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Uvod 

 

Nova sodelavka na Katedri za e-poslovanje 

Z začetkom novega študijskega leta se nam je na katedri za e-poslovanje pridružila nova članica 

Irena Šišovska, magistrica ekonomskih in poslovnih ved.   

 

Irena je dodiplomski študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti zaključila leta 

2009 in uspešno zagovarjala diplomski seminar na temo »Priložnosti in 

problemi pri uvedbi ERP sistema v podjetju« pod mentorstvom dr. Sama 

Bobka. V času študija je pridobila uradni certifikat s strani Microsofta - 

Microsoft Office Specialist, ki potrjuje odlično poznavanje programov iz 

paketa Microsoft Office.   

Magistrski študij je zaključila septembra leta 2013 na usmeritvi Management informatike in e-

poslovanja ter zagovarjala magistrsko nalogo na temo »Kakovost bančnih portalov na primeru bank 

v Makedoniji«. Preko izvedbe delavnic in pripravo izobraževalnega gradiva za pripomoček Microsoft 

Visio 2010 je v času študija pridobila naziv Microsoft Student Partner, ki omogoča poglobljeno 

formalno izobraževanje o številnih poslovnih informacijskih rešitvah. Irena je opravila tudi 

Microsoftov izpit in si tako pridobila certifikat o poznavanju sistema Microsoft Dynamics NAV, ki 

ga izdaja Microsoft Slovenija.  

 

Že v času študija je sodelovala pri različnih aktivnostih v okviru smeri. Obvezno študijsko prakso je 

opravila na fakulteti oz. je sodelovala pri projektu Prenova portala Ekonomsko-poslovne 

fakultete. Svoje prve predavateljske izkušnje je pridobila v podjetju B2 d.o.o., kjer je sodelovala 

kot predavateljica in asistentka na računalniških tečajih. Zase pravi, da je pozitivna, komunikativna 

in prilagodljiva oseba, ki se želi nenehno izobraževati in nadgrajevati, tako na strokovnem kot tudi 

na osebnostnem področju.    

 

Združenje Microsoft Dynamics Academic Alliance je podelilo našim študentom mednarodni 

certifikat Microsoft Dynamics Student Certificate (MDSC)! 

 

Novost na fakulteti v tem študijskem letu je bila možnost 

pridobitve mednarodnega certifikata Microsoft 

Dynamics Student Certificate (MDSC), ki ga podeljuje 

združenje Microsoft 

Dynamics Academic Alliance (DynAA).  

Omenjeni certifikat so letos prvič pridobili študentje 

usmeritve E-poslovanje na dodiplomskem študiju ter 

podiplomski študentje usmeritve Management 

informatike in e-poslovanja. Certifikat je bil podeljen 



 
študentom, ki so uspešno opravili obveznosti pri določenih predmetih, ki se izvajajo v okviru 

njihovih usmeritev.   

  
  
Certifikat Microsoft Dynamics Student Certificate (MDSC) si lahko pridobijo študentje tistih 

fakultet, ki so članice združenja Microsoft Dynamics Academic Alliance (DynAA) in imajo naziv 

Premier partner. Naša fakulteta je že od leta 2007 članica DynAA in je Premier partner združenja 

že od začetka podeljevanja naziva. Certifikat MDSC izdaja združenje DynAA študentom, ki imajo v 

svojem študijskem procesu vključene podrobnejše vsebine o rešitvah Microsoft Dynamics pri vsaj 

dveh predmetih. Študenti s certifikatom MDSC izkazujejo poglobljeno znanje o rešitvah Microsoft 

Dynamics in se tako razlikujejo od ostalih diplomantov/magistrantov pri potencialnih delodajalcih. 

Naši študentje poglobljeno spoznajo celovito informacijsko rešitev Microsoft Dynamics NAV in 

rešitev za upravljanje odnosov s strankami Microsoft Dynamics CRM.  

  

  

Več o programu MDSCP:  

http://www.microsoft.com/en-us/education/products/dynamics/student-certificate-

program/default.aspx#fbid=tRFMfvq0b9x  

  

  

Več o združenju DynAA:  

http://www.microsoft.com/education/ww/leadership/Pages/dynamics-academic-alliance.aspx  

 

 

  

http://www.microsoft.com/en-us/education/products/dynamics/student-certificate-program/default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/education/products/dynamics/student-certificate-program/default.aspx
http://www.microsoft.com/education/ww/leadership/Pages/dynamics-academic-alliance.aspx


 

 Gostujoča predavanja v študijskem letu 2014-2015 

 

Zap.
št 

Datum Tema Izvajalec Podjetje 

1 23.10.2014 Microsoft Dynamics CRM Bojan Krajnc Org.tend 

2 27.10.2014 Primeri uporabe modulov nabava, 

proizvodnja in skladišče v rešitvi 
Microsoft Dynamics NAV 

Milan Kosi Navigaris 

3 4.11.2014 Grafični design spletnega mesta Darko Kostič  

4 4.11.2014 Družabno omrežje LinkedIn Špela Vodušek  

5 4.11.2014 Družabno omrežje Facebook Jerneja Kušenić  

6 4.11.2014 Družabno omrežje Twitter in PINterest Breda Lever  

7 6.11.2014 Upravljanje odnosov s strankami na 
primeru rešitve Intrix CRM 

Uroš Žohar Intera 

8 10.11.2014 Primeri uporabe modula finance in 
analize v rešitvi Microsoft Dynamics NAV 

 Adacta 

9 11.11.2014 Primeri uporabe ogrodja Sharepoint za 
intranet, extranet in splet 

Uroš Zabukovšek  

10 13.11.2014 Primer iz prakse: programski paket za 
varovanje omrežij, vsebin in sporočil 

Denis Škorc Org.Tend 

11 17.11.2014 Moduli prodaja., CRM in servis v NAV  Adacta 

12 17.11.2014 Dogodek: Zakaj mora študent ekonomije 
vedeti, kaj pomeni kratica SAP 

Jaka Črnivec SAP 

13 18.11.2014 Kako izdelati spletno mesto v SharePoint Rok Sobiech Stroka 

14 18.11.2014 Strategija informatizacije banke na 
primeru skupine Raiffeisen 

Gvido Jemenšek Raiffeisen 

Bank 

15 18.11.2014 Strateški vidiki informatizacije 
poslovanja v podjetju Mariborski 
vodovod 

Bojan Erker Mariborski 

vodovod 

16 18.11.2014 Kako lahko rešitev ERP vpliva na 
izboljšanje poslovanja 

Domen Ocepek Kopa 

17 18.11.2014 Kako lahko rešitev BI vpliva na 
izboljšanje poslovanja 

Rado Jelen Comtron 

18 20.11.2014 Strežniška infrastruktura Rado Jelen Comtron 

19 20.11.2014 IP telefonija Rado Jelen Comtron 

20 25.11.2014 Spletne rešitve z odprtokodnim 
sistemom CMS Typo3 

 Org.Tend 

21 25.11.2014 Novi mediji (spletne predstavitve, 
spletni portali, mobilni portali …) 

 BuyITC 

22 25.11.2014 Poslovanje podjetja s podjetjem dr. Rok Bojanc ZZI 

23 25.11.2014 Uvajanje spletnih trgovin Rado Jelen Comtron 

24 25.11.2014 Projekti uvajanja spletnih mest in 
portalov 

Rok Sobiech Stroka 

25 25.11.2014 Poslovni potencial spletnih iskalnikov Uroš Žohar Intera 

26 27.11.2014 Uvedba CRM v Istrabenz Črtomir Ješelnik Istrabenz 

27 1.12.2014 Vertikalne rešitve za maloprodajo Katja Ocvirk LS Retail 

28 1.12.2014 Dogodek MS   



 
Zap.
št 

Datum Tema Izvajalec Podjetje 

29 2.12.2014 Rešitvi Microsoft Dynamics NAV in AX ter 
uvajanje le teh 

Mirko Draškovič Adacta 

30 2.12.2014 Partnerski model Microsoft in LS Retail Katja Ocvirk LS Retail 

31 2.12.2014 Primeri uvedb dodatnih in vertikalnih 
rešitev NAV  

Jernej Rehar Business 

Solutions 

32 2.12.2014 Projekti uvedbe MS Dynamics rešitev  Goran Čop Adacta 

33 4.12.2014 Management informacijske 
infrastrukture 

Renato Pulko Sfera IT 

34 4.12.2014 Org tend stranka   

35 8.12.2014 Dodatne in vertikalne rešitve v NAV Jernej Rehar Business 

Solutions 

36 8.12.2014 Poslovno poročanje Mitja Hafner Add 

37 9.12.2014 Strategija informatizacije banke na 
primeru skupine Raifaissen 

Gvido Jemenšek Raifaissen 

38 9.12.2014 Pomembnost informatizacije pri 
upravljanju sejmišča 

Andrej Prpič  

39 9.12.2014 Uvajanje BSC v poslovno prakso v 
kombinaciji s prenovo poslovnih 
procesov 

Igor Hustič Gea 

40 9.12.2014 Informatizacija logistike Miha Praunseis Iskra 

41 9.12.2014 Strateški vidiki informatizacije v 
proizvodnem podjetju na primeru 
podjetja Cimos TAM 

Uroš Zabukovšek  

42 11.12.2014 Informacijska infrastruktura na primeru 
ZM 

Darko Šuštar ZM 

43 16.12.2014 Microsoft CRM z vidika primerov uvedbe Bojan Krajnc Org.Tend 

44 16.12.2014 Uvedba CRM v skupin Istrabenz Črtomir Ješelnik Istrabenz 

45 23.12.2014 Uvedba rešitve SAP v Kovinoplastiko Lož Črtomir Ješelnik Istrabenz 

46 5.1.2015 Primer uvedbe reštive NAV v podjetje 
Fragmat TIM Laško 

Goran Čop Adacta 

47 6.1.2015 Spletna trgovina Akcija.si n njena 
povezava s TronIntercenter 

Rado Jelen Comtron 

48 12.1.2015 Rešitev Microsoft Dynamics AX Aleš Zajc Adacta 

49 13.1.2015 Digitalni marketing in projekti uvedbe 
spletnih rešitev z integracijo z ostalimi 
rešitvami 

 BuyITC 

50 20.1.2015 Uvajanje rešitve Kopa ERP Domen Ocepek Kopa 

51 20.1.2015 Integracija Pantheona Boštjan Arzenšek Jamada 

52 20.1.2015 Uvajanje rešitve Oracle E-business Suite 
v NEK 

Nina Jambrec NEK 

53 20.1.2015 Primeri uvajanja rešitve Epicor (Iscala in 
EPICOR ERP) 

Timi Hraš Lancom 

54 2.3.2015 Primer prenove poslovnih procesov v 
Cimos TAM a.i. 

