

 

Kot dodiplomska študentka druge smeri, sem BM nadaljevala na MIEP. Zakaj?  

Preprosto - prepričala me je raznolikost obravnavanih tem, nenehno razvijanje tehnologij, 

sodelovanje na relaciji študent - profesor / profesor - študent ... Na naši smeri niso predavanja iz 

knjige - imamo domače in tuje goste, ki nam predstavljajo zadeve takšne kot so - predstavijo 

problem, možne rešitve in na koncu rešitev, ki so jo uporabili. Pa tudi mi obiskujemo različna 

podjetja - Cimos, Gorenje, Microsoftove centre po Evropi.  

Jerneja Kušenić | ABS BM | 2012 

 

 

Na podiplomsko smer Management informatike in elektronskega poslovanja sem prišla iz druge 

fakultete, tako da sem se s smerjo in njenimi predstavniki srečala prvič oktobra lani. Danes se mi 

zdi, da je od tega minilo veliko več kot le slabih osem mesecev, saj odkar sem zapustila srednjo 

šolo, še nisem čutila takšne povezanosti med izvajalci smeri in samimi študenti. Smer je polna 

zanimivih izkušenj, raznih dogodkov, delavnic in ekskurzij ter predvsem medsebojnega sodelovanja 

ter spoštovanja. Prav vsak ima priložnost, da se udeleži tudi kakšne od obštudijskih dejavnosti 

(certificiranja, IT akademije, udeležba na konferencah), ki mu lahko odprejo marsikatera vrata, z 

njimi pa krepi lastno samoiniciativnost in iznajdljivost. Pred osmimi meseci si še pravzaprav nisem 

bila čisto na jasnem kaj smer vse nudi in o čem govori... Danes točno vem kakšno mesto ima 

informatika pri poslovanju in kakšno poklicno pot si želim ubrati, saj smo preko vseh gostujočih 

predavateljev in naših profesorjev, ki tako trdno verjamejo v to kaj počnejo, imeli pristen stik z 

dejanskimi poklici, h katerim stremi naša smer. 

Petra Trafela | 1.l BM | 2012 

 

 

Za vpis na smer Management informatike in e-poslovanja sem se odločil, ker je to ena redkih smeri 

na EPF-u, ki ti dejansko omogočijo, da si z osvojenim znanjem konkurenčen na področju trga dela 

oziroma imaš tako rekoč prednost pred ostalimi. Prednost se vidi predvsem v tem, da si lahko 

pridobiš razne certifikate, ki v današnjem poslovnem svetu veljajo vedno več in več. Delodajalci 

namreč iščejo ljudi, ki so usposobljeni praktično takoj, ko pridejo s fakultete. 

Počutje na smeri je fenomenalno, saj profesorji pomagajo študentom na vseh nivojih, poleg tega 

so tukaj še vsakoletne strokovne ekskurzije, pikniki in še in še. 

Nino Antoni Polajner, 1.l bm, 2012 

  



 

Študenti in študentke, ki so diplomirali v letu 2011-2012 

Priimek in ime 
Datum 

diplomiranja 
Naslov diplomskega seminarja 

DUH TJAŠA 5.9.2012 
SPLETNO OGLAŠEVANJE S POUDARKOM NA SOCIALNIH OMREŽJIH: PRIMER 

SPLETNE TRGOVINE ZOO MARKET REX 

FUJS MARUŠA 6.9.2012 INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE STAREJŠIH OBČANOV 

MEDVED BARBARA 11.9.2012 
PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH PORTALOV ŠPANSKIH IN SLOVENSKIH 

MEDIJSKIH HIŠ 

KOČAR ŠPELA 11.9.2012 POSLOVNI POTENCIAL RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU NA PRIMERU OFFICE 365 

GOJČIČ SARA 11.9.2012 
UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI V ERP REŠITVI SAP NA PRIMERU OSEBNEGA 

PORTALA ZA ZAPOSLENE IN PORTALA ZA VODJE 

BLAGOJEVIĆ TINA 12.9.2012 INTERNETNO BANČNIŠTVO NA PRIMERU NKBM D.D. 

