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Uvod 

 

V študijskem letu 2007/2008 smo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor prvič začeli izvajati 

usmeritev »E-poslovanje« na univerzitetnem študiju. Usmeritev je bila oblikovana z namenom, da 

sledimo trendom v svetu in da izobrazimo strokovnjake s širšega področja e-poslovanja. Pri 

oblikovanju smeri e-poslovanje smo si zastavili vprašanje: kakšna znanja in veščine potrebuje 

sodoben poslovni informatik? Sodoben poslovni informatik potrebuje interdisciplinarno znanje s 

področij managementa, informacijske tehnologije ter poslovnih, organizacijskih in komunikacijskih 

znanj. 

 

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.  

 

Študijska usmeritev e-poslovanje poleg rednih predavanj s strani profesorjev, vključuje tudi 

predavanja s strani strokovnjakov iz prakse. S tem študenti pridobijo možnost za spoznavanje 

bodočih delodajalcih in spoznati probleme s katerimi se podjetja vsakodnevno srečujejo. Ker se je 

študijska usmeritev šele začela izvajati v študijskem letu 2007/2008 je bilo izvedenih 11 takšnih 

predstavitev. Poleg gostujočih predavateljev praktična znanja pridobijo študenti tudi v okviru 

dodatnih aktivnosti in dogodkov. V tem študijskem letu so bili prirejeni 3 dogodki in 1 strokovna 

ekskurzija v Microsoftov tehnološki center v Münchenu. Študentom je omogočeno, da tudi sami 

sodelujejo pri organizaciji tovrstnih dogodkov in delavnic.  S tem pobližje spoznajo kako poteka 

organizacija projektov in sodelovanje pri timskem delu.  

 

Že ob pričetku izvajanja nove bolonjske usmeritve Elektronskega poslovanje (BU) v letu 2006 smo 

sodelavci smeri želeli študentom ponuditi več koristnih vsebin in praktičnih izkušenj kot so jih bili 

deležni do tedaj. Poznavanje pisarniških pripomočkov iz družine Microsoft Office velja že vrsto let 

za osnovno spretnost, ki jo mora obvladati vsak ekonomist, zato smo se odločili, da študentom 

ponudimo poglobljeno poznavanje tovrstnih pripomočkov. Ob tem smo pričeli tudi aktivnosti za 

vzpostavitev pooblaščenega izpitnega centra, kjer bi ponujali našim študentom možnost pridobitve 

mednarodno priznanih certifikatov za pripomočke Microsoft Office ter Microsoft Windows. 

 

V letu 2007 smo s podjetjem Certiport, ki za Microsoft izvaja certificiranje pripomočkov Microsoft 

Office, podpisali pogodbo in s tem pridobili status pooblaščenega Microsoft izpitnega centra 

(Micorsoft Certified Exam Provider). Ker gre za eksterne, mednarodno veljavne certifikate, so 



 
študentje usmeritve hitro prepoznali dodano vrednost pridobitve teh certifikatov ter tako v velikem 

številu pričeli s certificiranjem. 

Certifikati, ki so jih lahko študenti pridobili v času študija in pripomočki, ki jih vključujejo so 

sledeči: 

Microsoft Office Specialist (MOS)- primeren za posameznike, ki jim uporaba paketa Microsoft Office 

2007 predstavlja nepogrešljiv pripomoček pri upravljanju nalog in zadolžitev v službi in doma. Za 

pridobitev certifikata posameznik mora opraviti sledečih izpitov: Word 2007, Excel 2007, 

PowerPoint 2007, Access 2007, Outlook 2007 in Windows Vista.  

Microsoft Office Expert- potrjuje napredne sposobnosti dela s specifičnimi Microsoft Office 2007 

pripomočki. Za pridobitev Expert certifikata, mora kandidat opraviti enega izmed dveh certifikatov: 

Word 2007 Expert ali Excel 2007 Expert.  

Microsoft Office Master- kandidati lahko pridobijo, ko opravijo tri obvezne izpite za pripomočke 

Microsoft Office 2007, ter enega izbirnega. Obvezni: Word 2007 Expert, Excel 2007 Expert in 

PowerPoint 2007. Izbirni: Access 2007 ali Outlook 2007. 

 

Pri opravljanju omenjenih certifikatov študenti usmeritve E-poslovanje imajo veliko prednost, saj 

že učni načrt posameznih smernih predmetov je prilagojen na ta način, da jim omogoči opravljanje 

izpitov, ki jih posamezen certifikat vključuje.  