Uroš Zabukovšek Cimos 

55 10.3.2015 Projektni Management dr. Igor Vrečko EPF MB 

56 16.3.2015 Primer Intrix CRM Marko Bauman Intera 

57 16.3.2015 Modeliranje z ARIS-om Rok Sobočan Tricikel 



 
Zap.
št 

Datum Tema Izvajalec Podjetje 

58 17.3.2015 Računalništvo v oblaku Gregor Dedič Consalta 

59 19.3.2015 Podjetje SAP, rešitve SAP in SAP 
NetWeaver 

Jaka Črnivec SAP Slovenija 

60 19.3.2015 SAP Student Ambasador Davorin, Petra, 

Breda 

 

61 26.3.2015 Uporaba modulov SD v poslovni skupini 
Gorenje 

Matjaž Lekše Gorenje 

62 26.3.2015 Primer s prakse, s poudarkom na 
modulih MM in PP 

Črtomir Ješelnik Istrabenz plini 

63 30.3.2015 B2B poslovanje Rok Bojanc ZZI 

64 31.3.2015 ITIL Rok Sajovic ITSM 

65 31.3.2015 Informacijska varnost Nebojša Živkovič ITSM 

66 2.4.2015 Finance in kontroling v SAP Mateja SAP 

67 7.4.2015 ITIL v podjetju Grawe Andreas Kocbek Grawe 

68 13.4.2015 E-trgovanje  BuyITC 

69 13.4.2015 BI v Excel Marko Škufca Add 

70 14.4.2015 Strojna in programska oprema podjetja 
IBM 

Bernard Grum IBM 

71 14.4.2015 Uvedba standardov ISO 27001 in ISO 
22301 

Nina Jeznik  

72 16.4.2015 Informacijski sistem kadrovske 
dejavnosti 

Sandi Čemažar SAP SLO 

73 16.4.2015 Success Factors Sandi Čemažar SAP SLO 

74 21.4.2015 Karierne možnosti v podjetju Lancom  Lancom 

75 21.4.2015 Projekt vzpostavitve strežniške 
platforme 

 Lancom 

76 5.5.2015 Internet of things Igor Pavletič  

77 11.5.2015 Rešitvi Microsoft Dynamics NAV in CRM v 
storitvenih organizacijah 

Jernej Mazi Adacta 

78 14.5.2015 Referenčni procesi v SAP in 
metodologija ASAP 

Nataša Rojc 

Splinder 

SAP Slovenija 

79 18.5.2015 E-dražba Miha Praunseis Avtenta 

80 21.5.2015 Strategies of selected German DAX 
companies 

Paul Alpar Universotat 

Marburg 

81 25.5.2015 CRM v Vzajemni Slavko Mislej  

82 25.5.2015 Informatika v DUTB Robi Flego  

83 26.5.2015 Primeri uvedbe IP telefonije Rado Jelen Comtron 

84 26.5.2015 Upravljanje tiskanja Rado Jelen Comtron 

85 26.5.2015 Varovanje IS v srednje velikem podjetju Tadej Horvat Sfera IT 

86 26.5.2015 Chipolo in platforma Kickstarter Tadej Jevševar Chipolo 

87 28.5.2015 SAP Fiori in SAP R/4+HANA Jaka Črnivec SAP SLO 

88 1.6.2015 Digitalno certificiranje Jure Prizmić Pošta 



 
Zap.
št 

Datum Tema Izvajalec Podjetje 

89 2.6.2015 Krizni management v IT na primeru 
podjetja Cimos 

Primož Hari Cimos 

90 11.6.2015 Revizija informacijskih sistemov Tadej Kosmačin Pošta 

91 11.6.2015 Upravljanje sprememb v informatiki in 
Helpdesk 

Nina Jambrec NEK 

 

  



 

Reportaže predavanj, dogodkov in strokovnih ekskurzij v študijskem letu 

2014-2015 

 

:: Zakaj mora vsak študent ekonomije vedeti, kaj pomeni kratica SAP? 

 

Podjetja: SAP Slovenija, Frutarom Etol 

Datum: 17.11.2014 

Gosti: Jaka Črnivec, Dominik Robnik, Davorin Pandel, Patricija 

Gavez 

Pripravili: Sodelavci Katedre za e-poslovanje 

 
V ponedeljek, 17. novembra 2014 ob 12.30 je v 

predavalnici PA potekal sedaj že tradicionalni 

dogodek Zakaj mora vsak študent ekonomije 

vedeti kaj pomeni kratica SAP?, ki ga Katedra za 

e‐poslovanje vsako leto organizira v sodelovanju s 

podjetjem SAP Slovenija in njegovimi partnerji. Na 

letošnjem dogodku je po pozdravnem nagovoru 

dekana, dr. Sama Bobka sledila predstavitev 

podjetja SAP in njegove dejavnosti, ter 

predstavitev številnih priložnosti za študente v SAP svetu, ki jo je imel g. Jaka Črnivec. Sledilo je 

predavanje g. Dominika Robnika iz podjetja Frutarom Etol d.o.o., ki je predstavil njihove izkušnje 

s SAP‐jem in načrte za prihodnost. Naslednji je besedo prevzel g. Davorin Pandel, študent EPF na 

študijski usmeritvi E‐poslovanje, ki je preko aktivnosti smeri in v okviru dejavnosti SAP Academic 

Allliances prišel do zaposlitve v SAP‐ju na mednarodnem razpisu. Ob koncu predavanj je svojo 

izkušnjo v enem od natečajev (SAP Student Lumira Challenge) predstavila še Patricija Gavez, končali 

pa smo s podelitvijo potrdil SAP Introduction training in the GBI Model Company tistim študentom, 

ki so izobraževanje uspešno končali v preteklem študijskem letu. 

 
Podjetje SAP ima največji tržni delež na področju poslovnih informacijskih rešitev in zaposluje 

preko 65.500 ljudi v 130 državah, ima prilagojene rešitve za 25 industrij, preveden je v 37 jezikov 

ter jih uvaja več kot 2.900 SAP partnerjev. Rešitve SAP uporablja v svetovnem merilu preko 250.000 

podjetij z različnih branž. SAP je v 

Sloveniji prisoten že 14 let. SAP Slovenija ima deset poslovnih partnerjev, ki so IBM, Prosessi, 

Altima, S&T, Avtenta.si, Sapphir, Itelis, SRC.SI, Hardlab in Actual. To rešitev uporablja preko 120 

slovenskih podjetij, skupaj preko 15.000 uporabnikov. SAP stranke v Sloveniji so: Lek, Krka, 

Slovenske železnice, Henkel, Gorenje, BHC, Belinka, Droga Kolinska, Intereuropa, Iskratel, 

Kovintrade, Mercator, Perutnina Ptuj, Luka Koper, Ljubljanske Mlekarne, Mikro+polo in druga. 

Dejanski pomen kratice SAP je »Systems, Applications, Products in data processing«. 



 
 

G. Jaka Črnivec je študentom predstavil tudi združenje SAP 

University Alliances in kakšne priložnosti le‐ta prinaša 

študentom. EPF je že nekaj let aktivna članica, študentom je 

na voljo dodatno izobraževanje, možnost sodelovanja na 

tekmovanjih in natečajih. Pridobiti si je mogoče tudi številne 

certifikate, ki odpirajo vrata v poslovni svet SAP 

uporabnikov.Vizija podjetja SAP je, da bi svet z uporabo 

rešitev SAP deloval bolje. 

 

G. Dominik Robnik, vodja informatike iz podjetja 

Frutarom Etol d.o.o., je opisal razvoj podjetja od 

začetkov, do sedanjega položaja, ko so del 

mednarodne korporacije Frutarom s sedežem v 

Izraelu. Skupina je med vodilnimi svetovnimi 

proizvajalci arom, zato so tudi potrebe po 

informacijski podpori precejšnje. Dodatne zahteve 

postavlja živilski sektor, kjer mora proizvajalec v 

vsakem trenutku biti sposoben prikazati vse podatke 

o določeni sestavini poljubnega živila. Ključni motiv pri izbiri SAP rešitve je bila v povečanju ugleda 

in vrednosti celotnega podjetja. To se je kasneje tudi potrdilo. Rešitev SAP se je izkazala za zelo 

zanesljiva, znanja prenašajo tudi na druga podjetja v skupini, prav tako ima dobro povezljivost z 

drugimi rešitvami, ki jih še vedno uporabljajo na posameznih področjih. Zanimiva je bila tudi 

profesionalna pot g. Robnika, ki je diplomant EPF‐a. Do zaposlitve v podjetju pa je prišel zaradi 

poznavanja informacijske rešitve Oracle. Do teh znanj je prišel na eni od delavnic na fakulteti, 

podjetje Etol pa je v tistem času to rešitev tudi uporabljajo. 

 

Ker je tema pridobivanja zaposlitve po koncu študija, je svojo 

izkušnjo predstavil študent EPF in študijske usmeritve E‐

poslovanje Davorin Pandel. Davorin je v preteklosti že 

sodeloval v SAP aktivnostih na fakulteti, zato je letos, kljub 

nekaterim pomislekom oddal vlogo na mednarodnem razpisu 

za sodelovanje na SAP Sales Academy. Po več krogih 

intervjujev, med več kot 300 prijavljenimi iz cele Evrope, je bil izbran med peščico sodelujočih v 

intenzivnem programu usposabljanja. Program vključuje 6 mesečno usposabljanje pod mentorstvom 

izkušenih managerjev na domači lokaciji, ter 3 mesečno intenzivno praktično usposabljanje v 

Kaliforniji, ZDA, ter zagotovljeno službo po končanem izobraževanju. Poudaril je, da študenti na 

EPF in smeri E‐poslovanje pridobijo precej znanja, ki tudi v širšem merilu nekaj velja. Prav tako je 



 
povedal, da je potrebno med študijem biti aktiven, da je 

priporočljivo sodelovati tudi v dodatnih aktivnostih, saj s tem 

pridobivamo znanja in izkušnje, ki na koncu naredijo razliko.  

