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Delavnica Design Thinking Tour with SAP v sodelovanju s podjetjem 

Cimos d.d. in podjetjem SAP d.o.o. 
 

V sodelovanju s podjetjem Cimos d.d. in podjetjem SAP d.o.o., Katedra za e-poslovanje že drugo leto 

zapored organizira izvedbo delavnice Design Thinking za dodiplomske študente smeri Elektronsko 

poslovanje in podiplomske smeri Management informatike in elektronskega poslovanja. V praksi je 

metoda Design Thinking zelo razširjena, saj se uporablja za iskanje rešitev inovativnih izdelkov in 

storitev, s poglobljenim razumevanjem težav in potreb uporabnikov. Zastavljene izzive rešujejo 

interdisciplinarne ekipe. 

  

Design Thinking 2017 delavnica je bila izvedena v mesecu maju in je potekala v treh delih:  

1. Predavanja in praktična delavnica oblačne rešitve Success Factors, ki jo je izvedla 

diplomantka usmeritve E-poslovanje - Majda Kanižaj, zaposlena v podjetju Actual I.T.  

2. Obisk in ogled proizvodnje v Cimos d.d. – Tovarna Maribor in 

3. Design Thinking delavnica v Cimos d.d. v Kopru.  

 

1.DEL - ČETRTEK, 11.5.2017 – DELAVNICA SUCCESS FACTORS 

Delavnica se je začela s predavanjem naše diplomantke Majde Kanižaj, ki je 

zaposlena v podjetju Actual I.T. Majda je predstavila rešitev SAP 

SucessFactors, ki je ena izmed vodilnih svetovnih rešitev za upravljanje s 

talenti in človeškimi viri. Osnovni del rešitve (core HR) pokriva upravljanje 

matičnih podatkov zaposlenih in HR procese, upravljanje z dopusti, poročanje 

ipd. Drugi segment funkcionalnosti pa je vezan na upravljanje talentov in 

vključuje module Recruiting, Onboarding, Learning, Performance&Goals, 

Compensation in Succession&Development. Po predstavitvi je sledila 

praktična delavnica, kjer smo lahko videli tipične primere kadrovskih procesov 

v sami rešitvi, kot npr. proces odobritve dopusta, proces ocenjevanja dela ipd.  

Predavateljica je poudarila tudi, da je precejšnje pomanjkanje strokovnjakov 

– svetovalcev za SAP SuccessFactors, ter da se na tem področju odpirajo številne priložnosti tako v 

Sloveniji, kakor tudi v tujini. Več o rešitvi najdete na: https://www.successfactors.com/en_us.html. 
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2.DEL - PETEK, 19.5.2017 – OBISK IN OGLED PROIZVODNJE V CIMOS D.D MARIBOR 

V drugem delu delavnice, ki je bil 

izveden po enem tednu, so se študenti 

seznanili s procesi, ki potekajo  v 

proizvodnji tovarne Cimos d.d. v 

Maribor. Po prihodu so nam najprej 

razdelili varnostno opremo ter nas 

seznanili s predvideno agendo dneva. 

Potem je sledila kratka predstavitev 

dejavnosti podjetja ter predavanja na 

temo varstvo pri delu. Za lažji ogled 

proizvodnje so nas razdelili v dve 

skupini. Vsaka skupina je imela možnost 

spoznati celotno proizvodnjo linijo 

avtomobilskih delov in si ogledati livarno. V livarni so nam 

prikazali način izdelave izdelkov, ki so zahtevnejši za 

obdelavo. Nato je sledilo predavanje s strani mag. Uroša 

Zabukovška, ki je govoril o pomenu rešitve SAP pri 

upravljanju procesov in kako je proizvodnja v podjetju 

informacijsko podprta. Preko ogleda in izvedenih 

predavanj, so študenti dobili vpogled v kadrovske potrebe  

proizvodnega podjetja, kar jim je pomagalo pri zadnjem 

delu delavnice oz. pri reševanju zastavljenih izzivov.  

