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Uvod 

 

Čestitke Tanji Franc, študentki e-poslovanja, za zmago na študentskem tekmovanju v 

okviru kongresa World Mobile Congress 2016  

Katedra za e-poslovanje in študenti smeri e-poslovanje (BU in BM) že vrsto let tesno sodelujemo s 

podjetjem SAP Slovenija v okviru združenja SAP University Alliances. Del tega sodelovanja je 

možnost udeležbe naših študentov na mednarodnih študentskih tekmovanjih InnoJam, ki se večkrat 

letno odvijajo po celi Evropi. Naši študenti so že dosegli kar nekaj odmevnih rezultatov.  

Naša študentka Tanja Franc je sodelovala januarja na InnoJam-u, ki je potekal v Barceloni. Študenti 

so v skupinah razvijali inovativne rešitve za naslednjo generacijo mobilnih naprav (5G) na platformi 

SAP HANA Cloud. Tanjina ekipa je pripravila zmagovalno rešitev in zato so bili uvrščeni v drugi 

(zaključni) krog tekmovanja, ki je potekal v okviru kongresa World Mobile Congress 2016 v Barceloni. 

MWC je eden izmed  največjih dogodkov s področja mobilnih tehnologij na svetu. 

Ob tej priložnosti še enkrat čestitamo Tanji in članom njene ekipe. 

 

Organizirano predavanje »Etični heker«  

Ste kdaj pomislili, kako delujejo »hekerji« na spletu? Ste že slišali za izraz »etični heker«? Kaj pa 

za izraz »malware«? Ste že dobili mail preko katerega vas prosijo, da nakažete denar vašemu 

prijatelju, ki se je izgubil v Španiji na dopustu? Ste že preko aplikacije Viber dobili glavno Petrolovo 

nagrado? Imate nameščen protivirusni program na vašem mobilnem telefonu?   



 
Ker vemo, da ste na nekatera vprašanja odgovorili pritrdilno in ker se na Katedri za e-poslovanje 

zavedamo pomena informacijske varnosti v današnjem času, smo povabili vrhunskega 

strokovnjaka s tega področja. Predaval je g. Milan Gabor, ki je direktor in lastnik podjetja ViRIS, 

katerega primarna dejavnost je razvoj in varnost informacijskih sistemov. Po večletnem delu kot 

razvijalec programske opreme HERMES SoftLabu, se je odločil za samostojno pot podjetnika in se 

preusmeril v informacijsko varnost in z njo povezanimi storitvami. Ima številne certifikate s 

področja varnostnih produktov in je certificiran etični heker.   

Predavanje je potekalo v torek, 12.04.2016 ob 13.00 uri na Ekonomsko-poslovni fakulteti.    

Če želite izvedete več o tem kdo so etični hekerji, potem si preberite intervjuje, ki jih je g. Gabor 

imel v medijih   

https://www.varninainternetu.si/2014/kdo-so-eticni-hekerji/#  

http://www.siol.net/novice/slovenija/milan-gabor-eticni-heker-298482  

   

https://www.varninainternetu.si/2014/kdo-so-eticni-hekerji/
http://www.siol.net/novice/slovenija/milan-gabor-eticni-heker-298482


 

 Gostujoča predavanja v študijskem letu 2015-2016 

 

Zap.
št 

Datum Tema Izvajalec Podjetje 

1 27.10.2015 Informacije potrebne za izdelavo 
poslovnega plana in njihova soodvisnost 

dr. Tjaša Štrukelj EPF 

2 02.11.2015 Dogodek: Zakaj mora vsak študent 
ekonomije vedeti kaj pomeni kratica 
SAP? 