 

Ob koncu dogodka je najprej študentka Patricija Gavez 

predstavila, na kakšen način je sodelovala v SAP Student Lumira 

izzivu. SAP Lumira je orodje za pripravo vizualizacij velikih 

količin podatkov. Patricija je za primer uporabila podatke o 

porokah in ločitvah v Sloveniji, in jih analizirala. Pripravila je 

različne preglede podatkov, ter prišla do številnih zanimivih 

spoznanj. Sledila je še 

slavnostna podelitev 

potrdil »SAP Introduction 

training in the GBI Model 

Company« tistim študentom, ki so izobraževanje uspešno 

končali v preteklem študijskem letu 

 

 

 

:: Trendi in kariera na področju poslovnih rešitev Microsoft Dynamics 

 

Podjetja: Microsoft Slovenija, Adacta, Silkem, Šola prihodnosti 

Datum: 01.12.2014 

Gosti: Peter Kalan, Zoran Slanič, Sebastjan Dobnik, Tadej Žlak 

Pripravili: Sodelavci Katedre za e-poslovanje 

 

V ponedeljek, 1.12.2014 ob 12.30 v predavalnici PA je potekal tradicionalni dogodek, ki ga vsako 

leto organizira podjetje Microsoft Slovenija v sodelovanju z Katedro za e‐poslovanje na Ekonomsko 

poslovni fakulteti. Na dogodku smo skupaj z gosti govorili o novostih na področju poslovnih rešitev 

Microsoft Dynamics, predstavljeni so bile tudi karierne možnosti za študente. Po pozdravnem 

nagovoru dekana, dr. Sama Bobka je najprej sledila predstavitev podjetja Microsoft, njegove 

dejavnosti in novosti na področju IT in rešitve MS Dynamics NAV, ki jo je imel g. Peter Kalan. Potem 

je sledilo predavanje g. Zorana Slaniča, direktorja podjetja Adacta, ki je predstavil podjetje, 

njihove izkušnje z MS Dynamics NAV, načrte za prihodnost in različne priložnosti, ki jih ponujajo 

študentom. Naslednji je bil g. Sebastjan Dobnik iz podjetja Silkem, ki je opisal proces uvedbe in 

uporabe rešitve Dynamics v njihovem podjetju. Sledila je podelitev potrdil »Poznavanje rešitve MS 

Dynamics NAV«, ki so jih študenti pridobili v preteklem študijskem letu. Ob koncu predavanj je bil 

predstavljen še projekt Univerze v Mariboru za promocijo možnosti brezplačne namestitve MS Office 

 



 
paketa za študente in možnosti certificiranja v Izpitnem centru EPF, ki ga je predstavil Tadej Žlak 

iz Šole prihodnosti. 

 

G. Peter Kalan s podjetja Microsoft nam je predstavil 

rešitve Microsoft Dynamics NAV in Microsoft Dynamics 

AX, ki se uvajata v slovenskih podjetjih. Microsoft 

Dynamics AX je rešitev, ki je funkcionalno obsežnejša 

in kompleksnejša od Microsoft Dynamics NAV in se 

razlikuje predvsem glede na primernost uvedbe v 

večjih in mednarodno poslujočih podjetjih ter po 

tehnološki naprednosti. Tako se rešitev Microsoft 

Dynamics AX uporablja že v preko 19.000 podjetij po celem svetu. Govoril je tudi o storitvah v 

oblaku, ki jih že vsi praktično uporabljamo, ponudba pa se širi tudi na področje poslovnih 

informacijskih rešitev. Slišali smo tudi kako je dandanes razširjena uporaba socialnih omrežjih in na 

kakšen način to podjetja izkoristijo pri kreiranju njihovih kampanj, marketinških oglasov in na 

splošno pri upravljanju odnosov s strankami. Microsoft ponuja za ta namen rešitev Microsoft 

Dynamics CRM, ki omogoča celovito upravljanje odnosov s strankami, in podpira vse poslovne 

procese, od trženja in prodaje do podpore že obstoječim strankam. 

 

Nadaljeval je g. Zoran Slanič, direktor družbe Adacta, ki se je najprej 

predstavil študentom in povedal, da je že sam bil v vlogi študenta in da je 

sedaj zelo zanimivo pogledati kako potekajo predavanja še iz perspektive 

predavatelja oz. iz druge strani predavalnice. Predstavil je podjetje 

Adacta, ki je najpomembnejše partnersko podjetje Microsofta na 

področju ERP rešitev. Sedež podjetja je v Ljubljani, v Sloveniji imajo tudi 

podružnico v Mariboru, v tujini pa so prisotni s podružnicami še v Zagrebu 

in Beogradu. Razložil je proces projektov uvajanje ERP rešitev, pri čem 

morajo biti še posebej pozorni, zato da bo njihova stranka zadovoljna. Poudaril je, da v tovrstne 

projekte vključujejo tudi študente. Predstavil je karierne možnosti za študente v njihovem podjetju 

in jih je spodbudil k pošiljanju svojih prošenj in življenjepisov v podjetja – tudi vodilnim ljudem, 

saj lahko na ta način tudi preskočijo kakšen korak v izboru zaposlenih. 

 

Izkušnjo z vidika stranke je predstavil g. Sebastjan Dobnik iz podjetja Silkem.. G. Dobnik je najprej 

opisal podjetje Silkem, ki je zraslo na osnovi 40‐letnih izkušenj s proizvajanjem aluminijevega 

hidrata in različnih specialnih glinic v Kidričevem. Po opustitvi proizvodnje v rdečem delu bivše 

tovarne glinice leta 1991 so na njenih temeljih razvili novo družbo ‐ Silkem. Podjetje zaposluje 135 

ljudi in svoje proizvode tržijo na več kot 40 nacionalnih tržiščih: deloma neposredno, deloma pa 

preko ozko specializiranih zastopnikov. G. Dobnik je po korakih in po fazah opisal sam proces 

uvajanja ERP rešitve v njihovem podjetju. V roku štirih mesecev jim je uspelo s pomočjo 



 
strokovnjakov in svetovalcev iz podjetja Adacta uspešno 

uvesti nekatere module v rešitvi in s tem so v bistvu 

spremenili celotni dotedanji informacijski sistem. Na 

začetku so uvedli samo najnujnejše module za nemoteno 

delovanje podjetja, v kasnejših fazah pa rešitev še 

razširili in nadgradili. Poudaril je, da so tako na strani 

uvajalcev kot na strani ključnih uporabnikov naleteli na 

zelo pozitiven odziv v zvezi s spremembo načina poslovanja, kar je ena izmed najpomembnejših 

točk pri 

samem procesu uvajanja rešitev ERP. 

Sledila je slavnostna podelitev potrdil »Poznavanje rešitve MS Dynamics NAV«, ki so jih študenti 

smeri E‐poslovanje pridobili v preteklem študijskem letu. Potrdilo podeljuje podjetje Microsoft 

Slovenija in s pomočjo tega potrdila študenti izkazujejo napredno poznavanje omenjene rešitve. 

 

Ob koncu je g. Tadej Žlak iz Šole prihodnosti 

predstavil projekt UM Install & Test Fest, ki ga izvajajo 

v sodelovanju z Univerze v Mariboru. V sklopu tega 

projekta je v avli fakultete potekala tudi brezplačna 

namestitev pisarniškega paketa MS Office za tiste 

študente, ki so prinesli svoj računalnik. Povedal je, da 

lahko študentje preverijo pripomočkov Word, 

PowerPoint in Excel preko spletne ankete. Najboljši se 

bodo nato udeležili poglobljenih tečajev za posamezne pripomočke. Cilj je, da se študenti potem 

odločijo za uradno certificiranje v Izpitnem centru EPF, ter tako postanejo Microsoft Office 

Specialist.  

 

 

 

Strokovna ekskurzija v Ljubljano 2014 

 

Podjetja: Microsoft Slovenija in RTV SLO 

Datum: 17.04.2015 

Pripravila: mag. Zdenko Deželak in Irena Šišovska mag.  

 

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

informatike in elektronskega poslovanja (BM) v zgodnjih jutranjih urah zbrali na novi avtobusni 

postaji v Mariboru, in se odpravili na strokovno ekskurzijo v Ljubljano.  

 

 



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

podružnica vsem dobro znane multinacionalke. Sedež podjetja je v 

stavbi Kristalne palače. Po sprejemu naše gostiteljice Marine Dražetić, 

je besedo prevzela njena kolegica, vodja pisarne Helena Hauptman. 

Helena je vodila postopek selitve v nove prostore, ki se je zgodila v 

preteklem letu. Podjetje je selitev skrbno načrtovalo. Kot zanimivost 

naj povemo, da so se preselili po površini v manjše prostore. Glavni 

moto novih prostorov je v tem, da gre za stičišče vseh zaposlenih, t.i. 

»meeting point«. Če torej želimo doseči, da se zaposleni srečujejo, da se pogovarjajo, jih ne 

zapremo v pisarne, temveč jim ponudimo odprte prostore. Tako v Microsoft-u ne poznajo klasičnih 

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

zanimivost je v tem, da nihče, razen redkih izjem nima svojega stalnega prostora ali pisalne mize, 

prav tako je miz manj, kot je zaposlenih. Vse skupaj je zelo skrbno premišljen koncept, ki ob obilici 

terenskega dela in dela od doma predvideva, da se nikoli 

ne zgodi, da bi bili v podjetju hkrati prav vsi. Sledil je 

ogled prostorov v dveh skupinah, ogledali smo si prostore, 

ki so namenjeni sprejemu strank (8. nadstropje), in v 

prostore njihovih zaposlenih (7. nadstropje, kamor imajo 

vstop le zaposleni). Prostori so zelo prijetni, odprti, 

svetli, kar zagotovo pripomore k delovni klimi.  

 

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

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

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

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

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

Hololens, ki preko namenskih očal omogoča, da v prostoru vidimo več, 

kot tam dejansko je. S to virtualno vsebino pa lahko tudi komuniciramo. Tehnologija je še v povojih, 

je pa kljub temu zelo impresivna. Razvoj poteka v sodelovanju z nekaterimi partnerji, med njimi 

tudi z agencijo NASA, ki v tem vidi velik potencial. Kdaj bo razvoj prinesel konkretne izdelke na trg 

je še težko reči. Kar bo pa zagotovo prišlo v uporabo prej, 

pa je nova različica operacijskega sistema Windows 10, ki 

smo jo tudi lahko videli v živo. Prinaša kar precej 

izboljšav, vidi se tudi, da so pri razvoju upoštevali 

številne pripombe in predloge uporabnikov sedanje 

različice, ki je bila sprejeta zelo različno.  

 

Naslednji predavatelj je bil g. Oliver Zofič (Microsoft Education Technology Advisor CEE), ki je 

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



 
študentom na Univerzi v Mariboru, vključuje vse 

pripomočke klasičnega programskega paketa, le da je 

dosegljiv od koder koli in s katere koli naprave – pogoj je 

le dostop do interneta. Na praktičnih primerih smo lahko 

videli uporabo e-pošte, shrambe OneDrive, koledarja, 

OneNote-a, in podobno. Čeprav študenti ne uporabljajo 

še vseh teh orodij, je bilo prikazanih kar nekaj uporabnih 

scenarijev za študente.  