 

3.DEL - PETEK, 26.5.2017 – IZVEDBA DESIGN THINKING DELAVNICE V CIMOS D.D. KOPER 

Zadnji del delavnice je bil izveden na sedežu 

podjetja Cimos d.d. v Kopru. Ob prihodu v podjetje 

so nas pričakali g. Primož Hari, direktor informatike, 

mag. Uroš Zabukovšek, vodja informatike v Cimos 

TAM A.I. in Marjetka Černigoj Cergol, ki je v družbi 

Cimos odgovorna za področje človeških virov. 

Design Thinking delavnico je vodil g. Jaka Črnivec 

(SAP Slovenija in SAP University Alliances), pomagal 

pa mu je tudi g. Matej Štumberger, magistrant 

usmeritve Management informatike in e‐

poslovanja, ki se je udeležil že več tovrstnih delavnic 

in je zaposlen v podjetju Cimos d.d. 

G. Jaka Črnivec je vsem udeležencem predstavil metodo DesignThinking-a in pojasnil, kako bo le-ta 

potekala. Po uvodnem delu je predstavil izzive tokratne Design Thinking delavnice, ki so jih pripravili 

predstavniki podjetja Cimos, in so se tokrat nanašali na kadrovsko funkcijo podjetja. Izziva sta bila dva:  
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• Kako pridobiti najboljše kandidate za delo v Cimosu in  

• Zaposleni kot glavni vir inovacij v podjetju Cimos.  

Po končanem uvodu s strani gostiteljev so se 

študenti razdelili v 6 skupin. Za lažje sodelovanje 

in kot sprostitev pred pričetkom resnega dela so 

skupine dobile uvodni izziv, ki je bil v 10 minutah 

sestaviti čim višji stolp z uporabo špagetov in 

enega metra lepilnega traku. Na vrh stolpa pa je 

bilo potrebno natakniti »marshmallow«. 

Prva aktivnost skupin je bila, da so se medsebojno 

spoznali, potem so zastavljeni izziv napisali na 

tablo. Sledila je debata o izzivu med člani skupin z 

namenom boljšega razumevanja problematike.  

Za pojasnila in dodatne informacije so članom 

skupine bili na voljo tudi predstavniki podjetja. V tej fazi delavnice je pomembno, da udeleženci dobijo 

čim več informacij s prve roke, da bi lahko nadaljnji koraki bili izvedeni čim bolje. Ko se je debata z 

zaposlenimi zaključila je sledil premor za kosilo. V nadaljevanju so se skupine ločile in delale na 

zastavljenih izzivih. Probleme so kategorizirali, iskali so rešitve, predlagali in zapisovali so različne 

načine za izboljšanje trenutnega stanja. Na koncu so se lotili zadnjega, najpomembnejšega koraka, in 

sicer oblikovanja prototipa rešitve, ki so bili tudi grafično ponazorjeni.   

 

Zaključni del delavnice je bil izveden 1.6.2017 na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Študenti 

so po skupinah pred predstavniki s podjetja Cimos predstavili svoje prototipe. Po vsaki predstavitvi so 

zaposleni podali kratko mnenje o prototipu vsake izmed rešitev. Ob koncu predstavitev so predstavniki 

podjetja Cimos izpostavili uspešnost celotne delavnice in poudarili, da so skupine prišle do obetavnih 

rešitev, ki jih bodo lahko uporabili. Strinjali smo se, da so tovrstne delavnice pomembne za povezovanje 

teorije in prakse. Predstavniki podjetja Cimos so izkazali pripravljenost za sodelovanje v tovrstnih 

projektih tudi v bodoče. 
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Več utrinkov iz večdnevne delavnice Design Thinking najdete na Facebook-u usmeritve E-poslovanje:  

https://www.facebook.com/eposlovanje/posts/1416715318363928 

https://www.facebook.com/eposlovanje/posts/1416730735029053 

https://www.facebook.com/eposlovanje/posts/1422474937787966 
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