Jaka Črnivec SAP Slovenija 

3 03.11.2015 Grafični design spletnega mesta Darko Kostič  

4 03.11.2015 LinkedIn Špela Vodušek  

5 03.11.2015 Facebook Jerneja Kušenič  

6 03.11.2015 Twitter in Instagram Breda Levar  

7 03.11.2015 Merjenje uspešnosti spletnega 
oglaševanja na družabnih omrežjih 

Sara Gojčič  

8 04.11.2015 Uvedba Microsoft Dynamics CRM s strani 
partnerja 

Tomaž Vodušek SnT 

9 05.11.2015 Primeri uporabe modulov nabave, 
proizvodnje in servisa v Microsoft 
Dynamics NAV  

Milan Kosi Navigaris 

10 05.11.2015 Strežniška infrastruktura in IP telefonija Rado Jelen Comtron 

11 10.11.2015 Primeri uvedbe portalov - Sharepoint Uroš Zabukovšek PIR 

12 11.11.2015 Projekti uvedbe Microsoft Dynamics CRM 
s strani partnerja 

Bojan Krajnc Org.Tend 

13 12.11.2015 Primeri uporabe modula financ in 
analize 

Natalija Vinšek Adacta 

14 16.11.2015 Nove tehonologije Microsofta (Windows 
10, Office 2016) in pomen certificiranja 
v 21. stoletju 

Marina Dražetič Microsoft 

15 17.11.2015 Kako lahko rešitev BI vpliva na 
izboljšanje poslovanja  

Rado Jelen Comtron 

16 17.11.2015 Kako lahko rešitev ERP vpliva na 
izboljšanje poslovanja  

Domen Ocepek Kopa 

17 18.11.2015 Uvajanje CRM rešitev Timi Hraš Lancom 

18 18.11.2015 Uvedba CRM v Istrabenz Črtomir Ješelnik Istrabenz 

19 19.11.2015 Primeri modulov prodaja, servis in CRM 
(Adacta) 

Tom Erznožnik Adacta 

20 19.11.2015 Windows 10 Vedran Solaja Microsoft 

21 23.11.2015 Poslovno poročanje Mitja Hafner ADD 

22 24.11.2015 Novi mediji (spletna predstavitev, 
spletni portal, mobilni portal, mobilne 
aplikacije, PDF obrazci 

Metka Zemljic BuyITC 

23 24.11.2015  
Odzivni design  

Maruša Fujs BuyITC 

24 24.11.2015 Poslovanje podjetja s podjetjem  dr. Rok Bojanc  ZZI 

25 24.11.2015 Uvajanje spletnih trgovin  Rado Jelen Comtron 

26 24.11.2015 Projekti uvajanja spletnih mest in 
portalov  

 Stroka 

27 24.11.2015 Poslovni potencial spletnih iskalnikov  Uroš Žohar Intera 



 
Zap.
št 

Datum Tema Izvajalec Podjetje 

28 24.11.2015 Izdelava spletnega mesta za mikro 
podjetja s pomočjo brezplačnih spletnih 
orodij  

Simon Prajndl  

29 24.11.2015 Primeri projektov uvedb rešitev na 
ogrodju Microsoft Sharepont  

Uroš Zabukovšek PIR 

30 25.11.2015 Rešitev SAP CRM Jaka Črnivec SAP Slovenija 

31 25.11.2015 Uporaba rešitve SAP CRM v Medisu Jaka Črnivec Medis 

32 26.11.2015 Management informacijske 
infrastrukture na primeru Sfera 

Tadej Horvat Sfera 

33 26.11.2015 Nadziranje strojne in programske 
opreme (monitoring) 

 Lancom 

34 01.12.2015 Microsoft Dynamics AX  Mirko Draškovič Adacta 

35 01.12.2015 Uvedba rešitve Pantheon Boštjan Arzenšek  

36 01.12.2015 Primer uvedbe dodatnih in vertikalnih 
rešitev NAV  

Matjaž Jug Business 

Solutions 

37 01.12.2015 Primerjava projektov uvedb Microsoft 
Dynamics vs. SAP ERP 

Andrej Zajc Sapphir 

38 01.12.2015 Projekti uvedbe Microsoft Dynamics 
rešitev  

Mag. Goran Čop Adacta 

39 02.12.2015 Uporaba rešitve SAP CRM v Telemachu Matej Felicijan Telemach 

40 02.12.2015 Analitični CRM Urban Šebjan EPF 

41 03.12.2015 Dodatne in vertikalne rešitve v NAV Matjaž Jug Business 

Solutions 

42 03.12.2015 Primer s prakse - Informacijska 
infrastruktura na primeru Zavarovalnica 
Maribor 

