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Uvod 

 

V tem študijskem letu še posebej gre izpostaviti izvajanje nove usmeritve na Ekonomsko–poslovni 

fakulteti v Mariboru, in sicer usmeritev MIEP- Management informatike in e-poslovanja. Omenjena 

smer je namenjena vsem, ki bi si želeli pridobiti oziroma poglobiti znanje na področju managementa 

informatike in področju elektronskega poslovanja. Predvsem je namenjena diplomantom smeri e-

poslovanja in diplomantom drugih fakultet (tehniških in EF LJ), vpišejo se lahko  tudi diplomanti 

drugih univerzitetnih smeri EPF in diplomanti visokošolskih strokovnih smeri. Po končanem študiju 

bodo študenti pridobili strokovni naslov magister ekonomskih in poslovnih ved oziroma magistrica 

ekonomskih in poslovnih ved. Strokovni naslov se okrajšano zapiše kot mag. ekon. in posl. ved. 

 

Glede na ožji vsebinski modul študijskih vsebin diplomanti bodo usposobljeni za zahtevna opravila 

na področju managementa, informatike in elektronskega poslovanja. S pridobljenimi znanji lahko 

analizirajo informacijske probleme v organizacijah, načrtujejo rešitve teh problemov, organizirajo 

in nadzorujejo dejavnosti v organizacijskih enotah informatike ter pri informacijskih projektih. 

Predmetnik za to študijsko leto je naslednji:  

 



 
V študijskem letu 2009-2010 je bilo izvedenih kar, 28 predavanj iz prakse. Gostujoči strokovnjaki 

so predavali na najrazličnejših aktualnih tematik iz elektronskega poslovanja. Poleg tega na smeri 

EP in MIEP smo organizirali dve strokovni ekskurziji. Prva je bila v Microsoftovem centru v Beogradu, 

druga pa v Dublinu. Tako so študenti imeli možnost spoznati delovanje in poslovanje tehnoloških 

centrov. V tem študijskem letu še posebej gre izpostaviti organiziranje dogodka »Dan informacijske 

pismenosti«, ki je potekal v mesecu Marcu. 

 

Da bi lahko študenti smeri in ostali študenti ponudili še več, smo v tem letu pričeli z aktivnosti za 

vzpostavitev testnega centra Prometric, ki je s strani Microsoft-a pooblaščen za pridobivanje 

nazivov kot so: MCP, MCSA, MCAD, MCSE, MCSD… Tako smo v mesecu juliju 2010 podpisali pogodbo 

in postali pooblaščen testni center Prometric, v katerem bomo v naslednjem študijskem letu pričeli 

ponujati številna nova certificiranja. Certificiranja bodo vključevala Microsoft Dynamics NAV, 

Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Sure Step, Microsoft Visio, Microsoft Project itn. Ta certificiranja 

bodo študentom smeri EP in MIEP omogočala pridobitev uradnih dokazil o znanju, pridobljenem 

tekom smernih predmetov, bo pa certificiranje odprto tudi vsem preostalim zainteresiranim 

študentom. 

 

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

Ekonomsko-poslovne fakultete. Smerni predmeti v drugem in tretjem letniku usmeritve E-

poslovanja za to študijsko leto so: 

 

 CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE (ERP) 

 INFORMACIJSKI SISTEMI E-POSLOVANJA 

 E-FINANCE IN E-BANČNIŠTVO 

 MANAGEMENT ODNOSOV S STRANKAMI (CRM) 

 MANAGEMENT NABAVE IN OSKRBNIH VERIG (SCM) 

 MANAGERSKI INFORMACIJSKI SISTEMI 

 

V nadaljevanju letopisa so v tabeli najprej predstavljena vsa gostujoča predavanja v tem študijskem 

letu, nato sledijo reportaže posameznih dogodkov in ekskurzij ter mnenja študentov, ki so jih 

pripravili študenti sami in na koncu so v tabeli napisani študenti in študentke, ki so v tem študijskem 

letu diplomirali oz. magistrirali.  

 

 

  



 

 Gostujoča predavanja v študijskem letu 2009-2010 

 

Zap.
št 

Datum Tema 
Izvajalec Podjetje 

1 15.10.2009 Microsoft Dynamics NAV - moduli 
Nabava, Proizvodnja in Skladišče 

univ. dipl. ekon. 

Milan Kosi 
Navigaris 

2 20.10.2009 Prenova poslovnih procesov v Cimos 
TAM AI 

Uroš Zabukovšek, 

Mihael Puklavec 
Cimos TAM AI 

3 22.10.2009 Microsoft Dynamics NAV - modul 
Finance in analize 

mag. Suzana 

Horvat 
Adacta 

4 12.11.2009 Microsoft CRM in uvedba spletne 
trgovine 

Miloš Levičnik Comtron 

5 16.11.2009 Sodobni trendi na področju osebnih 
računalnikov 

Beno Marušič HP Slovenija 

6 19.11.2009 Uvedba in uporaba rešitve Microsoft 
Dynamics NAV v podjetju Tim d.d. 

mag. Goran Čop TIM Svetloba 

7 23.11.2009 Primer informatizacije v finančnih 
inštitucijah 

Saša Sterle S&T 

8 25.11.2009 Poslovne rešitve Microsoft in vi, 
Dynamicsovci 

Tomaž Perc 
Microsoft 

Slovenija 

9 26.11.2009 Microsoft Dynamics NAV – moduli 
Prodaja, Trženje in Servis 

Simon Babošek Adacta 

10 30.11.2009 Primer informatizacije v finančnih 
inštitucijah 

Živa Gorup 

Reichmann 

Hermes 

Softlab 

11 30.11.2009 
Delo analitika in skrbnika v HSL ter 
HSL rešitev za spletno in mobilno 
bančništvo 

Alenka Barbo 
Hermes 

Softlab 

12 30.11.2009 Predstavitev orodja Adonis Boštjan Ancel Probanka 

13 03.12.2009 Poslovna informacijska rešitev SAP 
ERP 

Jani Bajec Avtenta 

14 04.12.2009 Microsoft Dynamics AX Andrej Zajec 
Microsoft 

Slovenija 

15 17.12.2009 IP telefonija mag. Rado Jelen Comtron 

16 17.12.2009 Praktične izkušnje pri vodenju in 
izpeljavi projektov SAP 

Andrej Prevc Avtenta 

17 17.12.2009 Metodologija uvedbe rešitve SAP - 
ASAP 

mag. Stane Bajuk Avtenta 

18 21.12.2009 Evropski plačilni promet Nada Marinković Probanka 

19 04.01.2010 Trgovalne platforme Lovro Gruden  

20 07.01.2010 Predstavitev rešitve Tron Intercenter mag. Rado Jelen Comtron 

21 11.01.2010 A je lahko poslovna informatika vaša 
prihodnost? 

Tomaž Perc 
Microsoft 

Slovenija 

22 12.01.2010 Informatizacija podjetja 
Tomaž Perc, 

Andrej Zajec 

Microsoft 

Slovenija 



 
Zap.
št 

Datum Tema 
Izvajalec Podjetje 

23 14.01.2010 Primerjava orodij BPM Sabina Golob 
Hermes 

Softlab 

24 14.01.2010 Predstavitev rešitve Pantheon Damjan Leban 

Graviton 

Damjan Leban 

s.p. 

25 21.01.2010 Microsoft SureStep metodologija Ana Lampret SRC 

26 09.04.2010 Načrtovanje projektov ERP – 
praktične izkušnje 

Jana Vodlan 
Microsoft 

Slovenija 

27 12.04.2010 Predstavitev uporabe BI v Office 2010 
sistemu 

Marko Škufca Add 

28 16.04.2010 Izkušnje uvedbe projektov SAP, na 
primeru Kovinoplastika Lož 

Črtomir Jevšenik 
Kovinoplastika 

Lož 

 

  



 

Dogodki in strokovne ekskurzije v študijskem letu 2009-2010 

 

:: Convergence 2009 Vienna - Academic Preconference -predstavitev smeri e-poslovanje 

 

Datum: 28.10.2009 

 

Profesor Samo Bobek in Simona Sternad sta predstavila na planarnem delu Convergence 2009 Vienna 

- Academic Preconference primer dobre prakse z naslovom: Collaboration between Microsoft 

Slovenia with its Microsoft Dynamics NAV partners and Faculty of Economics and Business: the key 

for success of E-business programme. 