BANFI ROSE MARI 12.9.2012 
INFORMACIJSKA PRENOVA NABAVNEGA PROCESA NA PRIMERU VELIKEGA 

PROIZVODNEGA PODJETJA 

ZVER KARMEN 14.9.2012 VARNOST RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU 

SEL TARA 14.9.2012 E-ZAVAROVALNIŠTVO 

ŠUMANDL TEA 18.9.2012 RAZVOJ IN UVEDBA SPLETNE TRGOVINE 

BEDNJANIČ ALJAŽ 18.9.2012 TRENDI NA PODROČJU CELOVITIH INFORMACIJSKIH REŠITEV (ERP) 

ERZNOŽNIK TOM 21.9.2012 VARNOST INFORMACIJSKIH SISTEMOV IN RAČUNALNIŠKE ZLORABE  

SUŽNIK TJAŠA 21.9.2012 POSLOVNA UPORABA SOCIALNIH OMREŽIJ 

PAŽON NASTJA 21.9.2012 PRENOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V PODJETJU PANLES 

ŠTRUC DEJAN 21.9.2012 
RAZVOJ INFORMACIJSKIH REŠITEV ZA TABLIČNE RAČUNALNIKE IN MOBILNE 

TELEFONE 

BRGLEZ BRANKA 21.9.2012 POMEN ETIKE IN VERODOSTOJNOSTI ZA RAZVOJ PODJETJA 

MORANDEL TJAŠA 21.9.2012 OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI 

DVORŠAK MARUŠKA 24.9.2012 PRIMERJALNA ANALIZA ERP REŠITEV 

FOŠNARIČ NATAŠA 24.9.2012 UVEDBA SISTEMA ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA V PODJETJE 

MEHMEDOVIĆ DENIS 24.9.2012 
MOBILNO POSLOVANJE: PRIMERJALNA ANALIZA MOBILNIH APLIKACIJ 

OPERATERJEV ORANGE (ŠPA) IN SIMOBIL (SLO) 

KRAJNC MILENA 24.9.2012 
DELOVANJE ERP REŠITEV V OKOLJU RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU NA PRIMERU 

KOPA ERP 

SARJAŠ SARA 24.9.2012 PRIMERJAVA SPLETNIH MEST NLB KLIKA IN SKB NET- A 

PLAVEC SARA 24.9.2012 VARNOSTNA POLITIKA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA B2C 

ARNŠEK TANJA 24.9.2012 
PRIMERJAVA CELOVITIH INFORMACIJSKIH REŠITEV MED MICROSOFT DYNAMICS 

NAV IN PANTHEONOM 

JURENEC SPOMENKA 24.9.2012 POSLOVNE PRILOŽNOSTI RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU 



 

Priimek in ime 
Datum 

diplomiranja 
Naslov diplomskega seminarja 

KAPUN SUZANA 24.9.2012 
IZBIRA CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE V SREDNJE VELIKEM 

MEDNARODNEM PODJETJU NA PRIMERU PODJETJA FARMTECH D.O.O. 

VINŠEK NATALIJA 24.9.2012 PROJEKT UVAJANJA CRM REŠITVE V PODJETJE 

HRAŠ TIMI 24.9.2012 
UPORABA ODPRTOKODNIH REŠITEV V SPLETNIH TRGOVINAH NA PRIMERU 

PODJETJA ZOO MARKET REX 

KOTNIK RENE 24.9.2012 
UPORABA RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU V PODJETJU NA PRIMERU GOOGLE APPS 

IN OFFICE 365 

JAHN URŠKA 24.9.2012 
STRATEŠKI VIDIKI UPORABE POSLOVNIH REŠITEV NA PRIMERU MICROSOFTOVIH 

TEHNOLOGIJ 

KNAPIČ MARTIN 24.9.2012 E - ORODJA POSPEŠEVANJA SPLETNE PRODAJE KONČNIM UPORABNIKOM 

HORVAT NIKA 25.9.2012 POSLOVNA UPORABNOST SPLETNIH ISKALNIKOV 

RUPNIK BOJAN 28.9.2012 
UVAJANJE CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE NA PRIMERU REŠITVE GOSOFT 

2000 

  