Darko Šuštar Zavarovalnica 

Maribor 

43 03.12.2015 Integracija mobilnih naprav v 
informacijsko infrastrukturo (na 
delovnem mestu, od doma …) 

Jure Cunderič iStyle 

44 07.12.2015 Dogodek: Trendi in kariera na področju 
poslovnih rešitev Microsoft in TestFest 

  

45 07.12.2015 Strateški vidiki informatizacije v 
storitvenem podjetju na primeru 
Vodovoda Maribor  

Bojan Erker Mariborski 

Vodovod 

46 08.12.2015 Pomembnost informatizacije pri 
upravljanju sejmišča  

Andrej Prpič APP 

47 10.12.2015 Poslovne rešitve kot del infrastrukture 
(kako umestiti, kako upoštevati zahteve 
pri informacijski infrastrukturi, 
problematika sistemske integracije, 
administracija poslovnih rešitev) - SAP 
ERP 
 

Jaka Črnivec SAP Slovenija 

48 10.12.2015 Računalništvo v oblaku Gregor Dedič Consalta 

49 15.12.2015 FaceBook Jerneja Kušenič  

50 15.12.2015 LinkedIn Špela Vodušek  

51 15.12.2015 SAP CRM Aleš Čibej Processi 

52 15.12.2015 CRM – od analize stanja do prehoda v 
uporabo 

Bojan Krajnc Org. Tend 



 
Zap.
št 

Datum Tema Izvajalec Podjetje 

53 15.12.2015 Uvedba CRM v skupino Istrabenz  Črtomir Ješelnik Istrabenz plini 

54 15.12.2015 Poslovni potencial rešitev v oblaku – 
Salesforce vs. Microsoft Dynamics CRM  

Tina Blagojrvić  

55 15.12.2015 Uporaba CRM rešitve v zavarovalnici 
Vzajemna 

Slavko Mislej  

56 15.12.2015 Primerjalna analiza CRM rešitev v oblaku  Valerija Zemljič  

57 16.12.2015 Intrix CRM Marko Bauman, 

Uroš Žohar 

Intera 

58 17.12.2015 Kopa ERP Domen Ocepek Kopa 

59 05.01.2016 Spletna trgovina Akcija.si in  
povezava spletne trgovine z ERP (Tron 
Intercenter) 

Rado Jelen Comtron 

60 05.01.2016 Kako z digitalnim marketingom iz 
majhnega Start-Upa ustvariš globalno 
podjetje 

Nejc Škoberne  

61 05.01.2016 Mobilne aplikacije v SAP  Jaka Črnivec SAP Slovenija 

62 05.01.2016 Digitalni marketing in projekti uvedbe 
spletnih rešitev z integracijo z ostalimi 
rešitvami 

Aleš Zebec BuyITC 

63 05.01.2016 Odzivni marketing in uporabniške 
izkušnje spletnih rešitev  

Maruša Fujs, 

Metka Zemljič 

BuyITC 

64 05.01.2016 Design spletnega mesta  Darko Kostič  

65 07.01.2016 Primer uvedbe NAV v podjetje Fragmat 
Tim Laško 

mag. Goran Čop Adacta 

66 07.01.2016 iScala in Epicor ERP Timi Hraš Lancom 

67 11.01.2016 Strategija informatizacije banke na 
primeru skupine Raifaissen  

Gvido Jemenšek Raiffeisen 

68 11.01.2016 Informatizacija logistike  Miha Praunseis Avtenta 

69 11.01.2016 Strateški vidiki informatizacije v 
proizvodnem podjetju na primeru 
podjetja Cimos d.d.  