 

V okviru predstavitve sta udeležencem konference predstavila sodelovanje z Microsoftom in 

njegovimi partnerji na področju poslovnih rešitev, ki jim je pomagalo pri razvoju sodobne študijske 

smeri za e-poslovanje. V okviru te smeri fakulteta poleg temeljnih znanj študentom nudi najnovejše 

vsebine s področja poslovnih informacijskih sistemov in neposreden dostop do strokovnjakov za 

informacijske tehnologije, s čimer so po zaključku študija bolj konkurenčni na trgu delovne sile. 

 

 

:: Strokovna ekskurzija v Beogradu- Obisk MDCS in Sinergija 09 

 

Datum: 18-19.11.2009 

Pripravili:  Irena Šišovska, Suzana Pantelić in Nina Jambrec 

 

Študenti dodiplomskega študija na  smeri »E-poslovanje« in 

podiplomskega študija »Management informatike in E-

poslovanja« v sodelovanju z Microsoft Slovenija, smo organizirali 

dvodnevni izlet v Beograd. Izlet je bil namenjen obisku Microsoft 

Development Centra v Srbiji ter ogleda samega mesta. 

Po prihodu v Beograd nas je pričakala turistična vodička, ki nam 

je v nekaj urah predstavila Beograd. Pogledali smo si park Topčidersko brdo, Titov grob, Marakana 

(vsem poznani stadion Crvene zvezde), park Kalemegdan, ter najbolj znano ulico Knez-Mihajlova. 

Zvečer je sledila nočna vožnja s splavom po Donavi in večerja na splavu. 

Drugi dan strokovne ekskurzije smo obiskali Microsoftovega razvojnega centra in smo se udeležili 

predavanja na temo Math Add-in for Office Word in Spatial Library for SQL Server. Prikazali so nam 

orodja, katera sami razvijajo. Ogledali smo si še njihove poslovne prostore in s tem zaključili naš 

strokovni obisk.  

 

 

 



 
 

 

Poleg tega smo študenti obiskali tudi Konferenco Sinergija09, srbsko različico slovenske NT 

konference. V okviru akademskega programa, mag. Simona Sternad je imela predstavitev na temo: 

Collaboration between Microsoft Slovenia with its Microsoft Dynamics NAV partners and Faculty of 

Economics and Business: the key for success of E-business programme.  

 

Mnenja študentov o izletu 

Glede na to, da sem letos prvič na tej smeri in je to bilo tudi moje druženje z EPjevci in MIEPovci lahko 

rečem, da sem zelo presenečena, tako nad študenti, kot spremljevalko Simono S.  Mislim, da bo Beograd ostal 

v takšnem spominu, da se bom tega spominjala še "na stara leta". 

Vsa pohvala gre organizatorjem, res super organizirano. 

Edino eno pripombo imam - dan je potrebno podaljšati iz 24 ur na minimum 30 :). 

Jerneja Kušenić, študentka 2. letnika dodiplomskega študija 

 

Zanimiv izlet, ki je nam omogočil spoznati mesto ter ogled glavnih znamenitosti. Poleg tega v Microsoftovem 

centru smo se udeležili predavanja pri katerem smo imeli priložnost spoznati uporabna orodja. Preko te 

zanimive izkušnje smo spoznali že tretji Microsoftov razvojni center. 

Irena Šišovska, študentka 1.letnika podiplomskega študija 

 

Izleti so vedno zaželeni, da nam popestrijo vsakdanje obiskovanje faksa. Na smeri e-poslovanje dobro skrbijo 

za popestritev, saj se lahko vsako leto prijavimo na kakšen izlet. Letos smo obiskali Beograd, ki je bil kratka 

a prijetna izkušnja. Spoznali smo mesto, kot tudi njihov razvojni center. Vse skupaj smo združili prijetno s 

koristnim, ter se spoznali še z ostalimi študenti naše smeri. 

Nina Jambrec, študentka 3.letnika dodiplomskega študija 

 

V Beogradu sem se super imela, ne bi preveč da hvalim da ne bi šlo za nekaj osebnega ker sem iz Srbije ;), 

prepuščam svojim sošolcem da dajo svoje mnenje… 

P.S. Škoda da nismo ostali še par dni! 

Suzana Pantelić, študentka 3.letnika dodiplomskega študija 

 



 
 

:: Dan informacijske pismenosti 

 

Podjetje: Microsoft 

Datum: 03.03.2010 

 

S strani usmeritve EP in MIEP ter podjetje Microsoft je bil 

organiziran dogodek z imenom Dan informacijske pismenosti.V 

tednu od 1.3.2010 do 5.3.2010 je potekal v evropski skupnosti 

teden E-skills, s katerim želi evropska skupnost poudariti potrebo 

po informacijskih znanjih. 

V okviru tedna E-skills sta Ekonomsko-poslovna fakulteta in 

Micorsoft Slovenija priredila dogodek, ki smo ga poimenovali Dan 

informacijske pismenosti, katerega se je udeležil Jan Muehlfeit, 

predsednik Microsoft Europe in sopredsednik novega združenja European e-Skills Association (EeSA). 

Med drugimi smo tudi povabili Mateja Potokarja, generalnega direktorja Microsoft Slovenije, dr. 

Davorko ŠEL, vodjo sektorja za strategije informacijske družbe/MVZT, Simona Škvora z Ministrstva 

RS za delo, družino in socialne zadeve, podsekretar, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, Alenko 

Avberšek, izvršno direktorico z Gospodarske zbornice Slovenije, Aleša Hauca, generalnega 

direktorja Pošte Slovenije, mag. Gorana Čopa, direktorja DEMIT-a d.o.o., Valentino Plemenitaš z 

Zavoda RS za zaposlovanje, direktorica, OE Maribor, Tanjo Novakovič, koordinatorko projekta pri 

MISSS-u in Davida Rozmana, direktorja s področja Računalniškega izobraževanja, B2. 

 

 

 

 

:: Velika poizpitna zabava EPF 

Društvo študentov EPF in smer Management informatike in elektronskega poslovanja sta organizirala 

tradicionalno VELIKO POIZPITNO ZABAVO EPF, ki je bila v torek, 9.3.2010 ob 21-ih v Planetu Tuš. 

Zbrana sredstva so bila namenjena strokovni ekskurziji smeri EP in MIEP v Microsoftov razvojni 

center v Dublinu (maj 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
:: Strokovna ekskurzija v Cimos TAM Ai 

 

Podjetje: Cimos TAM Ai 

Datum: 26.03.2010 

WWW: www.cimos.eu 

Pripravili: Lea Dajčbauer, Aleksander Arsenjuk in Jerneja Kušenić (študenti smeri MIEP) 

 

V petek, 26.03.2010 smo se podiplomski študentje 

Ekonomsko‐poslovne fakultete smeri Management 

informatike in e‐poslovanja skupaj s predstojnikom smeri 

prof. dr. Samom Bobkom, in s spremljevalci predavatelji 

EPF v okviru predmeta Strateški vidiki informatizacije 

poslovanja udeležili strokovne ekskurzije v podjetje 

Cimos TAM Ai, d.o.o. Podjetje ima sedež v poslovno‐

proizvodni coni Tezno v Mariboru, eni najbolj 

perspektivnih poslovno‐proizvodnih con v Sloveniji, edini slovenski coni, ki ima tudi upravitelja. 

Cimos TAM Ai, d.o.o. je del skupine Cimos, ki je sestavljena iz obvladujoče družbe Cimos, d.d. in 

27‐ih odvisnih družb s  sedeži v devetih državah in s preko 7 tisoč  zaposlenimi. Razvijajo programe 

avtomobilskega stebra, energetskega stebra, kmetijskega 

stebra in stebra strojegradnje. Nekatere proizvode proizvajajo 

edini in/ali z edinstveno metodologijo na svetu. 

 

V podjetju nas je pričakal mag. Goran Dimc, direktor podjetja 

Cimos TAM Ai, d.o.o., ki nam je kratko predstavil in opisal 

podjetje, predvsem trge, kjer so prisotni, mrežo razširjenosti 

podjetij poslovnega sistema Cimos, d.d., skrb podjetja za 

zaposlene, način proizvodnje (v podjetju sledijo mnogim 

standardom kakovosti) ter proizvode same. Cimos TAM Ai, 

d.o.o. razvija avtomobilski program, kjer proizvajajo 

vztrajnike, zavorne bobne, centralna ohišja, valje, ohišja 

kompresorjev, nosilce, izpušne in sesalne kolektorje, dele 

turbokompresorjev idr.,  za različne avtomobilske znamke, kot 

so Ford, PSA Peugeot Citroën, Continental idr. V nadaljevanju 

strokovne predstavitve nam je vodja informatike, gospod Uroš 

Zabukovšek, predstavil način organiziranosti informatike v 

podjetju ter potek izdelave popisa in modeliranja obstoječih 

poslovnih procesov za izboljšanje stanja poslovnih procesov v 

podjetju. Po predstavitvi informatike in informacijske podpore 

v podjetju Cimos TAM Ai, d.o.o. nas je gospod Simon Drobnič, 



 
varnostni inženir, na kratko poučil o varnosti pri delu, kjer smo opravili osnovno usposabljanje za 

obiskovalce, dobili zaščitno opremo ter si skupaj z direktorjem podjetja ter nekaterimi ostalimi 

managerji/zaposlenimi, tudi direktorjem industrializacije in prodaje, mag. Leonom Šuntnerjem, 

ogledali proizvodnjo.  

