
REPORTAŽA:Tradicionalna enodnevna ekskurzija 
umeritev e-poslovanja v KRKO in IBM, 7.12.2018 
 
V petek, 7.12.2018 je potekala enodnevna ekskurzija za 
študente usmeritev e-poslovanja (bu, bm), ki jo je 
organizirala katedra za e-poslovanje. Obiskali smo KRKO, 
tovarno zdravil, d.d., Novo mesto in IBM Slovenije, 
podjetje za proizvodnjo, marketing in storitve d.o.o. 
 
V jutranjih urah smo se izpred avtobusne postaje v Mariboru odpravili proti Novem mestu, kjer so 
nas že pričakovali v Krki, ki spade med vodilna svetovna generična farmacevtska podjetja. Na začetku 
so namenili nekaj besed zgodovini, začetkom delovanja in obstoja podjetja. Skozi dva krajša filma, ki 
smo si ju ogledali, smo dobili sliko o tem, kako vse skupaj v podjetju poteka v različnih poslovnih 
procesih. G. Matej Kocbek, iz informacijske tehnologije nam je predstavil informacijske tehnologije v 
podjetju. Izvedeli smo tudi, da uporabljajo več poslovnih rešitev, med njimi tudi svetovno znano 
rešitev SAP. Po predavanju in kratki pogostitvi, smo si ogledali proces proizvodnje obrata NOTOL2. 
Več o podjetju si lahko preberete na: https://www.krka.biz/sl/. 

   
Po ogledu Krke, smo se odpravili proti Ljubljani v IBM Slovenija, podjetje za proizvodnjo, marketing in 
storitve d.o.o., kjer sta nam predavala g. Dejan Podgoršek in g. Ram Dušič Hren. Med predavanjem 
sta nas popeljala skozi zgodovino IBM-a, izpostavila nekaj zanimivih izdelkov, za katere je zaslužen 
IBM (kot npr. leta 1921-prva električna ura; leta 1944-prvi računalnik, ki je že znal seštevati, odštevati, 
množiti in deliti; 1951-prvi računalnik, ki so ga programirali; 1953-umetna pljuča in prvo srce, ki ga je 
naredil IBM; 1971-prvi scan bar kode; 1981-prvi osebni računalnik…). G. Dejan Podgoršek nam je 
predstavil tehnologijo IBM Watson IoT, nekaj besed je namenil tudi o Blockchain tehnologiji (t.i. 
verižene blokov). Na koncu nam je še g. Ram Dušič Hren predaval o umetni inteligenci, kot zanimivost 
pa nam je še povedal nekaj o kvantni fiziki in simulacijah. 
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