 

Ob koncu je besedo prevzela še naša gostiteljica Marina, ki je predstavila svojo izkušnjo pri 

Microsoft-u, kako je prišla v bistvu od študentskega dela, do položaja vodje pisarne, ter do položaja 

vodje razvoja akademskih programov, ki ga zaseda trenutno. Ob koncu smo se zahvalili za lep 

sprejem, še naredili nekaj skupnih fotografij ter se poslovili.  

 

Strokovna ekskurzija je vključevala tudi obisk in predavanja na RTV Slovenija. Zato smo se po 

zaključenih predavanjih na Microsoft napotili na sedežu RTV Slovenije v centru Ljubljane. RTV 

Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki opravlja javno službo na 

področju radijske in televizijske dejavnosti. Pričakal in 

pozdravil nas je g. Franci Ravnikar - vodja 

izobraževalnega središča RTV SLO. V pozdravnem 

nagovoru nam je razložil, da na RTV pripravljajo pet 

televizijskih in osem radijskih programov. Vsega skupaj je 

zaposlenih na zavodu okrog 1900 ljudi - to so ljudje zelo 

različnih izobrazb in poklicev. Nekateri od njih so redno 

zaposleni, drugi pa delajo honorarno ali pogodbeno.  

 



 
Potem je sledil ogled prostorov in studia, v katerih pripravljajo informativne in razvedrilne 

programe. Razdelili smo se v dve skupini in si najprej ogledali prostore, kjer poteka sama 

organizacija in režija oddaj, ki jih predvajajo na televiziji. Pokazali so nam studio, ki je opremljen 

s studijskimi HD-kamerami in video mešalno mizo. Nacionalna televizijska hiša je za izvedbo 

osrednjega informativnega programa (Dnevnik, Odmevi, Poročila, Jutranji program) v tem studiu 

postavila prvo digitalno EUPHONIX MaxAir mešalno mizo v Sloveniji. Miza je zgrajena na 106 kanalni 

zasnovi, visoka stopnja zanesljivosti pa je dosežena s podvojenimi komponentami (napajanje, 

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

urejanje vse vsebine, ki jih kasneje predvajajo na 

televiziji. Poleg tega so nam pokazali še prostore, kjer 

hranijo opremo, ki se je uporabljala včasih, ko se je 

celotni material snemal še na klasičnih kasetah. Razložili 

so nam, da bi za digitalizacijo celovečernih filmov, ki jih 

hranijo na kasetah oz. so posneti na trakovih potrebovali 

20 let časa.  

 

Predvsem zanimiv je bil ogled studia, kjer pripravljajo 

večerno informativno oddajo »Odmevi«. G. Ravnikar je 

poudaril, da RTV Slovenija posveča posebno pozornost 

informativnemu programu. Kakor je pomembna 

natančnost in ažurnost novic, tako je pomembna tudi 

tehnična izvedba in zanesljivo delovanje aparatur. 

Razložil nam je, kako poteka proces snemanja in izvajanja 

oddaje, povezava med novinarjem z režijo, kamerami, računalniki … Potem so nam predstavili tudi 

njihov trenutno najsodobnejši studio, kjer snemajo oddajo »Ne se hecat«. V času obiska, je bila 

prisotna tudi režija oddaje, ki je imela vaje za pripravo različnih zvočnih, slikovnih in barvnih 

efektov.  

 

Po ogledu smo se udeležili predavanja ge. Sabrine Povšič 

Štimec – vodje službe za odnose z javnostjo RTV 

Slovenija. Predstavila nam je Multimedijski portal RTV 

SLO ter zelo natančno povedala, kako je potekal proces 

prenove in vzpostavitve njihovega internega portala - 

Moj RTV ter internega socialnega omrežja Yammer. V 

živo nam je demonstrirala in razložila organizacijo 

celotnega portala. Vodja IT službe g. Silvester King s 

sodelavci je nadaljeval predavanja in opisal sam proces prenove portala, delovanje portala na 

platformi SharePoint ter odgovarjal na različna vprašanja s strani študentov.  

 



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

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

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

 

 

 

 

::Delavnica Epicor iScala 

 

Organizatorji: Katedra za e-poslovanje in podjetje Lancom d.o.o. 

Datum: 27.05.2015 

Delavnico je vodil: Timi Hraš 

Pripravila: Irena Šišovska, asistentka na Katedri za e-poslovanje 

Reportaža: Delavnica Epicor iScala  

V sredo, 27.5.2015 smo na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru v okviru predmeta Management 

informatike (BM) gostili Timija Hraša s podjetja Lancom d.o.o. V okviru 5 urne delavnice nam je 

predstavil celovito informacijsko rešitev Epicor iScala. Timi Hraš je diplomant študijske usmeritve 

E-poslovanje in v podjetju Lancom dela kot IT svetovalec za področje uvajanja in vzdrževanja 

rešitve Epicor iScala.    

Podjetje Lancom (www.lancom.si) je eno večjih IT podjetij v 

Mariborski regiji in je vodilni sistemski integrator na področju 

severovzhodne Slovenije, ki se ukvarja s svetovanjem, 

načrtovanjem, postavitvijo in vzdrževanjem celovitih 

informacijskih rešitev. Sedež podjetja je v Mariboru, svojo 

poslovno enoto imajo tudi v Ljubljani.  

Na delavnici nam je Timi najprej predstavil podjetje Lancom, ki je bilo 

ustanovljeno leta 1990 in trenutno zaposluje več kot 50 ljudi. Potem je razložil 

kako je Epicor iScala zgrajena, povedal je da ima več kot 20.000 uporabnikov po 

svetu in da je njihova največja stranka v Sloveniji -Pošta Slovenije. Poleg Pošte uporabljajo iScalo 

tudi Kras, Paloma, Reflex, Schindler,  Mesnine Dežele Kranjske d.d. … Predstavil je tudi njeno 

 



 
metodologijo uvajanja, ki se imenuje Epicor Signature Metodologija in prednosti, ki jih prinaša 

uporabnikom in podjetjem, kjer je uvedena.   

Potem je sledil praktični del delavnice, kjer smo lahko v živo preizkusili samo delovanje ERP sistema 

Epicor iScala. Skozi reševanje nalog z delovnega lista smo spoznali uporabniški vmesnik in si 

pogledali pomembnejše module rešitve. Ob koncu delavnice smo na primeru prodajnega podjetja 

šli skozi proces nabave pa vse do prodaje izdelka.  

 

 

 

:: Udeležba na dogodku SAP Forum 2015 

 

12 študentov usmeritve E-poslovanje in MIEP 

se je udeležilo dogodka SAP 

Forum Slovenija 2015, ki je potekal v 

četrtek, 4. 6.2015 na Brdo pri Kranju. Na SAP 

Forum so predstavili najnovejše rešitve, ki 

temeljijo na najsodobnejši produktni 

strategiji SAP-a. Vodilni svetovni in lokalni 

strokovnjaki so razložili, kako lahko s pomočjo 

naložb v SAP rešitve ustvarijo podjetja konkurenčnost in izboljšujejo produktivnosti. V okviru 

dogodka so študentje sodelovali v demo kotičku Go, Tina!, kjer so s pomočjo 

tehnologije SAP Lumira analizirali rezultate najboljše slovenske športnice vseh 

časov – Tine Maze in so jih primerjali z rezultati drugih alpskih smučark. SAP Lumira je namreč 

orodje za zajem in vizualizacijo podatkov, ki ga lahko povežemo s poljubnimi podatkovnimi viri in 

jih med sabo združujemo in spreminjamo. Podatke lahko nato z uporabniki delimo preko različnih 

kanalov: oblaka, mobilnih aplikacij itd. Po končanih predavanjih je sledil še piknik na Račjem 

otoku, kjer smo ob glasbi skupine Pliš in Juriju Zrnecu uživali v dobri hrani in pijači.   

 

 



 
Študentje, ki so se udeležili SAP Foruma 2015 so tako dobili poleg novega znanja, tudi priložnost, 

da navežejo stik s SAP partnerji (uvajalci SAP rešitev) in slovenskimi SAP strankami (podjetja, ki 

imajo uvedene SAP rešitve).  

 

 

 

 

 

:: Delavnica poslovna uporaba iPad-ov 

 

Organizatorji: Katedra za e-poslovanje in trgovina iStyle 

Datum: 08.06.2015 

Gost: Nejc Kugler 

Pripravila: Irena Šišovska, asistentka na Katedri za e-poslovanje 

 

V ponedeljek, 08.06.2015 smo v okviru predmeta 

Management informatike na Katedri za e-poslovanje, 

Ekonomska-poslovna fakulteta v Mariboru gostili Nejca 

Kuglerja s trgovine iStyle v Ljubljani. Trgovina iStyle 

je Apple Premium Reseller za vse izdelke, ki jih ponuja 

podjetje Apple: iPhone, iPod, iPad, iPad Mini, Mac 

Book, iMac … V okviru 3 urne delavnice nam je Nejc 

predstavil uporabo tabličnega računalnika iPad za 

poslovne namene. Na delavnici so študentje imeli možnost v živo preizkusiti vse nove aplikacije in 

zmožnosti iPad-a.     

 

 



 
V prvem delu delavnice smo spoznali uporabniški 

vmesnik in osnovno delo z iPad-om. Pri tem nam je Nejc 

predstavil enostavno uporabo elektronske pošte preko 

aplikacije Mail, ustvarjali smo nove dogodke v 

koledarju (Calendar), koledar smo delili z ostalimi v 

skupini, pisali smo tudi opombe v aplikaciji Notes in 

seveda pobližje spoznali internetni brskalnik, ki je del 

operacijskega sistema Apple in se imenuje Safari. Potem nam je predstavil tudi aplikacijo 

Wunderlist, ki je odličen pripomoček za vsa opravila, ki jih moramo opraviti. Aplikacijo koristimo 

tako za službena kot tudi privatna opravila, pri katerih sodeluje več ljudi in omogoča, da zadolžitve 

na enostaven način dodeljujemo različnim uporabnikom. Pri tem smo ugotovili, da je uporaba 

omenjenih aplikacij zelo enostavna in da je princip delovanja vseh omenjenih aplikacije zelo 

podoben.  