 

V prvem delu nam je vodja mehanskega dela proizvodnje, gospod Danilo Turk, predstavil proizvodno 

halo, kjer smo si ogledali proizvodne linije mehanske proizvodnje. V drugem delu ogleda nam je 

vodja livarn, gospod  Slavko Mezgec, predstavil livarne, kjer talijo in vlivajo aluminijevo ter sivo 

litino ter na ta način izdelujejo različne proizvode, namenjene nadaljnji avtomobilski proizvodnji. 

Vsi proizvodni obrati – obe livarni, kot tudi mehanski del proizvodnje – so bili neverjetno  čisti in 

pospravljeni, proces proizvodnje pa natančen in urejen. Po ogledu celotne proizvodnje smo se 

poslovili od direktorja in ostalih managerjev/zaposlenih v podjetju ter se jim zahvalili za prijazen 

in gostoljuben prikaz njihovega delovanja. 

Lea Dajčbauer, podiplomska študentka EPF 

 

Želim pohvaliti petkovo predstavitev podjetja Cimos TAM Ai, d.o.o., ki je bila ena boljših strokovnih 

ekskurzij, kar sem jih doživel. Upam, da bo v prihodnje še več takšnih predstavitev, kjer kar pozabiš 

na uro in 3 ure minejo v trenutku. 

Aleksander Arsenjuk, podiplomski študent EPF, smer MIEP 

 

Moje mnenje o strokovni ekskurziji v 

podjetje Cimos TAM Ai, d.o.o. je z 

eno besedo  ‐ fantastično. Sicer sem 

oklevala ali naj se ogleda udeležim 

ali ne, in mi ni žal. Glede na to, 

koliko časa so si direktor in  člani 

managementa vzeli za nas, da so 

nam predstavili poslovanje družbe 

Cimos, d.d. in management podjetja Cimos TAM Ai, d.o.o., nas popeljali po proizvodnji in 

livarni ‐ nam pokazali vse,kar so lahko, so moja pričakovanja več  kot izpolnjena. Pripraviti 3 ure 

strokovne ekskurzije za študente je res veliko.   

 



 
Kaj pa me je najbolj prepričalo, ne bi mogla reči. Počutila sem se kot otrok v trgovini s  čokolado, 

toliko je bilo zanimivega. Želim tudi poudariti, da sem imela občutek, da smo v podjetju res 

zaželeni. Vem, da so se na naš obisk dobro pripravili in da jim nismo predstavljali le še ene skupine 

študentov, ki jim morajo predstavljati njihovo dejavnost. Bili smo nekaj posebnega. To je bila res 

edinstvena priložnost, da smo videli proizvodnjo / livarno iz perspektive avtomobilske industrije.   

Hvala za organizacijo tega obiska! 

 

Jerneja Kušenić, podiplomska študentka EPF, smer MIEP 

 

 

 

:: Ekonomskoposlovna fakulteta med najboljšimi 7 % fakultet na svetu po razvrščanju Microsoft 

Dynamics Academic Alliance 

 

V mesecu marcu 2010 je združenje Microsoft Dynamics Academic Alliance (DynAA) izvedlo raziskavo 

med fakultetami  članicami združenja DynAA in jih razvrstilo v dve skupini: navadno članstvo 

(Foundation member) in pomembnejše  članstvo (Associate member). Microsoft to članstvo na 

področju visokega izobraževanja, enači z razvrščanjem Microsoftovih poslovnih partnerjev med 

Certified Partner in Gold Certified Partner.  

 

EPF je bila razvrščena med 1829 fakultetami članicami združenja DynAA v 7 odstotkov (125) 

fakultet, ki jim je bil podeljen naziv Associate member. Članice, ki jim je Microsoft podelil ta naziv 

sodelujejo z Microsoft Dynamics partnerji, uporabljajo Microsoft Dynamics poslovne rešitve, 

razvijajo študijske materiale in jih delijo z ostalimi  članicami združenja, se udeležujejo vsakoletne 

MicrosoftoveDynamics konference – Convergence itd. 

 

EPF je postala članica združenja DynAA leta 2007. V okviru smeri E‐poslovanje (bolonjski 

univerzitetni program  ‐  bu) in smeri Management informatike in elektronskega poslovanja 

(bolonjski magistrski program  ‐  bm) uporablja v študijskem procesu več  rešitev z družine Microsoft 

Dynamics in sicer: 

• za pojasnitev konceptov rešitev ERP Microsoft Dynamics NAV (predmet Celovite 

informacijske rešitve ‐ bu) in Microsoft Dynamics AX (predmet Poslovne informacijske 

rešitve ‐ bm),   

• konceptov na področju CRM rešitev Microsoft Dynamics CRM (predmet Strateški vidiki e‐ 

poslovanja ‐ bm) in   

• kot primer metodologije uvajanja poslovnih rešitev Microsoft Dynamics Sure Step (predmet 

Poslovne informacijske rešitve ‐bm).   

 

 



 
 

:: Poslovne rešitve Microsofta danes in jutri 2010 

 

Podjetje: Microsoft in partnerji 

Datum: 07.04.2010 

Pripravili: Nina Jeznik (smer EP), Sabina Klobučar (smer EP) in Polona Lipovšek (smer MIEP) 

 

Ekonomsko  ‐  poslovna fakulteta je v sodelovanju s študenti 

smeri E‐  poslovanja (BU) in smeri Management informatike in 

elektronskega poslovanja (BM) ter slovensko podružnico 

Microsofta in njegovimi partnerji organizirala 7 aprila 2010 že 

tradicionalni dogodek Poslovne rešitve Microsofta danes in jutri. 

Letos je bil ta dogodek že  četrti tovrstni dogodek, katerega 

osrednja tema je bila predstavitev poklicev e‐poslovanja, ki 

spadajo med poklice, kjer primanjkuje kadra tako v Sloveniji 

kot EU, še večje pa je pomanjkanje žensk v teh poklicih, zato 

je bil poudarek letošnjega dogodka na Ženskah v panogi IT‐ja. 

 

Namen dogodka je bil predstaviti aktualne trende na področju 

poslovnih rešitev Microsofta in karierne možnosti   ekonomistov 

pri informatizaciji podjetij ter izpostaviti problematiko vse 

manjšega zanimanja mladih, zlasti pa žensk, da se odločajo za študij in poklice s področja 

informacijske tehnologije (IT), kljub izrednemu pomenu IT za 

prihodnost Evrope. Tako raziskave v svetu kažejo, da v podjetjih 

primanjkuje kadrov, ki imajo poleg informacijskih znanj tudi 

poslovna znanja. Zato je EPF pri zadnji prenovi študijskih 

programov sledila tem ugotovitvam in se odločila, da bo sledila 

trendom univerzitetnega izobraževanja v svetu ter je oblikovala 

študijsko usmeritev E‐poslovanje (EP) ter magistrsko usmeritev 

Management informatike in elektronsko poslovanje (MIEP), ki 

usposablja ekonomiste za delo v informatiziranih podjetjih in na 

vseh področjih poslovanja, ki so povezana z informatiko. 

 

Prvi del dogodka je bil namenjen predstavitvi novosti in trendov na 

področju e‐poslovanja ter karierne možnosti ekonomistov pri 

informatizaciji podjetij. Gospod Matej Potokar, generalni direktor 

podružnice Microsoft v Sloveniji je predstavil razvojne usmeritve in 

trende Microsofta na področju poslovnih rešitvah. V drugem delu 

predstavitve pa je govoril o vplivih poslovnih rešitev na 



 
spreminjanje potreb po določenih znanjih. Izpostavil je pogled Microsofta na potrebo tovrstnih 

študijskih smeri. Meni, da je ekonomist s poznavanjem IT‐ja dobra iztočnica za vsakogar, saj 

podjetja vedno potrebujejo kadre, ki znajo uporabljati IT. Vendar pa so pri delu zelo pomembne 

tudi nadaljnje izkušnje, pridnost, pripravljenost za delo ipd. Nadaljeval je gospod Tomaž Perc, 

vodja strežniških rešitev za Microsoft Slovenijo, ki je predstavil novosti in trende na področju 

poslovnih rešitev Microsofta. V okviru tega se je osredotočil na socialno‐ekonomske spremembe, 

tehnološke spremembe, izziv učinkovitega dela uporabnikov, Microsoftovo infrastrukturo za 

poslovno učinkovitost ter platformo za računalništvo v oblakih. Z navdušenjem pa smo pogledali 

tudi kratek film z vizijo prihodnosti Microsofta. Vizija Microsofta je v napravah na dotik, konstantni 

povezljivosti in tehnologiji, ki obljublja bogato digitalno izkušnjo. 