Primož Hari, Uroš 

Zabukovšek 

Cimos 

70 12.01.2016 Merjenje uspešnosti spletnega 
oglaševanja na družabnih omrežjih  

Sara Gojčič  

71 12.01.2016 Twitter in Pinterest Breda Lever  

72 12.01.2016 Praktične izkušnje pri vodenju in 
izpeljavi projektov  

Andrej Prevc Avtenta 

73 12.01.2016 Praktične izkušnje uvedbe rešitve SAP 
ERP v Kovinoplastiko Lož  

Črtomir Ješelnik Istrabenz plini 

74 12.01.2016 Posebnosti vertikalnih rešitev – primer 
vertikale za energijo  

Nino Polajner Sapphir 

75 12.01.2016 Metodologije uvajanja SAP rešitev  Nataša Rojc 

Spindler 

SAP Slovenija 

76 12.01.2016 SAP BI in HANA  Jaka Črnivec SAP Slovenija 

77 12.01.2016 SAP CRM in SAP cloud  Jaka Črnivec SAP Slovenija 

78 13.01.2016 CRM - od analize stanja do prehoda v 
uporabo 

Bojan Krajnc Lopis 

79 14.01.2016 Microsoft Dynamics AX Mirko Draškovič  Adacta 



 
Zap.
št 

Datum Tema Izvajalec Podjetje 

80 14.01.2016 Pisarna v Microsoft oblaku Oliver Zofič Microsoft 

81 19.01.2016 Uvajanje rešitve KOPA ERP Domen Ocepek Kopa 

82 19.01.2016 Primeri uvajanja poslovnih rešitev 
Oracle  

Nina Jambrec NEK 

83 21.01.2016 Revizija informacijskega sistema Tadej Kosmačin  

84 29.02.2016 Primer prenove poslovnih procesov v 
Cimos TAM A.i. 

Uroš Zabukovšek Cimos 

85 08.03.2016 Projektni management dr. Igor Vrečko EPF 

86 14.03.2016 Primer Intrix CRM Marko Bauman Intera 

87 14.03.2016 Procesi v ARIS Rok Sobočan Tricikl 

88 21.03.2016 Dokumentni sistemi  Avtenta 

89 22.03.2016 Zunanje izvajanje v oblaku Rok Rogelj SRC 

90 22.03.2016 Informacijska varnost Samo Gaberšček, 

Sandi Bižal 

SRC, Adriatic 

Slovenica 

91 22.03.2016 Upravljanje sprememb v informatiki Nina Jambrec NEK 

92 24.03.2016 Uporaba modulov SD v poslovni skupini 
Gorenje 

Matjaž Lekše Gorenje 

93 24.03.2016 Podjetje SAP, rešitve SAP in SAP 
NetWeaver 

Jaka Črnivec SAP Slovenija 

94 24.03.2016 SAP Student Ambassador Davorin Pandel, 

Petra Trafela, 

Breda Lever 

 

95 29.03.2016 ITIL Rok Sajovic ITSM 

96 29.03.2016 Informacijska varnost Nebojša Živkovič ITSM 

97 31.03.2016 Primer s prakse, s poudarkom na 
modulih MM in PP 

Črtomir Ješelnik Kovinoplastika 

Lož 

98 04.04.2016 E-nabava Andrej Furman SG Automotive 

d.o.o. 