 

Drugi del delavnice je bil namenjen spoznavanju 

bolj specifičnih aplikacij, ki se nanašajo na uporabo 

iPad-a pri poslovanju. Tako nam je Nejc predstavil 

aplikacije iz paketa iWork, in sicer Pages, Numbers 

in Keynote. V aplikaciji Pages smo usvarili 

enostaven dokument, v Numbers izvedli 

preračunavnje in Keynote smo uporabili za izdelavo 

predstavitev. Ob koncu smo se vsi strinjali, da je 

tablični računalnik zelo enostaven za uporabo in da 

je lahko pomemben pripomoček v poslovnem svetu.  

 

 

 

 

  

 



 

Mnenja študentov 

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

 

Najbolj mi je všeč to, da na tej smeri študenti nismo samo številke ampak nas obravnavajo kot ljudi 

… Sama predavanja in vaje so predstavljene na zanimiv način in profesorji vključujejo tudi nas 

študente … Zelo všeč mi je bila letos strokovna ekskurzija in že kar komaj čakam na piknik :). 

Pridobivanje certifikatov je ena najboljših stvari, ki so nam na tej smeri omogočene, saj nam bojo 

dali boljšo možnost za pridobivanje dodatnega znanja in kasneje tudi pri zaposlitvi. …   

Sabina Potočnik, 2. l bu, 2014 

 

Za smer e-poslovanje sem se odločil iz tega razloga, ker me zelo zanima informatika, računalništvo 

in je to definitivno smer prihodnosti. Že res, da obstaja na milijone nekakšnih programskih rešitev 

za različne poslovne probleme, vendar je še vseeno dovolj prostora za nove, boljše in celo takšne, 

ki jih z današnjo tehnologijo "ni možno" realizirati. Priložnosti in možnosti so v poslovni informatiki 

in informatiki nasploh enormne. 

Na smeri e-poslovanje smo pridobili veliko znanja, tako praktičnega na programih, ki se dejansko 

uporabljajo v realnem svetu kot teoretičnega z najrazličnejšimi gostujoči predavatelji iz podjetij 

in seveda strokovno podkovanimi z izkušnjami iz prakse in prijaznimi profesorji usmeritve. 

Pridobljeno znanje mi je odprlo kar nekaj ponudb za morebitno delovno mesto v prihodnosti. … 

David Romih, 3. l bu, 2014 

 

Za smer E-poslovanje sem se odločil največ zaradi veliko praktičnega dela … Smatram, da je E-

poslovanje smer prihodnosti in da bom večino pridobljenega znanja lahko izkoristil v življenju in 

sami službi. Smer E-poslovanje tudi ponuja veliko gostujočih predavanj, delavnic, dogodkov, 

tečajev in možnosti za pridobitev različnih certifikatov, kar je za mene dodatna možnost za 

pridobitev znanja in izkušenj.  

Ensar Demir, 2. l bu, 2014 

 

Za vpis na smer E-poslovanje sem se odločila, saj me je izmed vseh smeri ta najbolj privabila, zdela 

se mi je najbolj zanimiva in tudi najbolj koristna. Pri smeri mi je všeč, da so znanja predvsem 

praktična in uporabna, smer pa je zagotovo ena izmed najbolj perspektivnih na našem faksu.  Pri 

predavanjih pridobivamo bolj teoretična znanja, ki jih na vajah praktično uporabimo. Pri vajah smo 

delali z izjemno koristnimi in pomembnimi programi kot so: Microsoft Dynamics Navision, 

WordPress, Microsoft SharePoint, Microsoft Excel in Vision in SAP. Vsa znanja, ki se jih učimo  nam 

bodo izjemno koristili v času ko bomo iskali delo in ko že bomo zaposleni.  

Pri predavanjih še ne smemo pozabiti veliko število gostujočih predavateljev. Ne samo to, da nam 

predavajo o snovi na konkretnih primerih iz prakse in popestrijo predavanja, obenem pa tudi 

dokazujejo, da je naša smer res perspektivna, in da iščejo študente z našimi znanji. 



 
Smer E-poslovanje zares skrbi za svoje študente. Želi nas čimbolj pripraviti na našo prihodnost – 

iskanje zaposlitve. …  

Betka Vodišek, 2. l bu, 2014 

 

Za smer e-poslovanje sem se odločil, ker mislim, da v iskanju zaposlitve vedno večjo vlogo igralo 

znanje IT tehnologije. Na smeri nam ponujajo ravno to znanje. Najboljše na smeri mi je to, da pri 

vseh smernih predmetih delamo vaje na praktičnih primerih na računalnikih. Mislim, da je to dober 

in predvsem zanimiv način spoznavanja novih veščin. 

Predavanja so zanimiva, ko so prisotni gosti iz prakse. Pri vajah je tudi dobro, da večina dela poteka 

na računalnikih in da delamo stvari, ki so aktualne. Morda pogrešam večji poudarek na 

programiranju (nekaj več kot samo osnove). Znanje tujih predavateljev je pomembno, saj daje 

vpogled v delovanje trga. Dodatne aktivnosti na smeri so zelo pestre. Všeč mi je velika izbira 

Microsoftovih delavnic in različnih pripomočkov, ki nam dajejo dodatno znanje.  

Klemen Šiško, 3. l bu, 2014 

 

… Profesorji so vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati. Preko različnih dogodkov in ekskurzij pa 

smo študentje med sabo še bolj povezani, kar v poslovnem svetu vedno pride prav … Na samih 

predavanjih in vajah sem pridobila ogromno praktičnega znanja. S tem znanjem sem dobila 

študensko delo pri Stilago, kjer sem bila del spletnega marketinga.  

Nika Horvat, 2. l bu, 2014 

 

 

  



 
 

Zakaj ste se odločili za smer Management informatike in e-poslovanja (BM)? 

 

Sem IT navdušenec in smer MIEP predstavlja združitev dveh mojih interesnih področij. Všeč mi je, 

da sama smer ponuja veliko priložnosti na strokovnem področju v obliki delavnic, pridobitve 

certifikatov, ekskurzij ter raznih druženj, ki krepijo poznanstva med nami. Velik plus predstavljajo 

tudi zunanji strokovnjaki, ki študentom ponujajo mnenje o določenih tematikah iz prakse. Študent 

si tako lažje predstavlja tematiko, saj mu je bila predstavljena iz več zornih kotov. Najbolj všeč pa 

mi je možnost opravljanja določenih seminarskih nalog na drugačen način. Ta način je prepuščen 

svobodni volji vsakega posameznika, da reši in obiskuje neki tečaj na IT temo in si pridobi certifikat 

namesto, da bi naredil določeno seminarsko. Znanja ki sem jih kot študent na smeri pridobil so 

uporabna takoj. Recimo Microsoft Visio sem rabil na tekmovanju pri izdelavi mobilne igre, saj sem 

z njim prikazal potek igre. Seveda pa je od vsakega študenta odvisno kako bo izkoristil vse dane 

priložnosti na smeri, ki jih je veliko. 

Jani Jovan, 1. l bm, 2015 

 

Moje izkušnje s študijem na EPF, na smeri E-poslovanje in MIEP, so res neprecenljive – toliko 

zanimivih in novih ljudi kot sem spoznala in toliko praktičnih izkušenj kot nudi smer E-poslovanje, 

dvomim, da nudi katera druga smer. Možnosti, da se na naši smeri najdeš in dokažeš je ogromno, 

le izkoristiti jih je treba. Kar mi je na naši smeri najbolj všeč, je to, da je smer res praktična; to 

pomeni, da smo vso teorijo in vse kar smo se naučili, preizkusili tudi v praksi, tj. z različnimi 

delavnicami, udeležbami na konferencah, tekmovanji evropskega in svetovnega ranga,  obiski 

strokovnjakov ter podjetij. Poleg praktičnega usposabljanja na smeri potekajo tudi projekti v 

sodelovanju s podjetji. Preko teh se lahko študenti  potegujejo za štipendijo, hkrati delajo na 

realnih problemih in si tako pridobivajo izkušnje. Danes pri iskanju zaposlitve praktične izkušnje 

ogromno pomenijo. Znanje, ki sem ga pridobila tekom študija je v veliki meri pripomoglo k temu, 

da sem danes našla zaposlitev. Študenti E-poslovanja in MIEP-a smo iskan kader. Kader z znanjem, 

ki ga potrebujejo vsa podjetja za svoj obstoj, razvoj in uspeh. 

Špela Vodušek, 2. l bm, 2015 

 

Za študij na usmeritvi MIEP sem se odločila predvsem zaradi praktičnega znanja in močnih povezav 

z gospodarstvom. Naša predavanja obiskujejo gostujoči strokovnjaki iz uspešnih in inovativnih 

slovenskih podjetij, ki nam s prve roke predstavijo najnovejše dosežke podjetij, kompetence, ki 

jih želijo od svojih zaposlenih, svoje podjetniške začetke in nam pogosto dajo dodatni zagon za 

učenje, iskanje dela, dodatno izobraževanje, študij v tujini.  

Najbolj mi je všeč to, da je delo raznoliko - študenti poslušamo predavanja, se vključujemo v 

debate z gostujočimi strokovnjaki, programe spoznavamo preko dela z računalnikom, pridobimo 

lahko tudi uradne certifikate za določene programe. Prav tako smo redno obveščeni o 

najpomembnejših novicah s področja informatike in e-poslovanja, možnostih opravljanja online 



 
tečajev in tečajev, ki jih organizira fakulteta, ter možnostih študentskega dela. Presenečena sem 

bila, ko sem videla, koliko podjetij išče študente naše smeri. To pomeni, da so posredovana znanja 

koristna in da učenje za noben predmet ni zaman.  

Da strnem - usmeritev nam ponuja veliko možnosti za aktiven študij, na nas pa je, da jih izkoristimo. 

In kar je najpomembnejše - študenti nismo številka, temveč enakovreden partner študijskega 

procesa na naši usmeritvi. 

Tea Markotić, 1. l bm, 2015 

 

Za vpis na smer MIEP sem se odločil zato, ker na tej smeri pridobimo veliko širokega znanja, ter 

prav tako neformalnega, ki nam prinaša potem prednost pri iskanju zaposlitve, saj prinaša 

konkurenčno prednost pred ostalimi. Na smeri mi je najbolj všeč, da odprto lahko sodelujemo z 

profesorji, ki nam z veseljem pomagajo če imamo kakšne težave. Obenem pa se veliko družimo 

tudi izven uradnega pouka na faksu, kar je super! Obiskovanje smeri MIEP mi je pomagalo pri 

pridobitvi študentskega dela, zato tudi upam, da mi bo pomagalo pri pridobivanju redne zaposlitve.  