 

Svoje poglede in izkušnje so nam tudi predstavili vodilni 

strokovnjaki iz znanih podjetij v Slovenji: g. Aleš Zajc, izvršni 

direktor za prodajo rešitev iz podjetja Adacta, go. Ana Lampret, 

direktorica prodaje programa Microsoft Dynamics NAV iz 

podjetja SRC in g. Rihard Hibler, vodja mariborske podružnice 

podjetja NPS.Gospod Aleš Zajc je izpostavil lastnosti, ki jih 

iščejo pri zaposlenih. Nekaj od teh so sposobnost poznavanja 

jezikov, logično razmišljanje, nenehna želja po učenju, vztrajnost, točnost in natančnost. Podjetje 

Adacta pa zaposlenim v zameno ponuja delo v mladem, hitro rastočem podjetju ter pridobivanje 

znanja in sposobnosti, ki omogočajo napredovanje v vseh okoljih, itd. 

 

Gospa Ana Lampret je predstavila podjetje SRC v vlogi delodajalca. SRC namreč ogromno prispeva 

k izobraževanju, aktivno spodbuja razvoj podjetja s programi vzgoje managerjev, mentorstvi, 

transparentnim nagrajevanjem, s sodelovanjem pri mednarodnih projektih ter s pridobivanjem in 

izmenjevanjem izkušenj. Ponujajo pa tudi veliko ugodnosti za zaposlene, kot so družini prijazno 

okolje in organizirano športno kulturno društvo.  

Podjetje NPS se ukvarja izključno z uvajanjem poslovnih rešitev 

Microsoft Dynamics (ERP, CRM in BI). Gospod Rihard Hibler je 

poudaril, da v podjetju iščejo ljudi, ki imajo poleg znanja in 

vztrajnosti, ki je pomembna pri zaposlitvi, radi delo v tem poslu 

in imajo jasno določene cilje za prihodnost. 

 

V drugem delu dogodka je sledila okrogla miza: Ženske v IT‐ju. Okroglo mizo je vodila gospa Simona 

Rakuša in na njej so sodelovale: Darja Murkovič, direktorica sektorja za informatiko Pošte Slovenija, 

Andja Komšo, vodja poslovnega razvoja v podjetju Hermes Softlab, Ana Lampreht, direktorica 

prodaje programa Microsoft Dynamics NAV s podjetja SRC, Tina Škerlj, izvršilna direktorica področja 

poslovne rešitve s podjetja S&T in Maja Kalan, tehnični vodja projektov s podjetja Microsoft 

Slovenija. Povedale so nam svoje izkušnje in osebne poglede, ki jih imajo kot ženske v IT‐ju. Vsaka 



 
je tudi prestavila svojo zgodbo, kako je prišla, do mesta, ki ji danes pripada. Podale so mnenja o 

zaposlovanju v IT‐ju in o pomembnih sestavinah, ki so potrebne za uspešno delovanje v podjetju.   

 

Vse so navdušene nad svojimi poklici, saj jim le ti omogočajo izziv nenehnega učenja in večjo 

pestrost. Prepričane so, da bi se moralo več žensk odločati za poklic v IT‐ju, saj tudi ta panoga 

potrebuje mehke sestavine, ki jih lahko prispeva le ženska. V IT‐ju je namreč  v povprečju 

zaposlenih le okoli 20 odstotkov žensk. Vsekakor pa so bile dame, zelo očarljive in so se znale 

pošaliti na svoj račun z različnimi anekdotami, ki so jih doživele na svojih delovnih mestih kot 

ženske. 

 

Ob koncu dogodka sta dr. Samo Bobek, predstojnik smeri EP in g. Matej Potokar, generalni direktor 

podružnice Microsoft Slovenija podelila študentom diplome o poznavanju Microsoft Dynamics NAV, 

ki jih izdaja Microsoft Slovenija izključno študentom smeri E‐poslovanje, ki opravijo izpit 

Poznavanje rešitve Microsoft Dynamics NAV. 

 

 

 

:: IT akademija NAV 

 

Podjetje: Microsoft in partnerska podjetja (Adacta, SRC, NPS in RCL Group)  

Datum: 13.04-22.04.2010 

Pripravil: Simon Prajndl, smer e- poslovanje  

 

Ekonomsko‐poslovna fakulteta Maribor (smeri E‐poslovanje – BU in Management informatike in 

elektronskega poslovanja – BM) so v sodelovanju z Microsoft Slovenija in Microsoftovimi partnerji za 

področje poslovnih rešitev Adacta, SRC, NPS in RCL Group organizirali že drugo petdnevno 

Microsoftovo IT akademijo rešitve Microsoft Dynamics NAV. Rešitev Microsoft Dynamics NAV se 

uvršča v skupino poslovnih rešitev Microsoft Dynamics, ki so po raziskavah med prvimi petimi 

svetovnimi celovitimi poslovnimi rešitvami (rešitvami ERP). Rešitev Microsoft Dynamics NAV je 

največkrat uvedena tuja rešitev ERP v slovenska podjetja, saj je uvedena v več kot 600 slovenskih 

podjetij. 

 



 
Namen akademije je, da strokovnjaki iz partnerskih podjetij posredujejo študentom znanje, ki je 

potrebno, da lahko le‐ti opravijo Microsoftov certifikat Microsoft Dynamics NAV 5.0 Financials (MB7‐

515), ki je eden izmed certifikatov, ki jih potrebujejo uvajalci rešitev Microsoft Dynamics NAV.   

Microsoftova IT akademija NAV je za študente brezplačna. Stroške petdnevnega tečaja krijejo 

Microsoftovi partnerji, vaučerje za opravljanje certifikata pa podarja študentom Microsoft 

Slovenija. 

 

Študentje, ki se udeležijo Microsoft IT akademije NAV, so 

študentje, ki so se tekom predmeta Celovite informacijske 

rešitve nadpovprečno izkazali in opravili certifikat 

Poznavanje rešitve Microsoft Dynamics NAV ter aktivno 

sodelujejo na smereh E‐poslovanje (BU) in Management 

informatike in elektronskega poslovanja (BM). Tako imajo 

ti študentje možnost brezplačno opravljati tudi certifikate 

poglobljenih znanj s področja MS Dynamics NAV, ki veljajo 

po vsem svetu kot dokazilo poznavanja Microsoftovih poslovnih rešitev ter obvladovanja njihovega 

uvajanja.  

 

Od torka 13. aprila do četrtka 22. aprila 2010 je na EPF potekala druga Microsoftova IT akademija 

NAV. Akademije se je udeležilo 20 študentov dodiplomske smeri E‐  poslovanje in podiplomske smeri 

Management informatike in elektronskega poslovanja. Predavanja so se vsak dan akademije začela 

ob 9.00 in so trajala do 16.00, med 12.00 in 13.00 pa je bil odmor za kosilo. Predavanja so potekala 

tako, da so predavatelji določeno temo predstavili, ter hkrati pokazali nastavitve oziroma potek 

dela v programu. Študentje smo sledili predavanjem z delom na računalnikih, na koncu vsake teme 

pa smo opravili še praktične vaje. 

 

13. in 14. aprila sta potekali predavanji, ki sta 

bili namenjeni podrobnejši seznanitvi z 

modulom finance v ERP rešitvi Microsoft 

Dynamics NAV. Obe predavanji je vodila gospa 

Jasna Pirnat s podjetja Adacta. Podjetje Adacta 

se ukvarja z razvojem in uvedbo poslovnih 

informacijskih rešitev ter s tem povezanim 

svetovanjem. Na predavanjih smo se seznanili s 

podrobnejšimi nastavitvami programa na 

področju financ, kar je zajemalo nastavitve 

glavne knjige, nastavitve splošne temeljnice, nastavitve terjatev in obveznosti, ter še nekatere 

druge nastavitve.  