99 04.04.2016 B2B poslovanje dr. Rok Bojanc ZZI 

100 05.04.2016 Revizija informacijskih sistemov Tadej Kosmačin Pošta 

101 05.04.2016 Uvedba standardov ISO 27001 in ISO 
22301 

Nina Jeznik  

102 11.04.2016 E-trgovanje (B2B, B2C, spletni katalog)  BuyITC 

103 12.04.2016 Varnost informacijskih sistemov - etični 
heker 

Milan Gabor Viris 

104 12.04.2016 Računalništvo v oblaku Gregor Dedič Consalta 

105 14.04.2016 Informacijski sistem kadrovske 
dejavnosti 

Sandi Čemažar SAP Slovenija 

106 18.04.2016 Excel kultura Štor NKBM 

107 19.04.2016 Pametna stavba  Arhides 

108 19.04.2016 Informatizacija poslovanja  Talum 

109 25.04.2016 Finančni modul v mednarodnem 
podjetju 

Mateja Marolt SAP Slovenija 



 
Zap.
št 

Datum Tema Izvajalec Podjetje 

110 10.05.2016 Projekt BI v Istrabenz skupini Črtomir Ješelnik Istrabenz 

111 16.05.2016 Informatika v DUTB Robi Flego  

112 16.05.2016 Doing business in India Rajesh Hajurija  

113 19.05.2016 Referenčni procesi v SAP in 
metodologija ASAP 

Nataša Rojc 

Spindler 

SAP Slovenija 

114 23.05.2016 Plačilni promet in e-račun Maja Gal  

115 24.05.2016 Primeri uvedbe IP telefonije Rado Jelen Comtron 

116 24.05.2016 Upravljanje tiskanja Rado Jelen Comtron 

117 24.05.2016 Resursi za poslovne rešitve v oblaku: da 
ali ne 

Rado Jelen Comtron 

118 24.05.2016 ITIL v podjetju Grawe Andreas Kocbek Grawe 

119 24.05.2016 Krizni management v IT na primeru 
podjetja Cimos 

Primož Hari Cimos 

120 26.05.2016 Rešitev SAP S/4  SAP Slovenija 

121 26.05.2016 Poslovno poročanje v SAPu  SAP Slovenija 

122 30.05.2016 Digitalno certificiranje J. Primžić Pošta 

123 30.05.2016 Računalniška podpora trgovalni 
platformi 

Bostijan 

Nartudivsek 

 

124 07.06.2016 Uvedba SalesForce v podjetju AMIS Marko Perme, 

Bojan Močnik 

Agilcon, AMIS 

125 09.06.2016 Uvedba rešitve ERP v podjetje - primer 
(Mikro+Polo) 

 Mikro+Polo 

 

  



 

Reportaže predavanj, dogodkov in strokovnih ekskurzij v študijskem letu 

2015-2016 

 

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

 

Podjetja: SAP Slovenija, Spar 

Datum: 02.11.2015 

Gosti: Jaka Črnivec, Tine Papič, Breda Lever 

Pripravili: Sodelavci Katedre za e-poslovanje 

 
V ponedeljek, 2 novembra 2015 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 

organizira vsako leto v sodelovanju s podjetjem SAP 

Slovenija in njegovimi partnerji.  

Na letošnjem dogodku je po pozdravnem nagovoru 

predstojnika Katedre za e-poslovanje, dr. Sama Bobka 

sledila podelitev potrdil »SAP Introduction training in 

the GBI Model Company« tistim študentom, ki so 

uspešno zaključili izobraževanje o rešitvi SAP ERP v preteklem študijskem letu in tako izpolnili 

pogoje za pridobitev certifikata. Pridobljeni certifikati omogočajo hitrejšo in lažjo zaposlitev 

diplomantov usmeritve E-poslovanja in Management informatike in e-poslovanja.  

 

Jaka Črnivec (SAP Slovenija) je predstavil podjetje SAP in njegove rešitve. Poleg tega je predstavil 

tudi številne priložnosti za študente v SAP svetu. Nato je Tine Papič (SPAR Slovenija) predstavil 

pozitivne izkušnje z rešitvami SAP v skupini SPAR, njihovo uporabo v vsakodnevnem poslovanju in 

načrte za prihodnost. Na koncu nam je Breda Lever, absolventka usmeritve Management informatike 

in e-poslovanja (bm), predstavila njeno osebno izkušnjo od prvega stika z rešitvijo SAP v 

pedagoškem procesu pa vse do zaposlitve v podjetju Bayer. 