Na smeri pridobimo veliko različnih znanj in nekaj sem jih že uporabil tudi v praksi. Predavanja in 

vaje so aktivne in nam omogočajo veliko proaktivnega dela ter sodelovanja, obenem  je tudi zelo 

super da imamo  predavanja dinamična in z veliko gosti iz prakse, ki nam prinesejo tudi veliko 

praktičnega znanja.  

znanje, ki ga pridobivamo preko različnih gostujočih predavateljev je zelo uporabno, saj nam 

praktično na pladnju servirajo dejansko stanje na trgih in v poslovnem svetu, saj velikokrat ko se 

nekaj naučimo na faksu, ko pridemo v realnost je slika zelo popačena in po navadi celo ni takšna 

kot smo se učili, tukaj pa nam gosti podajo dejansko stanje kar nam prav tako prinaša neko določeno 

prednost, ko iščemo zaposlitev, saj nekoliko bolj poznamo trg ter dejansko stanje na njem. 

Možnost pridobivanja certifikatov je ponovno neka konkurenčna prednost pred ostalimi, ki iščejo 

zaposlitev, prav tako pa doda našemu znanju neko dodano izobrazbo 

Izberite smer MIEP nebo vam žal, pridobili boste veliko znanja, ki ga potrebujete za uspešno 

poslovno pot! 

Marjan Gumilar, 1. l bm, 2015 

 

Za vpis na smeri E-poslovanje/MIEP sem se odločil er me zanima Informatika. Na smeti mi je zelo 

všeč, da imamo goste iz podjetij na predavanjih, ker tako dejansko v praksi vidimo kaj se dogaja 

in si stvari lažje predstavljamo 

Zaenkrat še nisem dobil dela v tej smeri, je pa res, da šele zdaj začnem aktivno iskati študentsko 

ali redno delo in sem prepričan, da mi bo pridobljeno znanje sigurno pomagalo. V času študija sem 

pridobil zelo različna znanja, ki jih bom uporabljal v praksi: vse iz Microsoft Office, SAP, Microsoft 

Project, Dynamics... 

Kar se tiče sam način izvajanja predavanj in vaj, si ne morem predstavljati boljšega načina , ko 

sem bil na E-poslovanju in tudi sedaj na MIEP. Vse je zelo praktično, ne učimo se samo teorije, in 

to mi je najbolj všeč. To, kar nam ponuja naša smer je definitivno vredno izkoristiti, in se udeležiti 



 
čim več dogodkov/delavnic/tečajev, saj nam bodo takšne stvari vedno prišle prav pri iskanju 

zaposlitve.  

Še en plus je možnost pridobivanja različnih certifikatov, saj delodajalci vedno radi vidijo 

certifikate in dejanska znanja, ki jih imamo.  

Kris Varga, 1. l bm, 2015 

 

Za študij E-Poslovanja in kasneje Management informatike in e-poslovanja sem se odločil zaradi 

zanimanja za IT. Tekom študija (tako na dodiplomskem, kot tudi podiplomskem študiju) smo 

študentje lahko pridobili razne certifikate (Microsoftova orodja, SAP,…), katere je zelo zaželeno 

imeti, saj ustvarjajo dodano vrednost pri delodajalcih. Študentje se še na žalost premalo zavedamo 

pomembnost teh certifikatov.  

Smer organizira mnogo delavnic iz katerih je prav tako mogoče pridobiti potrdila o udeležbi in 

pomembne stike z ostalimi študenti in podjetji. Predavanja in vaje so izpeljane zelo dobro, veliko 

je poudarka na praktičnemu znanju programov. Profesorji so dostopni in na voljo študentom, vabijo 

tudi gostujoče predavatelje priznanih podjetij, ki nam podajo mnogo koristnih informacij o realnem 

svetu. 

Gre za zelo perspektiven študij, saj dandanes ni več službe, ki pri svojem delu ne bi uporabljala 

računalništva in poslovnih rešitev, katere nas ta smer uči.  

Sama fakulteta je zelo napredna in nam ob študiju omogoča veliko storitev, kot so Office 365 in 

msdnaa. Znanje, ki sem ga pridobil mi zelo pomaga pri reševanju praktičnih problemov na delovnem 

mestu.   

Marko Koželj, 2. l bm, 2015 

 

  



 
Kako vam je študij e-poslovanja pomagal pri pridobitvi trenutne zaposlitve? 

 

V času mojega dodiplomskega študija sem že kar nekaj časa spremljala smer E-poslovanje in 

občudovala možnosti, ki jih smer ponuja. Včasih mi je bilo žal, da dodiplomskega študija nisem 

opravljala na tej smeri, a se je podlaga, ki sem jo pridobila na Fakulteti za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko, smer Informatika in tehnologije komuniciranja, pokazala za odlično 

izhodišče pri mojem nadaljnjem študiju in karieri. Proti koncu dodiplomskega študija sem iskala 

možnosti za nadaljevanje študija na drugi stopnji na EPF, smer Management informatike in e-

poslovanja. Bolonjski sistem omogoča prehajanje med programi in v mojem primeru se je to 

izkazalo za super priložnost. Moja želja je bila delati na področju poslovnih rešitev. Študij na prvi 

stopnji mi je omogočil, da sem spoznala delovanje programov v ozadju, študij na drugi stopnji pa 

mi je odprl možnosti spoznavanja dejanske uporabe programov. Ker mi je manjkalo znanje iz prve 

stopnje smeri e-poslovanja, sem začenjala iskati možnosti kako to znanje pridobiti. Predstavniki 

smeri so mi pri tem veliko pomagali ter mi omogočili dostop do gradiva ter obiskovanje predavanj 

in vaj predmetov na prvi stopnji. Tako sem hitro začela pridobivati znanje, ki mi je manjkalo. Prav 

tako sem poskusila izkoristiti čim več priložnosti, ki jih smer ponuja – delavnice, predavanja, 

opravljanje certifikatov... Možnosti je ogromno! V 2. letniku magistrskega študija sem začela 

aktivno iskati zaposlitev v moji smeri. Predstavniki smeri nam ves čas omogočajo stik z delodajalci 

in pošiljajo zaposlitvene oglase. Kar nekaj mojih sošolcev je tako dobilo delo, priložnost pa sem 

izkoristila tudi sama in dobila študentsko delo na SKB banki. Opravljala sem delo podatkovnega 

analitika. Prav pri tem delu se je pokazala kot dobra moja povezava študija na prvi in na drugi 

stopnji. Iskali so osebo, ki ima znanja iz obeh smeri. Ni potrebno, da študirate na prvi stopnji tako 

kot sem jaz. Na smeri se ves čas trudijo, da sledijo zahtevam trga in tako študentom na smeri 

omogočajo, da z delavnicami pridobijo ta dodatna znanja (osnove programiranja, podatkovne baze, 

SQL poizvedbe...). Z udeležbo na teh delavnicah si boste še povečali svoje možnosti zaposlitve. 

Moje delo na SKB se je »žal« hitro končalo, saj se mi je ponudila možnost redne zaposlitve v 

podjetju Softeh ☺ Ljudje, ki poznajo mojo pot, so me večkrat vprašali, če sem zadovoljna, da sem 

menjala smer študija in kako mi je všeč študij smeri Management informatike in e-poslovanje. 

Dobili so navdušen pozitiven odgovor nad sprejeto odločitvijo in delom ter možnostmi na smeri ☺ 

Če se odločite za študij na prvi ali drugi stopnji študija smeri e-poslovanje, izkoristite priložnosti, 

ki so vam ponujene. Ni veliko študijskih programov, kjer bi se tako trudili, da vam po koncu študija 

ali že vmes omogočijo čim hitrejšo zaposlitev. 

Katja Šincek, zaposlena v podjetju Softeh 

 

Smer je polna zanimivih izkušenj, raznih dogodkov, delavnic in ekskurzij ter predvsem 

medsebojnega sodelovanja ter spoštovanja. Študentje in izvajalci smeri smo resnično povezani, 

tudi zaradi vsakoletne ekskurzije, novoletne zabave in tradicionalnega piknika, ki se ga udeležijo 

obojni. 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. Najbolj všeč mi je, da se izvajalci smeri 

resnično trudijo, da snov, dogajanje v branži in v našem gospodarstvu predstavijo in približajo 

študentom kolikor se le da. Da jim je mar za naše znanje in koliko ga odnesemo iz predavalnice. 

Vso znanje, ki ga pridobimo na smeri je uporabno, izhaja iz realnih izkušenj in ga lahko izkoristimo 

takoj, ko zaključimo s fakulteto. Preko vseh gostujočih predavateljev in naših profesorjev, ki tako 

trdno verjamejo v to kaj počnejo, imamo študentje pristen stik z dejanskimi poklici, h katerim 

stremi naša smer. Zaradi pomembnosti informatike in raznolikosti delovnih mest, kjer se le ta 

pojavlja, se lahko prav z nekaj truda znajde na želeni karierni poti. 

Pri svojem delu uporabljam Microsoft Office rešitve, seveda Outlook, predvsem pa je pri mojem 

delu pomembno napredno poznavanje Excela, Powerpointa in Sharepointa, tudi Accessa. Pomaga 

mi tudi poznavanje ERP rešitve SAP ter SAP BI analitičnega orodja. Pripomogla so prav tako znanja 

o organizacijskih strukturah ter predvsem poslovnih procesih, kakšni so, kako potekajo ter 

optimizacija le teh s poslovnimi rešitvami. Hkrati pa mi je prišlo prav tudi osnovno poznavanje html 

in css-a. 

Petra Trafela, Lek, d.d. , Analitik oskrbovalne verige 

 

Če bi še enkrat stal na tvojem mestu, bi se še enkrat odločil za smer E-poslovanje. Smer E-

poslovanje združuje prednosti FERI-ja in EPF-a v enem samem študiju. Poleg pestrega študijskega 

programa s številnimi strokovnjaki iz znanih podjetij, omogoča pridobivanja Microsoftovih in ostalih 

certifikatov, nudi številne delavnice različnih programskih jezikov in ekskurzije po vsej Evropi. Vse 

to omogoča kvalificirana ekipa profesorjev, ki stoji študentom vselej ob strani. Sledi sodobnim 

trendom elektronskega poslovanja in se odloči za študijsko smer E-poslovanje. 