    



 
Naslednje predavanje je potekalo 16. aprila. 

Predavanje z naslovom Business intelligence (BI), 

oziroma Poslovno poročanje je vodil gospod Rihard 

Hibler iz podjetja NPS. Podjetje NPS se ukvarja z 

uvajanjem poslovnih rešitev Microsoft Dynamics 

(ERP, CRM in BI). Na predavanju smo spoznali 

finančno poročanje in finančno analizo v ERP rešitvi 

Microsoft Dynamics NAV. Seznanili smo se tudi z 

orodjem za poslovno poročanje, ki temelji na 

preddefiniranih analitičnih strukturah‐  OLAP 

kockah, ki ga je razvilo podjetje NPS, to je 

BI4Dynamics. Poročila lahko vidimo v poljubnem odjemalcu (Excel, Panorama, Cognos, Targit), mi 

smo si jih ogledali v Excelu. 

 

Sledilo je predavanje z naslovom Introduction to 

Microsoft Dynamics NAV 5.0 oziroma Uvod Microsoft 

Dynamics NAV 5.0, ki je potekalo 21. aprila. 

Predavanje je vodila gospa Špela Kmet s podjetja 

SRC. V podjetju se ukvarjajo z rešitvami s področja 

e‐  poslovanja, uvajanjem ERP rešitve Microsoft 

Dynamics NAV, z rešitvami za upravljanje odnosov s 

strankami, prav tako pa razvijajo tudi svoje izdelke. 

Na predavanju smo se seznanili z glavnimi funkcijami 

ERP rešitve. Spoznali smo konte v glavni knjigi, ter 

procesa nabave in prodaje. Ukvarjali smo se tudi z 

dimenzijami v programu. To so določene posebne lastnosti, ki jih določimo in po katerih nato 

spremljamo poslovanje podjetja. 

 

Zadnje predavanje z naslovom Application setup, oziroma Nastavitev aplikacije je potekalo 22. 

aprila. Predavanje je vodil gospod Martin Krajnik iz podjetja Krajnik računalništvo d.o.o. iz Škofje 

Loke, oziroma iz podjetja RCL Group. RCL Group je med vodilnimi podjetji na področju razvoja in 

implementacije poslovno‐ informacijskih rešitev. Na predavanju smo spoznali, kako se odpre novo 

podjetje v ERP rešitvi, ter kako se nastavijo številčne serije za razne tipe dokumentov. 

Ukvarjali   smo   se  tudi  z  nastavitvijo   kontov in knjižnih skupin. Na koncu predavanja pa smo 

spoznali tudi, kako lahko nastavimo uporabniške pravice in gesla uporabnikov. 



 

 

Študentje bomo opravljati izpit za certifikat Microsoft Dynamics NAV 5.0 Financials (MB7‐515) v 

mesecu maju. Vaučerje za opravljanje izpita na podarja podjetje Microsoft, izpit pa bo potekal 

izpitnem centru v podjetju LANCom d.o.o. v Mariboru. 

 

 

 

:: Praktični primer in izkušnje Prenove Informacijskega Sistema 

 

Gost: Črtomir Ješelnik 

Podjetje: Kovinoplastika Lož d.d. 

Datum: 16.04.2010 

WWW: www.kovinoplastika.si/domov/ 

Pripravila: Lea Dajčbauer, podiplomska študentka EPF, smer MIEP 

 

 

V petek, 16.4.2010 smo študentje 

podiplomske smeri Management 

informatike in e‐poslovanja v sklopu 

predavanj pri predmetu Management 

informatike poslušali zanimivo predavanje 

strokovnjaka iz prakse, in sicer 

gospoda Črtomirja Ješelnika iz podjetja 

Kovinoplastika Lož d.d., ki nam je 

predstavil praktični primer ter izkušnje 

njihovega podjetja pri prenovi 

informacijskega sistema s pomočjo uvedbe 

celovite informacijske rešitve SAP v podjetje. V začetku predavanj nam je gospod Črtomir na kratko 

predstavil njihovo podjetje ter opisal s kakšnimi poslovnimi dejavnostmi se ukvarjajo, kar je 

http://www.kovinoplastika.si/domov/


 
predstavljalo ključni vir za razumevanje primera prenove informacijskega sistema v njihovem 

podjetju. 

 

Podjetje Kovinoplastika Lož d.d. oziroma industrija kovinskih in plastičnih izdelkov Lož ima sedež 

podjetja v mestu Lož. Ustanovljeno je bilo leta 1954 in je mednarodno podjetje z dolgoletno 

tradicijo. Podjetje je delniška družba s številnimi hčerinskimi podjetji doma in v tujini, razdeljeno 

na štiri profitne centre (PC), in sicer na PC OKOVJE, PC INOX, PC ORODJARNA in PC GRADBENI 

ELEMENTI. Na področju stavbnega okovja sodelujejo z vodilnim podjetjem na svetu, ki se ukvarja s 

tem področjem in sicer podjetjem Roto Frank AG, prav tako sami razvijajo lastni proizvodni program 

stavbnega okovja ARX ter razvijajo in izdelujejo različne komponente oziroma sestavne dele iz 

barvnih kovin in polimernih materialov, ki so namenjeni avtomobilski, kovinsko predelovalni ter 

pohištveni industriji. Na področju kuhinjske opreme je podjetje oblikovalo lastno blagovno znamko 

ALVEUS z namenom lažjega dostopa uporabnikom ter večje prepoznavnosti. Profitni center 

orodjarna je nosilec tehnološkega razvoja podjetja, saj je po mnenju podjetja inovativno 

orodjarstvo postalo eden najpomembnejših dejavnikov visoke tehnološke produktivnosti. Osnovna 

dejavnost tega profitnega centra je podpora razvoju izdelka, razvoj in izdelava orodij ter 

tehnologije in industrializacija orodij. Profitni center gradbeni elementi je prav tako sestavni del 

podjetja v katerem izdelujejo in tržijo stavbno pohištvo iz PVC in ALU profilov, kot so okna za 

novogradnjo, panoramske strehe, fasadni sistemi, zimski vrtovi itd. 

 

 

 

V nadaljevanju predavanj je sledil kratek teoretični uvod ter 

pojasnilo zakaj se je podjetje sploh 

odločilo za prenovo informacijskega sistema. Glavni razlog 

za prenovo s pomočjo SAP ERP v njihovem podjetju je 

predstavljala tehnološka zastarelost, menjava generacije 

vodstva ter zahteve novih poslovnih dejavnosti, ki so jih 

želeli v prihodnosti izvajati.  Za SAP ERP so se odločili 

predvsem zato, ker ima tudi njihov nemški poslovni partner 

ROTO AG prav to rešitev, kar je po uvedbi omogočalointegracijo koncepta razmišljanja med 

zaposlenimi v obeh podjetjih in ker je ta rešitev sposobna podpreti pet zelo različnih proizvodnih 

in nekaj podpornih procesov, ki jih podjetje izvaja. Preden so se dokončno odločili za uvedbo ravno 

te rešitve so proučili ponudbe treh  različnih ponudnikov, ki so jim zagotovili vso potrebno razpisno 

dokumentacijo v kateri so podrobno predstavili podjetje ter opisali vse poslovne procese. Na končno 

odločitev o ponudniku je zraven že zgoraj opisanih dejavnikov vplivala tudi infrastruktura ter cena 

rešitve.    

 



 
V nadaljevanju nam je gospod Črtomir predstavil  kako je pri njih potekala prenova informacijskega 

sistema ter razložil praktični primer procesa odločanja v njihovem podjetju. Po mnenju 

predavatelja ima zelo pomembno vlogo pri prenovi informacijskega sistema vodenje projekta 

oziroma vodstvo projekta, ki mora pred izvedbo projekta podrobno preučiti vso teorijo in celotno 

metodologijo projektnega vodenja, poznati večino poslovnih procesov podjetja ter se pri podjetjih, 

ki so podobno rešitev že uvedla pozanimati po koristnih    informacijah ter izkušnjah z uvedbo. 

Poudaril je tudi, da lahko stroške uvedbe in celotne prenove lahko znižano z angažiranim ter ciljno 

usmerjenim lastnim delom v katerega moramo vključiti vodje podjetja, da aktivno sodelujejo pri 

izvedbi projekta. 