 

 

G. Jaka Črnivec je v svoji predstavitvi razložil zakaj je rešitev SAP lahko priložnost za študente. 

Najprej je pojasnil pomen kratice SAP - »Systems, Applications, Products in data processing« in 

podal kratko zgodovino podjetja. Podjetje SAP ima največji tržni delež na področju poslovnih 

informacijskih rešitev (ERP) in zaposluje preko 65.500 ljudi v 130 državah. Rešitev SAP ERP ima 

prilagojene rešitve za 25 industrij, preveden je v 37 jezikov ter jih uvaja več kot 2.900 SAP 

partnerjev. To rešitev uporablja tudi preko 120 večjih slovenskih podjetij, skupaj ima preko 15.000 

uporabnikov. Največje SAP stranke v Sloveniji so: Lek, Krka, Slovenske železnice, Henkel, Gorenje, 

BHC, Spar, Belinka, Droga Kolinska, Intereuropa, Iskratel, Kovintrade, Mercator, Perutnina Ptuj, 

Luka Koper, Ljubljanske Mlekarne, Mikro+polo in druga. 

 

 

Sledila je predstavitev združenje SAP University Alliances, katerega članica je tudi Ekonomsko-

poslovna fakulteta. Članstvo v združenju omogoča uporabo rešitev SAP v pedagoškem procesu, poleg 

tega pa tudi sodelovanje na številnih študentskih tekmovanjih, dogodkih, uporabo brezplačnih 

spletnih tečajev itd. Kot primer dobre prakse je predstavil še zgodbo študenta smeri E-poslovanje 

(bu), Davorina Pandla. Davorin je večkrat sodeloval v okviru aktivnosti na fakulteti, ki jih je 

organiziralo podjetje SAP. Lani pa je kljub nekaterim pomislekom oddal vlogo na mednarodnem 

razpisu za sodelovanje na SAP Sales Academy kjer je bilo prijavljenih 40000 ljudi. Bil je izbran med 



 
300 sodelujočih v intenzivnem programu usposabljanja. Program je vključeval 6 mesečno 

usposabljanje pod mentorstvom izkušenih managerjev na domači lokaciji, ter 3 mesečno intenzivno 

praktično usposabljanje v Kaliforniji, ZDA. Po končanem izobraževanju je imel zagotovljeno službo 

v podjetju SAP, kjer sedaj zaseda delovno mesto HR Sol ution Sales Associate for South Eastern 

Europe. 

 

Tine Papič (Application Manager Business Intelligence) s podjetja SPAR je najprej opisal skupino 

SPAR, zgodovino podjetja, njeno strukturo in delovanje. Predstavil je tudi njihovo uporabo rešitev 

SAP. Področje trgovine se skozi čas nenehno spreminja, nove tehnologije omogočajo nadaljnji 

razvoj tudi sedaj. Skupina SPAR vlaga precej sredstev v razvoj novih kanalov prodaje in sledi cilju 

prehoda na t.i. Omni-Channel prodajo, kjer se prepletajo klasični prodajni kanali z spletnimi. 

Ključno pri tem konceptu je, da imamo podatke in analize na voljo v realnem času, kar so dosegli z 

uvedbo rešitve SAP HANA. Kot primer je g. Papič pojasnil tudi ozadje za programom lojalnostnih 

kartic, ki jih v Sloveniji zelo uspešno uporabljajo. V ozadju je zelo kompleksen proces analiziranja 

in statistične obdelave podatkov z namenom spoznati nakupovalne navade uporabnikov, na osnovi 

katerih lahko ponudijo kupcem bolj prilagojene ugodnosti in akcije. 