Mihael Puklavec, hgi systems IT OG, Business Consultant in FileMaker razvijalec 

 

V začetku kariere je tako ali tako pri nas težko pridobiti zaposlitev, za katero si izobražen, čemu 

si dal največji poudarek na faksu. Koliko sem se pogovarjal z vrstniki se redko zgodi, da delaš točno 

to za kar si se izobrazil, pač situacija je žal takšna. V mojem primeru je pa situacija takšna, da mi 

je izredno pomagalo ob prijavi na prosto delovno mesto pridobljeni certifikati iz MS Office 

Specialist. Trenutno delam v razmerju 70:30, 70% časa je namenjeno analizam proizvodnje/prodaje 

(izločam negativne artikle, analiziram kupca, poročam nadrejenim...) vse to s pomočjo office 

pripomočkov (v pretežni meri Excel in pa Power point), drug del 30% zajema obračun plač, kjer pač 

z našo programsko rešitvijo pridobim ure, jih uvozim v program za obračun plač in nato oddajam 

raznorazna poročila v Nemčijo, prav tako v veliki meri uporabljam omenjena office pripomočka. 

Kar se mene tiče je izobraževanje in odločitev za smer e-poslovanje bila zadetek v polno. 

Peter Dajčman, Prodajni kontroler in referent za obračun plač, BAUMÜLLER  DRAVINJA d. o. o 

 

Na smer e-Poslovanje sem se vpisal v času start-up revolucije in sam sem bil prepričanja, da mi 

bo  smer ponudila idealno zmes podjetništva in računalništva, da bom ob zaključku študija imel 

dovolj znanja, da bom lahko samozavestno odprl svoj start-up. Danes, priznam da sem se zmotil. 



 
E-Poslovanje sicer ni upravičilo mojih želja po bolj tehničnih in programerskih predmetih, ki so 

velikokrat prelomnica v odločanju pri intervjuju za službo v poslovni strani IT-ja. Ampak smer je 

mojo neizpolnjeno željo odtehtala z vrsto dogodkov, tehničnih delavnic in možnosti izredno poceni 

Microsoft certificiranj skozi celoten študij, kar pa definitivno pripomore pri iskanju prve zaposlitve 

po študiju. Definitivno pa je najboljša odlika smeri ta, da študentu ponudi edinstven vpogled in 

možnost kontaktov v poslovnem svetu, saj se vsako-tedensko vrstijo predavanja strokovnjakov iz 

različnih področij v IT-ju kar pa je tudi velika prednost pred ostalimi smermi, ki so bolj teoretično 

naravnane. Če temu dodam se praktična znanja, katera se študentje naučijo v času laboratorijskih 

vaj, ki pripomorejo k hitrejši integriteti na delovnem mestu, lahko iskreno priporočim smer 

vsakomur, ki ima dovolj poguma, da bo soustvarjal našo prihodnost in ne želi biti samo eden izmed 

mnogih. 

Nejc Škoberne, Online Marketing Manager (Be Memorable, London, UK) 

 

Menim, da smer E-poslovanje zraven odlične teoretične podlage, študentom doda tudi praktična 

znanja, katerih študenti družboslovnih ved velikokrat ne pridobijo v času študija. Prav ta praktična 

znanja in raznorazni pridobljeni certifikati, omogočijo mladim diplomantom, lažjo zaposlitev, na 

področju v katerem želijo delati oz. ustvarjati. Druga stvar katero bi želel poudariti so predavanja 

zunanjih strokovnjakov, ter obiski poslovnih okolji, le ta študentom omogočijo realen pogled v 

poslovni svet in jim tako lažje ustvarijo vtis delovnega okolja.  

Vsekakor je potrebno v času študija izkoristit dane priložnosti izven standardnega študijskega 

okvira, sodelovati pri projektih katere dajo praktične izkušnje in so izjemno dobra izkušnja in 

»gradivo« za razgovor za prvo službo, to je tisto nekaj malega kar vas lahko naredi drugačnega, 

bolj zanimivega od ostalih in usmeritvi e-poslovanja vam ponujata ravno to. 

Znanja pridobljena v času študija, ki jih trenutno uporabljam: Celoten MS Office, podrobneje MS 

Excel za napredno poročanje vodstvu, Oracle poročanje, ter znanje pridobljeno na področju e-

poslovanja, e-trgovin. 

Luka Prah, Amazon EU, Amazon Slovakia s.r.o. (Fulfilment by Amazon Specialist, Seller 

Support UK) 

 

Trenutno delam v podjetju Bayer, ki je globalna družba, ki deluje na področju varovanja zdravja, 

prehrane in visokotehnoloških polimernih materialov, sama pa spadam pod skupino Bayer 

HealthCare, ki sodi med najpomembnejše svetovne inovatorje na področju farmacevtskih in 

zdravstvenih izdelkov. Delam v oddelku nabave, kot asistent regionalni vodji splošne nabave za 

SLO, BiH, MAK, ALB. Moja glavna orodja pri delu so SAP ERP, SAP SRM in Microsoft Office pripomočki, 

predvsem Excel, Outlook, PowerPoint in Word, vsakodnevno pa uporabljam tudi SharePoint. V 

našem podjetju je v vseh oddelkih pomembno dobro znanje omenjenih programov, saj se, kot 

videno iz same prakse, zaposleni težko naučijo uporabe le-teh, sploh brez predznanja oziroma z 

osnovnim znanjem, medtem, ko je sama teorija, ki je pomembna za delo v oddelku, hitro naučljiva. 

Meni je dodiplomski in podiplomski študij na usmeritvi E-poslovanje in Management informatike in 



 
e-poslovanja dal napredna praktična in teoretična znanja tako omenjenih programov, kot tudi 

veliko več različnih splošno ekonomskih in informacijskih znanj in mi omogočil sodelovanje na 

različnih projektih, mednarodnih tekmovanjih in mi pomagal pri pridobivanju različnih izkušenj, 

kot na primer sodelovanje na Microsoftovih in SAP konferencah. Posledično sem pridobila kar nekaj 

izkušenj in spoznala veliko ljudi, kar pa je skupaj z opravljenimi certifikati (ki jih omogoča smer) 

tudi zelo pripomoglo k moji trenutni in vsem prejšnjim zaposlitvam. Vesela sem, da sem se odločila 

za to usmeritev, ki je tudi edina za katero bi se ponovno odločila, saj si lahko pridobiš res ogromno 

praktičnih znanj in ne samo teoretičnih, kar pa je pri delodajalcih tudi zelo pomembno. Velik plus 

usmeritve predstavlja tudi dostopnost in znanje profesorjev ter asistentov na katere se lahko vedno 

obrneš z vsemi mogočimi vprašanji in prošnjami – od študijskih informacij in zaposlitvenih 

priložnosti. Na smeri so organizirani še vsakoletni super izleti in pikniki, ki mi bodo ostali v spominu 

in sem prepričana, da se jih bom z veseljem spominjala tudi v starejših letih. 

Breda Lever, asistent regionalni vodji splošne nabave v podjetju Bayer 

 

Že med dodiplomskim študijem je večina mojih izbirnih predmetov bilo iz področja elektronskega 

poslovanja, zato sem se odločila, da svoje znanje nadgradim s podiplomskim študijem na smeri 

Management informatike in elektronskega poslovanja. Na sami smeri mi je bilo zelo všeč, da je 

veliko predavanj potekalo s strani strokovnjakov iz prakse, kateri so nam predstavili dejanske 

primere iz prakse. Med samim študijem sem s pomočjo računalniških vaj pridobila tudi ogromno 

praktičnega znanja, katerega je možno potrditi tudi z mednarodnimi certifikati. Večina 

pridobljenega znanja tudi dnevno uporabljam, predvsem mi koristi naprednejše poznavanje orodij 

Microsoft Office ter splošno razumevanje informacijskega sistema, ki ga uporabljam pri svojem 

delu. Kot pozitivne stvari študija, bi izpostavila zavzetost profesorjev in asistentov pri pomoči 

študentom, pridobljeno praktično znanje o številnih programih ter zanimive dodatne aktivnosti 

organizirane iz strani fakultete, ki so mi prinesle ogromno dodatnega znanja in izkušenj. Torej  vsi,  

ki si želite med študijem pridobiti ogromno zanimivih izkušenj ter veliko praktičnega znanja, je 

smer MIEP prava izbira za vas. 

Suzana Vršnak, Delavska hranilnica d.d. (referentka za fizične in pravne osebe) 

 

Smer E-poslovanje bi priporočil vsem študentom/študentkam, ki jih delo na računalnikih in z njimi 

povezanimi informacijskimi rešitvami veseli ter obenem nudi lažje poslovanje v modernem času. 

Na smeri spoznajo kopico novih orodij in rešitev za delo v različnih programih, ki jih dandanes 

uporablja vse več podjetij. Resnično gre za smer prihodnosti, saj je to med vsemi iskanimi nazivi 

na koncu še najbolj zaželen pri delodajalcih. 

Sam trenutno delam pri posredniku za Telekom Slovenije, kot prodajale/svetovalec, trenutno še 

kot študent imajo pa me namen v kratkem tudi zaposliti. 

Znanja, ki jih na tem delovnem mestu uporabljam so nekako orodja MS office in pa program 

Pantheon, ki je eden izmed večjih ponudnikov rešitev za podjetja (prenosi artiklov med skladišči, 

vnos, računi, dobavnice...). 



 
Da je smer E-poslovanje bila prava izbira ni dvoma, zato jim nato svetujem še podiplomski študij 

iste smer - MIEP, katerega tudi sam zaključujem.  

Vito Jaklič 

 

Svojo študijsko pot sem začela na dodiplomski smeri, za katero sem mislila, da je prihodnost. Tekom 

študija sem to mnenje spremenila in tako diplomirala na popolnoma drugi smeri. S študijsko smerjo, 

ki mi je obljubljala vse in še več, nikakor nisem videla bleščeče prihodnosti, pa tudi njen čar je 

zbledel, če ne izpuhtel – nekam, v daljave. Po diplomiranju se mi je odpiralo vprašanje o 

nadaljevanju študija – vse lepo in prav, a kaj ko nisem vedela kam. In pričela sem raziskovati. EPF 

ponuja neverjetno možnost izbire študijskih smeri, a ena je izstopala. Imela je rdeč neonski znak 

nad seboj, ki me je opozarjal na to, da naj nekaj več pozornosti namenim pregledu. In tako sem 

našla študijsko smer Elektronsko poslovanje. Pregledala sem predmete – predavatelje in asistente 

sem poznala že od prej, in si rekla: »To je to, tu me čakajo izzivi, znanje in prihodnost«.  