 

Prenova informacijskega sistema s pomočjo uvedbe SAP ERP je pri njih potekala v petih fazah kot 

jih predvideva metodologija uvedbe za SAP‐ove rešitve ASAP. Po mnenju gospoda Črtomirja 

Ješelnika ključno fazo projekta predstavlja prva faza in sicer priprava projekta, ki lahko traja tudi 

več  mesecev zato je pomembno, da že pred začetkom projekta začnemo razmišljati o pripravi 

celotne organizacijske   strukture projekta in ga predhodno začnemo pripravljati. Peto fazo 

predstavlja prehod v živo, ki pomeni začetek uporabe nove rešitve in je prav tako pomemben del 

uvedbe. 

   

Pred koncem predavanja nam je predavatelj predstavil tudi kateri so kritični faktorji uspeha 

projekta prenove informacijskega sistema ter kaj je podjetje s prenovo informacijskega sistema 

doseglo. Po mnenju predavatelja kritični faktor uspeha predstavlja vodstvo podjetja, ki te aktivno 

podpira pri izvedbi projekta s ažurnim in hitrim odločanjem v ključnih momentih projekta. Podjetje 

s prenovo informacijskega sistema s pomočjo celovite rešitve SAP ERP, integriralo organizacijo s 

sodobno platformo, omogočilo prenovo ter optimizacijo makro in mikro procesov ter organizacijo 

podjetja in prav tako integriralo svoje materialno poslovanje skozi celoten proces. 

 

Predstavnik podjetja Kovinoplastika Lož d.d., gospod Črtomir Ješelnik je svoje predavanje zaključil 

z mislijo, da je prenova informacijskega sistema predvsem projekt ljudi, ki na koncu realizirajo vse 

predhodno postavljene cilje projekta, zato je potrebno, da jih tako vodimo in usmerjamo. 

 

 

 

:: Vodenje IT projektov 

 

Gost: Tomislav Rapič 

Podjetje: Sfera IT 

Datum: 20.04.2010 

WWW: http://www.sfera-it.si/ 

Pripravila: Lea Dajčbauer, podiplomska študentka, smer MIEP  

http://www.sfera-it.si/


 
V torek 20.4.2010, smo se študentje podiplomske smeri Management informatike in e‐poslovanja v 

sklopu predavanj pri predmetu Management informatike udeležili predavanja predstavnika podjetja 

Sfera IT, gospoda Tomislava Rapiča na temo vodenja IT projekta. Začetek predstavitve je zajemal 

kratko predstavitev njihovega podjetja Sfera IT d.o.o., ki je zelo mlado, komaj dve leti staro 

podjetje katerega želja je predvsem biti drugačen od drugih.   

 

Podjetje Sfera IT storitve d.o.o. je bilo 

ustanovljeno v letu 2008 in ima sedež podjetja 

lociran na Ižanski cesti v Ljubljani, njihovi 

poslovni prostori pa se nahajajo na Tržaški cesti v 

Mariboru. Kljub temu, da gre za izredno mlado in 

še ne povsem izkušeno podjetje ima jasno 

zastavljen cilj postati eden izmed vodilnih 

sistemskih integratorjev v Sloveniji, ki bo visoko 

kvalificirano za zadovoljevanje vedno večjih 

potreb današnjih podjetij na področju svetovanja, postavitve in vzdrževanja celovitih 

informacijskih rešitev, saj zaradi vedno večjih zahtev po visoki kakovosti informacijske podpore ta 

podjetja v prihodnosti ne bodo več  sama zmogla upravljati z informacijskimi viri in bodo te zahteve 

pokrivali in vzdrževali visoko usposobljeni strokovnjaki v usmerjenih družbah. Predstavniki podjetja 

in njegovi zaposleni so mnenja, da ima podjetje pred ostalimi podobnimi podjetji kar nekaj ključnih 

konkurenčnih prednosti, kot so kvalitetno opravljene storitve, tehnična lokalizacija produktov, pred 

in po prodajno svetovanje, prodaja kvalitetne strojne in programske opreme, strokovna 

usposobljenost kadra, izobraževanje končnih uporabnikov ter promocijske aktivnosti na lokalnih 

trgih. Podjetje Sfera IT ima kljub mladosti veliko število pomembnih referenc, kot so podjetje 

Engrotuš, Simobil, Javna agencija za energijo, ADK, GA ter mnoga druga. Podjetje sestavlja tim 

osmih ambicioznih zaposlenih za katere je značilna visoka stopnja produktivnosti ter velika želja po 

neprestanem izboljševanju in izpopolnjevanju. Strokovni tim komunikacijskega inženiringa, zavezan 

stalnemu razvoju na področju telekomunikacij, se permanentno izobražuje in pridobiva vedno višje 

ravni svojega specialističnega znanja, kar jim zagotavlja nudenje in podporo najsodobnejših IKT 

rešitev končnim uporabnikom oziroma naročnikom. 

 

Predavatelj nam je v nadaljevanju predavanja 

prikazal vprašanja na katera je poskušal na koncu 

predavanja odgovoriti ter so predstavljala rdečo nit 

njegove predstavitve vodenja IT projekta. Kot uvod 

v nadaljevanje predavanja nam je podal nekaj 

teoretičnega ozadja o vodenju projektov, saj po 

njegovem mnenju izhodišče za razumevanje 

tematike predstavlja teoretično znanje o področju 



 
predstavitve. Obstaja torej več  različnih metodologij vodenja projektov, in sicer tradicionalno 

vodenje, vodenje pometodi PRINCE 2 ter extreme vodenje. V okviru vodenja IT projekta mora iti 

podjetje skozi več procesov, kot so proces zagona, planiranja in načrtovanja, izvajanja, skozi 

nadzor in kontrolo ter zaključek projekta. 

Pomembno je prav tako, da si podjetje pred izvedbo projekta določi cilje, ki so odvisna od 

organizacije ter se med podjetji razlikuje. 

 

V nadaljevanju je gospod Tomislav Rapič, na praktičnem primeru podjetja predstavil primer 

projekta na katerem delajo in se počasi zaključuje. Predavatelj podjetja ni imenoval temveč je 

predstavil zgolj njihove težave ter 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 

zelo različni izvajalci zato je bil pretok poslovno kritičnih informacij med različnimi lokacijami 

podjetja izjemno slab. Podjetje je zato skupaj s stranko postavilo različne cilje, ki jih imajo različni 

subjekti v podjetju ter poskušalo odpraviti vse težave podjetja s poenotenjem celotne informacijske 

infrastrukture. 

   

Projekt vodenja se je začel z postavitvijo projektne skupine v 

katero spadajo različni predstavniki lastnikov, podjetja, 

izvajalca ter podizvajalca. Predavatelj je pri tem poudaril, da 

ima vsaka predstavljena skupina po dva predstavnika oziroma 

dva, ki lahko kompetentno odločata, saj pomeni projekt 

dodatno delo in se lahko zgodi, da katerega predstavnika 

zaradi rednih obveznosti ni, oziroma ni dosegljiv. V 

nadaljevanju je bilo potrebno napisati projektni plan ter 

terminsko opredeliti potek celotnega projekta v katerem 

moramo predvideti tudi  čas za popravke ter  čas za 

reševanje ob primeru nastanka morebitnih težav. Po mnenju 

predavatelja predstavlja pomemben del projekta tudi 

načrtovanje celotnega projekta ter kasnejša izvedba projekta v katerem se največkrat pojavijo 

problemi in težave zato se projekt nikoli ne zaključi ob postavljenem terminu temveč se težave 

rešujejo še po uradnem zaključku projekta,  čeprav je predavatelj mnenja, da je 

potrebno vse nastale težave, ki so se pojavile tekom projekta   reševati sproti, saj se bo le tako 

projekt uspešno zaključil. 

 

V nadaljevanju predavanja je gospod Tomislav predstavil še s katerimi pomembnimi izzivi in 

težavami so se v  času vodenja in izvajanja projekta pri omenjenem podjetju srečevali. 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.  

 

Na koncu predavanja smo skupaj s predavateljem odgovorili na predhodno postavljena vprašanja, 

na katera smo tekom predavanja dobili odgovore. Ugotovili smo, da gre pri projektnem    vodenju 

za obravnavo in reševanje izjem ter da želijo vsi postati projektni vodje, katerega delo je, da pozna 

trenutno stanje projekta, da pravočasno reagira na težave in sprejema odločitve o spremembah, da 

pravočasno eskalira težave na višje instance ter do potankosti pozna in obvlada problematiko in 

vsebino projekta. O projektu in o vodenju projekta govorimo, kadar je potrebna koordinacija večih 

ljudi, saj na projektu po navadi dela veliko ljudi ter veliko projektnih vodij, ki morajo pred izvedbo 

projekta proučiti  in poznati vso teorijo, da lahko praktično izvedejo projekt vodenja. 