 

Učni program za študijsko leto 2007/2008 na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru predvideva 

tudi opravljanje obvezne prakse v okviru drugega letnika študija. Študentom smeri e-poslovanje je 

bilo omogočeno, da lahko sodelujejo v različnih projektih na fakulteti in na ta način opravijo 

obvezno prakso, ki je trajala 1 mesec. Tako so študenti smeri e-poslovanja v sodelovanju s sodelavci 

na omenjeni katedri uspešno prenovili portal fakultete. Popolna prenova spletnega portala je 

trajala več kot predvidenega, študenti so si na ta način pridobili določene izkušnje in reference. 

Poleg tega uspešno je bil izveden tudi projekt e-izobraževanje, ki vključuje različna izobraževanja 

preko spleta. Kot zadnji projekt v letošnjem študijskem letu je bil projekt izdelave in uvedbe 

Intraneta za zaposlene na EPF.  

 

S kakovostno izdelanim spletnim portalom, ki ga zaposleni in študenti uporabljajo vsakodnevno in 

predstavlja končni izdelek v omenjenem projektu, so študenti usmeritve e-poslovanja še enkrat 

pokazali koliko znanja so si v tako kratkem času pridobili.  

 

Vse to, kar se je dogajalo v okviru usmeritve v tem študijskem letu je podrobneje opisano v 

nadaljevanju. Pri pripravi reportaž in gradiva so pomagali študenti sami in s tem pokazali, da so si 

na usmeritvi že pridobili ogromno praktičnega znanja.   



 

 

Profil diplomanta 

 

Diplomant smeri e-poslovanje bo  usposobljen za vodenje poslov v pogojih e- poslovanja in za 

reševanje strokovnih problemov na področju zasnove, izbire in uvedbe poslovnih modelov e-

poslovanja. Torej poslovnih modelov, ki bodo omogočali uporabo sodobnih informacijskih rešitev za 

celovito obvladovanje poslovnih področij (angl. ERP), kot tudi uporabo sodobnih informacijskih 

rešitev za elektronsko povezovanje poslovnih partnerjev.  

Prav tako bo usposobljen za pripravo zasnove in uvedbo navedenih rešitev na različnih področjih 

poslovanja (e-oskrbne verige – angl. e-SCM, e-odnosi s strankami - angl. e-CRM, e-finance – angl. e-

FT ipd.). Poleg tega bo usposobljen tudi za organiziranje delovnih procesov  in operativno izvajanje 

oziroma vodenje posameznih poslovnih področij v pogojih elektronskega poslovanja (angl. e-

business). Sposoben bo povezovati informacijske in poslovne vidike na področjih medpodjetniškega 

elektronskega poslovanja (angl. B2B), elektronskega poslovanja med podjetji in posamezniki (angl. 

B2C) ter elektronskih storitev (angl. e-services). 

 

 

 

 

  

Diplomanti smeri bodo prevzemali različne vloge: 

 

▪ pri prenovi poslovnih procesov (vodja prenove, lastnik 

procesa, član preureditvenega tima) 

▪ pri izbiri in uvedbi rešitev ERP (projektni manager, 

predstavnik funkcijskih področij, ključni uporabniki) 

▪ pri zasnovi in izdelavi spletnih mest in portalov (zbiralec 

informacij, urednik, producent) 

 



 

Gostujoča predavanja, dogodki in strokovne ekskurzije v študijskem letu 

2007/2008 

 

:: Poslovni zajtrk: Dobri odnosi s strankami niso naključje 

Podjetje: Comtron 

Datum: 04.10.2007 

WWW: www.comtron.si 

 

 

 

 

:: Moduli Nabava, Zaloge, Proizvodnja in Prodaja v MS Dynamics NAV 

 

Gost: g. Milan Kosi 

Podjetje: Navigaris d.o.o. 