In danes, ko sem s svojim študijem že zaključila in se podala na samostojno podjetniško pot, vem, 

da je bila to prava izbira. Ne samo, da sem čez redna predavanja in predavanja gostov pridobila 

nova znanja, vsekakor so velik vtis name pustile tudi druge aktivnosti – dogodki, predavanja, 

strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujini. Vsako predavanje, vsak gost, vsak obisk podjetja 

prinese nekaj novega. Mogoče se vam ne bo zdelo veliko in v tistem trenutku nepomembno, a 

verjemite, vse šteje. Med samim študijem na E-poslovanju sem našla tudi svojo novo, veliko 

ljubezen – družbena omrežja, za katera vemo, da so danes naš vsakdanji spremljevalec – če želimo 

ali pa ne, spremljajo nas na vsakem koraku. S študijsko smerjo še vedno sodelujem – seveda kot 

občasni predavatelj, ki svoje znanje deli z ostalimi študenti. Kaj veš, mogoče pa se srečava na 

kakšnem predavanju ☺. 

Z znanjem, ki sem ga pridobila na sami študijski smeri sem si v svojem poslovanju in vodenju 

podjetja prihranila čas, stroške, na koncu pa se še nekaj naučila. Tako sem si sama uredila CRM, 

vodim računovodstvo, izdelam različne predstavitve in predavanja, hkrati pa tudi svoje sodelavce 

kaj novega naučim. In priznam, še vedno pogledam v študijsko gradivo, ki smo ga uporabljali. Pri 

svojem delu sodelujem z več podjetji, katerih zaposleni niso najbolj vešči uporabe različne 

programske opreme – v takšnih primerih vidim, da sem od samega študija odnesla veliko. Tako lahko 

brez problema pomagam pri načrtovanju, testiranju in končni uporabi različnih programov, ki jih 

za delo potrebujemo.  

Gospodarsko stanje v Sloveniji res ni bleščeče, a z znanjem, ki ga boste pridobili tekom študija na 

E-poslovanju, boste konkurenčni. Seveda bo potrebna tudi vaša samoiniciativnost, zagnanost in 

pogled, uprt v prihodnost. Pridružite se smeri prihodnosti, kjer vas / nas svetla prihodnost dejansko 

čaka ☺ 

Jerneja Kušenić, glavca @ Pozitiva idej, Jerneja Kušenić s.p. 

 

Smer e-poslovanje je bila moja najljubša smer že ko sem se sama udeležila informativnega dneva 

in če bi morala izbirati še enkrat bi ponovno izbrala to smer. Imeli smo veliko praktičnega dela, kar 



 
menim da mi je zaposlitvi neizmerno pomagalo. Predavanja na smeri e-poslovanja so bila zelo 

informativna in zanimiva, snov je bila podana na razumjiv način. Moram reči, da je na naši smeri 

RES veljalo pravilo: Kdor je hodil na predavanja, poslušal razlago in sledil med poukom ni imel 

problemov opraviti izpita, saj je bila snov podana na zelo razumljiv in zanimiv način. Če ne bi odšla 

v tujino bi vsekakor danes nadaljevala smer e-poslovanja na podiplomskem študiju. 

Metka Belna, knjiženje v programu QuickBooks za trgovino v Bostonu, USA 

 

Tri ključni dejavniki, ki so prispevali k odločitvi, da sem se vpisala na smer so: uporabnost, 

praktičnost in zanimivost študija. Zelo dobro zastavljen program, učenje in pridobivanje znanja na 

vajah, projektnih nalogah, sodelovanja s podjetji iz prakse, obiski podjetij, razvojnih centrov MS, 

itd. Ves čas si v toku s tehnološkimi novostmi. Verjamem, da je to smer prihodnosti, kar pomeni, 

da je zaposljivost tistih, ki smo to smer zaključili, skoraj zagotovljena. 

Nina Jamberc, NEK 

 

 

 

  



 

Študenti in študentke, ki so diplomirali v študijskem letu 2014-2015 

Priimek in ime 
Datum 

diplomiranja 
Naslov diplomskega seminarja 

MEDVED MATJAŽ 26.2.2015 SPLETNI PORTALI 

KOVAČIČ MATEJA 8.7.2015 RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU IN VAROVANJE PODATKOV 

LORDI METKA 8.7.2015 ELEKTRONSKO POSLOVANJE IN MOBILNE NAPRAVE 

PETELIN NINA 8.9.2015 KONCEPTI IN PRIPOMOČKI POSLOVNEGA POROČANJA NOVE GENERACIJE 

TRAFELA SAŠA 9.9.2015 POSLOVNI MODELI MED-ORGANIZACIJSKEGA  E - POSLOVANJA 

KURONJA ALEŠ 10.9.2015 PRIMERJAVA ERP REŠITEV MICROSOFT DYNAMICS NAV IN SAP 

MENCIGAR STAŠ 11.9.2015 
POMEMBNOST POSLOVNE INTELIGENCE NA PRIMERU SREDNJE VELIKEGA 

PROIZVODNEGA PODJETJA 

ZELNIK DOROTEJA 17.9.2015 E - POSLOVANJE NA PODROČJU RAČUNOVODSTVA 

VRABL TEO 18.9.2015 
UPORABA OBLAČNIH CRM STORITEV ZA MALA IN SREDNJE VELIKA 

PODJETJA 

LUBEJ TINA 21.9.2015 
E - POSLOVNI MODELI NOVE GENERACIJE NA PRIMERU NEMŠKIH 

SPLETNIH TRGOVIN 

JURIČ TINA 22.9.2015 E-POSLOVANJE IN RAČUNALNIŠKI KRIMINAL 

MIR BARBARA 22.9.2015 GROŽNJE IN NEVARNOSTI PRI ELEKTRONSKEM POSLOVANJU 

FEKONJA LINA 25.9.2015 
UPORABA DRUŽBENIH OMREŽIJ NA PRIMERU EKONOMSKO-POSLOVNE 

FAKULTETE MARIBOR 

  



 

Študenti in študentke, ki so magistrirali v študijskem letu 2014-2015 

Priimek in ime 
Datum 

magistriranja 
Naslov magistrske naloge 

PUPPIS PRIMOŽ ROK 30.10.2014 
PRIMERJALNA ANALIZA CRM REŠITEV V OBLAKU 

POVEZANIH Z DRUŽBENIMI OMREŽJI 

POTOČNIK MITJA 14.11.2014 
NAČRTOVANJE IN UVAJANJE APLIKACIJE CRM NA PRIMERU 

ZAVAROVALNICE 

FERENČAK ANJA 11.2.2015 E-RAČUNI V VELIKEM PODJETJU 

VOGRINČIČ TADEJ 10.4.2015 POSLOVNI POTENCIALI REŠITVE CRM V ENERGETSKEM PODJETJU 

PRAJNDL SIMON 21.4.2015 
IZDELAVA SPLETNEGA MESTA ZA MIKRO PODJETJE S POMOČJO 

BREZPLAČNIH SPLETNIH ORODIJ 

ŠINCEK KATJA 24.4.2015 
PODPORA POSLOVNIM PROCESOM NA KMETIJAH Z REŠITVIJO 

PANTHEON FARMING 

MIKLAVC SARA 22.5.2015 
PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEM PERFTECH.LARGO V 

PODJETJU TAM-DURABUS 

FURMAN ANDREJ 22.5.2015 E-NABAVNE TRŽNICE IN IZBIRA E-PONUDB 

REČNIK MATIJA 16.6.2015 UPORABA OMREŽJA LINKEDIN V POSLOVNE NAMENE 

FINKŠT ANJA 23.6.2015 UVAJANJE DOKUMENTNEGA SISTEMA V PODJETJU 

FUJS MARUŠA 23.6.2015 UVAJANJE ODZIVNIH SPLETNIH MEST V PODJETJA 

MARKUŠ ALEŠ 27.8.2015 

POVEZOVANJE CELOVITIH INFORMACIJSKIH REŠITEV S 

PRIPOMOČKI ZA POSLOVNO POROČANJE NA PRIMERU REŠITVE 

iSCALA IN PRIPOMOČKA CRYSTAL REPORTS 11 

BLAGOJEVIČ TINA 17.9.2015 
POSLOVNI POTENCIALI CRM REŠITEV V OBLAKU NA PRIMERU 

MICROSOFT DYNAMICS CRM IN SALESFORCE 

ERZNOŽNIK TOM 17.9.2015 
VALIDACIJA RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV SKOZI UVEDBO 

CELOVIITIH INFORMACIJSKIH REŠITEV 

GOJČIČ SARA 17.9.2015 
MERJENJE USPEŠNOSTI SPLETNEGA OGLAŠEVANJA S 

POUDARKOM NA DRUŽBENIH MEDIJIH 

JURENEC SPOMENKA 17.9.2015 
PRENOVA PROCESOV V MIKRO PODJETJU Z UVEDBO DMS 

REŠITVE 

KOČAR ŠPELA 17.9.2015 

POSLOVNI POTENCIAL SHRANJEVANJA IN DELJENJA DATOTEK V 

OBLAKU NA PRIMERU UVEDBE OBLAČNE STORITVE QSYNIC V 

IZOBRAŽEVALNI USTANOVI X 

PLAVEC SARA 17.9.2015 
INFORMACIJSKA VARNOST SODOBNEGA ELEKTRONSKEGA 

POSLOVANJA 

SREBOT TAMARA 17.9.2015 
UČINKI APLIKACIJ INTERNETA STVARI NA POSLOVANJE 

PODJETJA: ANALIZA PRIMERA 

ŠUMANDL KOSTOV TEA 17.9.2015 
IZBIRA REŠITVE ZA UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI NA 

PRIMERU ŠTAJERSKEGA TEHNOLOŠKEGA PARKA 

BLAJ MAJA 18.9.2015 
OBLIKE ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA, VARNOST IN ZLORABE 

NA PRIMERU DELAVSKE HRANILNICE D.D. 



 

Priimek in ime 
Datum 

magistriranja 
Naslov magistrske naloge 

INDEST DANIJELA 18.9.2015 
DRUŽBENA OMREŽJA IN ANALIZA FACEBOOK PROFILA PODJETJA 

POLIGRAM D. O. O. 

JAHN URŠKA 18.9.2015 
POSLOVNI POTENCIALI UPORABE REŠITVE CRM NA PRIMERU 

NEPREMIČNINSKE AGENCIJE CORAL CASA S.L. 

RUPNIK BOJAN 18.9.2015 
UVEDBA REŠITVE ZA UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI NA 

PRIMERU PODJETJA MIK, D.O.O. 

ZEMLJIČ VALERIJA 18.9.2015 PRIMERJALNA ANALIZA CRM REŠITEV V OBLAKU 

SEVER TADEJA 30.9.2015 

ANALIZA IN PRIMERJAVA STRESA PRI ZAPOSLENIH V 

INFORMACIJSKI IN RAČUNOVODSKI ORGANIZACIJI V OKVIRU 

SKUPINE IMPOL 

 

 