 

 

 

:: Strokovna ekskurzija v Microsoftovem razvojnem centru- Dublin 

 

Datum: 03.05-07.05.2010 

Pripravila: Natalija Vinšek (2. letnik smeri EP) 

 

V ponedeljek 3.5.2010 ob 2.00 zjutraj smo se 

študentje smeri E‐poslovanje ter Management 

informatike in e‐poslovanja odpravili na 

strokovno ekskurzijo v Dublin. Pot nas je najprej 

vodila z avtobusom do Benetk, od koder naprej pa 

smo nadaljevali z letalom. Let je trajal dobri dve 

uri in za nekatere je bila to njihova prva izkušnja 

z letalom. Ko smo prišli v Dublin, smo se nastanili 

v hostelu The Times Hostel. Ta hostel je ena 

izmed novejših pridobitev v verigi Dublinovih hostlov. Leži v samem centru mesta in je odlična 

lokacija za različne oglede v centru mesta. Ampak takrat se je naš izlet šele dobro začel. Sledil je 

namreč tri urni pohod po centru Dublina z dvema vodičema. Dublin (irsko Baile Átha Cliath) je 

največje mesto in glavno mesto republike Irske, ki leži blizu sredine vzhodne obale otoka Irske, ob 

ustju reke Liffey. Samo mesto je glavno mesto in najpomembnejšo Irsko mesto že od srednjega 

veka. Naselbino so ustanovili Vikingi. Dandanes je ekonomsko, administrativno in kulturno središče 

otoka in ima eno najhitreje rastočih populacij med Evropskimi glavnimi mesti. Zelo so nas navdušili 

prelepo urejeni parki sredi mesta, ki jih je po celem Dublinu več kot 100. V Merrion Square Park pa 

je bil postavljen tudi kip pisatelja Oscarja Wilda, o katerem smo veliko slišali, predvsem o njegovi 

mladosti. Ogled pa nas je vodil vse od nacionalne galerije, Trinity college, Bank of Ireland pa vse 

do znamenitosti ob katerih nam je lahko naš vodič  povedal kaj tudi o njihovi preteklosti. Ogled 



 
smo zaključili ob kozarčku Guinnessa v enem izmed najstarejših pubov v Dublinu. Zvečer smo se 

odpravili na skupno večerjo v gostilno Pacino's. 

 

 

Drugi dan izleta smo imeli ogled pivovarne Guinness. 

Ta se nahaja v središču St James's Gate Brewery in je 

ena izmed zelo znanih pivovarn. Pivovarno je 

ustanovil Arthur Guinness, leta 1759. Tega leta je 

Arthur podpisal 9000 letni zakup za pivovarno Gate St. 

James, za letno najemnino 45 £. Ta pivovarna je bila 

majhna in zapuščena. Vendar je v samo 10 letih 

Arthurju uspelo začeti izvažati lastno pivo iz Irske v 

Anglijo, kljub ogromni konkurenci, ki je uvažala iz 

Anglije na Irsko. Leta 1770 pa je začel s proizvodnjo 

nove vrste temnega piva, imenovanega "porter". Ko je 

Arthur videl, da se to pivo dobro prodaja si je drznil 

več  in začel s proizvodnjo Guinnessa. Pivo porter pa 

je zaščitil in še naprej prodajal. Do časa njegove smrti 

pa je pivo Guinness postalo že svetovno znano in ta 

slava traja še danes. Voden ogled je bil pripravljen 

tako, da nismo rabili vodiča, saj je bilo vse napisano 

ali pa so se predvajali videoposnetki. Skozi ogled smo spoznali, kako je v preteklosti potekala ročna 

proizvodnja piva in kako poteka današnja avtomatizirana proizvodnja piva. Veliko izmed nas se je 

v sami pivovarni zadržalo nekje 4 ure. Čisto na vrhu stavbe pa se nahaja t.i. "Gravity bar". 

Obiskovalci lahko pridejo do njega z dvigalom ali po stopnicah, ki jih pripeljejo v vrhunec potovanja 

po Guinnessu. Nad streho in 40 metrov od tal, ta edinstven panoramski bar zagotavlja 360‐stopinjski 

razgled po Dublinu. Tako smo lahko ob pijači in uživali tudi v razgledu. Za popestritev ogleda, pa 

smo si lahko pridobili tudi potrdilo – certifikat, da si znamo natočiti »pint« Guinnessa. Da smo dobili 

certifikat, smo si morali sami natočili popoln kozarec Guinnessa ob pomoči natančnih navodil 

tamkajšnjih zaposlenih. Ko pa smo končali z ogledom pivovarne, pa smo imeli prosto popoldne, ki 

smo ga lahko izkoristili po lastnih željah. 

 

Tretji dan pa je bil najpomembnejši, saj smo tisti dan 

uresničili naše namere, zakaj smo sploh organizirali 

izlet, obiskali smo Microsoftov razvojni center. 

Microsoft ima v Dublinu kar dva razvojna centra in prvi 

deluje že vse od leta 1985. Takrat je bilo zaposlenih le 

nekaj  čez 100 ljudi, danes pa zaposlenih preko 1200 

ljudi. Za nas so pripravili sledeča predavanja: 



 
 Operations/distribution of Microsoft Irland(Dawn Balfe) 

 What kind of products/parts are developed there and presentation of some products and 

divisions (Chris Riggs) 

 Field of localization (Eric Paquin) 

 Datacentre in Dublin and what runs there. (Dave Northey) 

 

Na predavanjih smo zvedeli nekaj o samem podjetju, njihovih funkcijah in zadolžitvah, ki jih oni 

opravljajo v podjetju, in kako se podjetje sooča z različnimi izzivi. Počaščeni pa smo bili tudi s tem, 

da smo lahko na posnetkih videli kaj vse se razvija v njihovih laboratorijih in kaj lahko v prihodnosti 

pričakujemo od novih produktov. Zelo veliko je bilo tudi govora o novem računalništvu v oblaku ter 

njegovih prednostih , v katere še veliko ljudi ne zaupa. Računalništvo v oblaku je slog računalništva, 

pri katerem so dinamično razširljiva in pogosto virtualizirana računalniška sredstva na voljo kot 

storitev preko interneta. Poleg predavanj smo imeli tudi krajši ogled enega izmed poslopij. Zvečer 

smo se najprej skupaj odpravil na večerjo, po tej pa je sledil skupinski obisk tradicionalnega Irskega 

puba z glasbo v živo.  

 

V četrtek, zadnji dan, pa smo imeli prosto in smo se lahko odpravili vsak po svoje raziskovati Dublin 

in okolico Irske. Večina izmed nas se je odpravila na kakšen izlet, tako da smo maksimalno izkoristili 

še tisti preostanek časa, ki nam je ostal. Zvečer smo se skupaj odpravili še na zadnjo skupno večerjo 

v Pacino's. 

V petek zjutraj pa smo zapustili Dublin in se v popoldanskih urah vrnili v Maribor.   Po koncu smo 

bili bogatejši za nekaj novega znanja o Irski, o Guinnessu, Microsoftu ter polni novih izkušenj in 

vtisov, ki jih z besedami niti ni mogoče v celoti opisati.   

 

Mnenja študentov o izletu 

Izlet v Dublin je bilo nepozabno doživetje. Vsa moja pričakovanja so bila izpolnjena in presežena. Druženje, 

spoznavanje nekaterih še nepoznanih obrazov, obisk v samem Microsoftovem razvojnem centru in zanimiva 

predavanja, ter ogledi, katere smo imeli organizirane, so bili resnično pohvale vredni organizatorjem, kateri 

so poskrbeli, da smo si lahko vse to ogledali in še mnogo več, kar si je vsak izmed nas želel. Prepričana sem, 

da se ga bomo mnogi zopet ponovno udeležili tudi prihodnje leto. 

Nina Jambrec, 3. letnik dodiplomskega študija 

 



 
Na izletu je bilo super. Kljub temu, da smo bili na Irskem le 4 dni, smo zaradi dobro sestavljenega urnika, na 

katerem je bil prostor tudi za individualne izlete, doživeli bistvo Irske. Skupaj smo si ogledali glavno mesto, 

pivovarno Guiness in Microsoftov razvojni center v Dublinu, s kolegi pa smo nato obiskali še drugi najstarejši 

živalski vrt v Evropi in se odpravili na potep po obali Irske. Ni mi žal, da sem se udeležila izleta, in  če se kdaj 

pojavi možnost, se bom z veseljem vrnila na Irsko in si ogledala še preostanek te prečudovite zelene dežele, 

ki nas je vsako minuto presenečala s svojim muhastim vremenom in v kateri živijo najbolj prijazni in ustrežljivi 

ljudje, kar sem jih do sedaj srečala. 