 

Študenti in študentke, ki so magistrirali v letu 2011-2012 

Priimek in ime 
Datum 

magistriranja 
Naslov magistrske naloge 

ZAGER ANJA 3.2.2012 
UVAJANJE NOVEJŠIH RAZLIČIC SAP REŠITVE NA PRIMERU 

MODULA FINANC V PODJETJU GORENJE 

SKOK BLAŽ 2.4.2012 
PRIMERJALNA ANALIZA POSLOVNIH POROČIL V CELOVITIH 

INFORMACIJSKIH REŠITVAH MS DYNAMICS NAV IN SAP 

ŽOHAR UROŠ 2.4.2012 
POSLOVNI POTENCIALI SPLETNIH ISKALNIKOV NA PODROČJU 

MARKETINGA 

MAVRIČ SEBASTJAN 11.5.2012 
ANALIZA KRITIČNIH DEJAVNIKOV USPEHA UVAJANJA SAP V 

MEDNARODNEM TRGOVSKEM PODJETJU 

KOROŠEC URŠKA 31.5.2012 KAKOVOST SPLETNIH MEST 

STARMAN NIKO 24.8.2012 
INFORMACIJSKE REŠITVE ZA PODPORO POSLOVANJA Z 

VREDNOSTNIMI PAPIRJI 

GRAGER NATALIJA 24.8.2012 PRENOVA SPLETNEGA BANČNIŠTVA NA PRIMERU NOVE KBM 

ŽAVCER PATRICIJA 31.8.2012 
UVEDBA SPLETNE TRGOVINE NA PRIMERU PODJETJA GSM 

APARATI D.O.O. 

DOLAMIČ TANJA 26.9.2012 REŠITVE IN TEHNOLOGIJE MOBILNEGA MARKETINGA 

SINKAR JASMINA 26.9.2012 MODELI IN TEHNOLOGIJE SPLETNEGA OGLAŠEVANJA 

MRAVLJAK MONIKA 26.9.2012 ELEKTRONSKO POSLOVANJE V MIKRO PODJETJU 

OJSTERŠEK MATEJ 26.9.2012 
VLOGA SOCIALNIH OMREŽIJ V POSLOVNEM OKOLJU 
 

  



 

Slovar kratic 

 

B2B :: Poslovanje med podjetji,  v angl. Business to Business. 

 

BI :: Poslovna inteligenca(poslovno obveščanje), v angl. Business Inteligence. V praksi največkrat 

pomeni avtomatizacijo poročanja in pomeni konkurenčno prednost 

 

CRM :: Angl. Customer relationship management izraz pomeni upravljanje odnosov s strankami. 

Ključni pomen CRM-ja je, da vzpostavi kakovostne odnose s svojimi strankami. 

 

ERP :: Celovite informacijske rešitve, ima danes uvedene večina organizacij, saj podpirajo poslovne 

procese na operativni ravni. 

 

IKT :: Informacijsko komunikacijska tehnologija; mislimo na prenos in uporabo vseh vrst informacij. 

 

IS :: Informacijski sistem; je urejen in organiziran sistem, ki uporabnike oskrbuje z vsemi potrebnimi 

informacijami za odločanje 

 

IT :: Informacijska tehnologija; vključuje vse tehnologije, ki jih uporabljamo za zbiranje, 

obdelovanje, shranjevanje in zaščito podatkov računalniške strojne opreme. 

 