Datum: 05.11.2007 

WWW: www.navigaris.eu 

 

 

:: Udeležba na dogodku: Comtron Roadshow- noveTehnologije 

 

V  torek, 6.11.07 popoldan smo se predavatelji in študentje udeležili dogodka z imenom Ste sami 

naredili dovolj za Vaše podjetje?, ki ga je organiziralo podjetje Comtron d.o.o. Po uvodnem 

predavanju, kjer smo se seznanili s portfoliom storitev in rešitev podjetja Comtron d.o.o., nam je 

gospod B. Žunec (BM Consulting)  v predavanju z naslovom Kako obdržati ključne kupce?  

predstavil, kdo so ključni kupci, kako jih prepoznamo in kaj morajo biti podjetja pripravljena storiti 

za le te, da pridejo  z  outsiderskega odnosa do partnerskega odnosa. Sledilo je predavanje Slika 

kot dejstvo v poslovanju, kjer je priznani fotoreporter gospod A. Hodalič  predstavil, kako se lahko 

potvarjajo dejstva s pomočjo fotografij. Glavno sporočilo predstavitve je bilo, da je prvi vtis sicer 

pomemben, da pa je lahko varljiv  tako na fotografijah kot tudi v poslovanju. V nadaljevanju je 

sledilo predavanje Kako ukrotiti stroške v IT ter se pravočasno odločati, kjer je mag. R. Jelen 

(Comtron d.o.o.) opredelil področja zmanjševanja stroškov v IT. Ta področja so: outsourcing 

informatike, obvladovanje odnosov s partnerji, e-naročanje, shranjevanje in varovanje podatkov, 

IT telefonija in poslovne rešitve. V nadaljevanju pa sta se prestavili še dve partnerski podjetji 

podjetja Comtron d.o.o. in sicer  podjetje TušTelekom (predstavitev podjetja in predstavitev 

storitev, ki jih ponujajo) in podjetje HP Slovenija (trendi varovanja podatkov). 

 

 

 



 
:: Predstavitev rešitve  Tron InterCenter 

 

Gost: mag. Rado Jelen 

Podjetje: Comtron 

Datum: 26.11.2007 

WWW: www.comtron.si 

 

 

 

 

:: Uvajanje MS Dynamics NAV - metodologija SureStep 

 

Gostja:  ga. Ana Lampret 

Podjetje: Microsoft Slovenija 

Datum: 11.12.2007 

 

 

 

 

 

:: Microsoft CRM 

 

Gost: g. Renato Pulko 

Podjetje: Sfera IT d.o.o. 

Datum: 12.12.2007 

 

 

:: Moduli Servis, CRM, Finance in Projekti v MS Dynamics NAV 

 

Gost: g. Milan Kosi 

Podjetje: Navigaris d.o.o. 

Datum: 17.12.2007 

WWW: www.navigaris.eu 

 

 

:: Tečaj- Iskanje virov in navajanje 

 

Predavatelja: mag. Simona Sternad in Zdenko Deželak 

Datum: 17.12.2007 



 
 

 

:: IP Telefonija 

 

Gost: g. Rado Jelen 

Podjetje: Comtron 

Datum: 21.01.2008 

 

 

 

:: Elektronski plačilni promet 

 

Gost: g. Peter Irgo 

Datum: 22.01.2008 

 

 

 

 

 

:: Dogodek Zabavne tehnologije Microsofta 2008 

 

Podjetje: Microsoft Slovenija 

Datum: 07.04.2008 

 

Microsoft Slovenija v sodelovanju z katedro za organizacijo in informatiko ter usmeritve e-

poslovanje 7 Aprila je organizirala dogodek Zabavne tehnologije Microsofta. Dogodek se je odvijal 

na Ekonomsko-poslovni fakulteti in sicer v dveh sklopih - prvi sklop so obsegala predavanja iz 

tematike storitev Windows Live.  V drugem delu pa je potekal turnir v igrah na XBOX platformi. Na 

dogodku so študenti  imeli možnost praktično da preizkusijo igrico Guitar Hero na igralni konzoli 

XBOX 360.  



 

 

 

 

 

:: Poslovne rešitve Microsofta danes in jutri 2008  

 

Podjetje: Microsoft Slovenija  

Datum: 21.04.2008 

 

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

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

študentom smeri in ostalim študentom EPF.  



 

 

 

 

 

:: Spoznajmo uspešneža: Andrej Mertelj 

 

Gost: g. Andrej Mertelj 

Datum: 23.04.2008 

Podjetje: Datalab d.d. 

 

  



 
:: Strokovna ekskurzija v Microsoftov tehnološki  center v Münchenu 

 

 

Datum: 14-15.05.2008 

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

evropski največji Microsoftov executive center in Microsoftov testni center – München.  

 