Tina Makovec, 3. letnik dodiplomskega študija 

 

Bilo je zanimivo in meni novo doživetje, videli smo eno izmed večjih pivovarn na svetu, sodoben in kulturno 

ter rasno mešan Microsoftov center, kjer je navkljub tem razlikam komunikacija znotraj podjetja odlična. V 

teh štirih dneh smo videli tudi zgodovinsko podobo Dublina ter tisti pravi mestni srčni utrip, pa čeprav mesto 

ni med večjimi v Evropi zna privabiti turiste (trgovine s suvenirji, odlična promocija Guinnessa, ekstremno 

prijazni ljudje, občutek varnosti in povezanosti,...). Minus točko bi dodelil edino podnebju, saj je sonca bore 

malo, pa tudi padavine so dokaj pogoste.   

Peter Dajčman, 1. letnik podiplomskega magistrskega študija 

 

Na smeri e‐poslovanje dobro skrbimo za nenehno dopolnjevanje znanja, ter prikaz le‐tega na praktičnih 

primerih. Kot dokaz je še eden zelo dobro organiziran izlet, na katerem smo lahko uživali, ter se sprehajali 

še v eni evropski prestolnici. Poleg tega smo v Microsoftovem razvojnem centru slišali o novih uporabnih 

produktih, ki šele prihajajo na tržišče. Še enkrat se bi zahvalila organizatorjem, ter jih pohvalila za izjemno 

dobro organiziran izlet v Dublin.   

Irena Šišovska, 1. letnik podiplomskega magistrskega študija 

 

Izlet je bil fenomenalen, kljub bolj slabemu in mrzlemu vremenu. Videli smo veliko znamenitosti, si ogledali 

tovarno Guinnessa, kjer nas je na vrhu  čakal prečudoviti razgled na mesto Dublin. Dublin ponuja ogromno 

stvari, ki si jih je treba ogledati, od živalskega vrta do zaporov. Čeprav nisem šla v živalski vrt, smo na izletu 

na obalo srečali v naravnem okolju tjulnja, ki smo ga tudi hranili. Obala je lepa, naravna in čudovita. Šla bi 

še enkrat:) 

Nina Jeznik, 2. letnik dodiplomskega študija 

 

 

 

:: Zabavne tehnologije Microsoft-a 2010 

 

Gosta: Sašo Zagoranski in Oliver Zofič 

Podjetje: Semantika d.o.o in Microsoft Slovenija  

Datum: 17.05.2010 

 



 
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, študentje (smeri E‐

poslovanje – BU in smeri Management informatike in elektronskega 

poslovanja – BM) v sodelovanju z Microsoft Slovenija in z 

Microsoftovimi partnerji so v ponedeljek, 17. maja 2010 priredili že 

tradicionalni dogodek Zabavne tehnologije Microsofta 2010. 

Predavala sta dva gosta, Sašo Zagoranski iz podjetja Semantika 

d.o.o. in Oliver Zofič iz podjetja Microsoft Slovenija d.o.o. Na 

predavanjih je bilo predstavljeno področje razvoja sodobnih 

namiznih aplikacij z uporabo 

»multi-touch« tehnologij, ki ga je 

vodil gospod Sašo Zagoranski in 

novi pisarniški paket MS Office 2010, ki ga je predstavil gospod 

Oliver Zofič. Po predavanjih se je pričel turnir v igrah Guitar Hero 

in Halo 3 na XBOX 360 konzolah, kjer so študentje preizkušali igre 

in tekmovali za praktične nagrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Uspešno opravljen že 300-ti izpit v Microsoft testnem centru EPF 

 

V septembru 2010 smo v Microsoft testnem centru na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor podelili 

jubilejni, že 300-ti certifikat iz družine Microsoft Office Specialist 2007 (MOS 2007). Hkrati pa smo 

končali testiranja najnovejših certifikatov Microsoft Office Specialist 2010 (MOS 2010), ki jih bomo 

kot prvi v Sloveniji in med prvimi v Evropi pričeli ponujati  z novim študijskim letom. 

  



 
Poslanstvo Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor je v zagotavljanju vrhunskega znanja na področju 

ekonomije in poslovnih ved. Z vzpostavitvijo Microsoft testnih centrov sledimo temu poslanstvu in 

študentom omogočamo boljše izhodišče ob prehodu na trg delovne sile. Na fakulteti že od leta 2007 

deluje testni center Certiport, v okviru katerega potekajo izpiti za certifikate Microsoft Office 

Specialist 2007 in Microsoft Office Specialist 2010. V letošnjem letu pa smo postali tudi pooblaščeni 

testni center Prometric, kjer bo z novim študijskim letom mogoče pridobiti  tudi vse preostale 

Microsoft-ove nazive (MCP, MCSA, MCAD, MCSE, MCSD, MCDBA...).  

 

 

 

 

 

  

  



 
 

Študenti in študentke, ki so diplomirali v letu 2009-2010 

Priimek in ime 
Datum 

diplomiranja 
Naslov diplomskega seminarja 

PLIBERŠEK SUZANA 1.10.2009 E - UČENJE NA PRIMERU EPF  

MALINOVIĆ 

DRAGANA 
1.10.2009 IZOBRAŽEVALNI PORTALI NA PRIMERU PORTALA EPF 

BALEK ŠTEFKA 1.10.2009 ANALIZA SPLETNIH STRANI SLOVENSKIH E - KNJIGARN 

DAJČBAUER LEA 1.10.2009 PRIMERJALNA ANALIZA ERP SISTEMOV MICROSOFT DYNAMICS NAV IN SAP-A 

ČEH MAJA 6.10.2009 
PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH PORTALOV NA PRIMERU ZAVAROVALNICE 

MARIBOR IN ZAVAROVALNICE TRIGLAV 

GEROLD MAJA 9.10.2009 UVEDBA CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE SAP R/3 V PODJETJU SI.MOBIL 

PAVLINJEK MIHA 9.10.2009 UVAJANJE REŠITVE PANTHEON V PODJETJE ROTO 

FRAS BRANKA 9.9.2010 ELEKTRONSKO POSLOVANJE JAVNE UPRAVE (E- UPRAVA) 

BREŠAR DARINKA 16.9.2010 
RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE ODRASLIH NA PRIMERU PROJEKTA UČIMO SE 

ZA ŽIVLJENJE 

DUH MAJA 16.9.2010 PRILAGAJANJE REŠITVE MS DYNAMICS NAV Z RAZVOJNIM OKOLJEM C/SIDE 

JEROMEL TINA 16.9.2010 
UVAJANJE INFORMACIJSKE REŠITVE MICROSOFT DYNAMICS NAV NA PRIMERU 

PODJETJA GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC 

POTOČNIK MITJA 16.9.2010 VARNOST ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V PODJETJU 

JAMBREC NINA 20.9.2010 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV Z ORODJEM MS OFFICE VISIO  

PRAJNDL SIMON 22.9.2010 INFORMACIJSKA PODPORA NABAVE V MICROSOFT DYNAMICS NAV 

SOBOČAN JASMINA 24.9.2010 
PRIMERJALNA ANALIZA SISTEMOV ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV IN 

PANTHEON 

MAKOVEC TINA 24.9.2010 
RAČUNALNIŠKA PODPORA NABAVNEGA POSLOVANJA Z ERP REŠITVIJO 

MICROSOFT DYNAMICS NAV 

BLAJ NINA 29.9.2010 
DELITEV VLOG IN ODGOVORNOSTI PRI UVAJANJU ERP REŠITEV V POSLOVNO 

OKOLJE 

BETI ANDREJ 29.9.2010 PROIZVODNI MODEL E-POSLOVANJA 

ŠKORC DENIS 30.9.2010 
UVAJANJE REŠITVE MICROSOFT DYNAMICS CRM NA PRIMERU FAKULTETE 

DOBA 

ŽIŽEK DINA 30.9.2010 VPLIV ELEKTRONSKIH PRODAJNIH POTI NA BANČNO POSLOVANJE 

  



 

Študenti in študentke, ki so magistrirali v letu 2009-2010 

Priimek in ime 
Datum 

magistriranja 
Naslov magistrske naloge 

KOPINA MITJA 11.3.2010 MANAGEMENT IT STORITEV S PRIPOROČILI ITIL V 

TELEKOMUNIKACIJSKEM PODJETJU 

HALIMIĆ KLAVDIJA 22.4.2010 AVTOMATIZACIJA IN MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV Z 

ORODJI PROIZVAJALCEV EMC IN IBM 

 