Ob koncu dogodka je Breda Lever, absolventka podiplomske usmeritve Management informatike in 

e-poslovanja pojasnila, kaj je SAP prinesel njej in kako je potekala njena študijska pot na 

Ekonomsko-poslovni fakulteti. Predstavila je številna tekmovanja v okviru SAP University Alliances, 

ki se jih je udeležila v času študija in nagrade, ki jih je prejela. Poudarila je, da je že v času študija 

spoznala, da želi delati na tem področju, zato se je tudi z veseljem vključevala v številne 

obštudijske aktivnosti. Za konec je povedala, da ji je SAP prinesel različna poznanstva in 

prijateljstva, nova znanja, zabavo in ne nazadnje tudi službo. Trenutno dela v farmacevtskem 

podjetju Bayer v Ljubljani, kot asistentka regionalni vodji splošne nabave. 

 

 

 

 

 

 

 



 
:: Obisk konference INFOSEK 2015 

 

Kraj: Nova Gorica 

Datum: 18.-20.11.2015 

Študenti smeri Management informatike in e-poslovanja: Vikica Štingl, Rok Žerdin, Marjan 

Gumilar in Matej Štumberger 

 

V času od 18. do 20. novembra 2015 je v Novi Gorici potekala konferenca Infosek 2015. Konferenca 

Infosek je eden izmed največjih dogodkov na področju informacijske varnosti v Sloveniji. Udeleženci 

konference se seznanijo z najnovejšimi trendi in spoznanji o informacijski varnosti v slovenskem in 

evropskem prostoru.  

 

Letošnje tridnevne konference smo se lahko 

brezplačno udeležili  tudi 4 študenti smeri 

Management informatike in e-poslovanja: Vikica 

Štingl, Rok Žerdin, Marjan Gumilar in Matej 

Štumberger. Tako smo imeli priložnost poslušati 

različna predavanja slovenskih in tujih 

managerjev, ki so zadolženi za informacijsko 

varnost v podjetjih, direktorjev informatike, 

sistemskih administratorjev, vodje varnosti itn. 

Udeležba na konferenci je bila za nas odlična priložnost, da smo spoznali trende na področju 

informacijske varnosti, imeli smo možnost doživeti tovrstno konferenco in se naučiti novih stvari, 

poleg tega pa smo poslušali predavanja izkušenih predavateljev, ki so podali veliko uporabnega 

znanja. 

 

Na prvem konferenčnem dnevu je najprej potekala registracija 

udeležencev. Potem so sledila predavanja iz strani slovenskih 

in tujih predavateljev. Gospod Daniel Blander iz podjetja 

Techtonica  je govoril o Development/Operations (Dev/Ops), 

kjer gre za prakso, ki jo uporabljajo v IT pri uvajanju nove 

programske opreme. Pojasnil je, da v večino primerov uporabe, 

ta način ne prinaša pričakovanih rezultatov, ker trajanje uvajanja pogosto ni v pričakovanem 

časovnem  okvirju. Pogosti vzroki za neuspešno uvajanje te metode: nov oddelek za uvajanje, 

nenatančna navodila poteka dela in virov, postavitev nerealnih ciljev, uvajanje novih Dev/Ops 

metod in ohranjanje starih struktur. 

 

Na drugem konferenčnem dnevu smo se najprej udeležili predavanja podjetja ENISA. Pri tem smo 

spoznali, da sta glavni vrsti informacijskih groženj za podjetja tehnične grožnje in neustrezna 



 
konfiguracija. Naslednje predavanje je bilo s strani predstavnika podjetja TREND MICRO. Na zelo 

zanimiv način so nam predstavili kako poteka »malware« okužba preko socialnih omrežij kot so 

Facebook, LinkedIn, Google+ itn. Poudarili so, da je pomemben nadzor tako notranjega kot tudi 

zunanjega okolja podjetja.  Druga podjetja, ki so imela svoja predavanja so bila še: SMART.com, 

NTR inženiring in UNISTAR pro. Po koncu konferenčnega dneva je zvečer sledila dobrodelna večerja 

in koncert Vlada Kreslina v restavraciji Rusjan.   

 

Na zadnjem konferenčnem dnevu je sledilo predavanje o 

nevtralnosti interneta. Nevtralnost interneta je načelo, po 

katerem se vsak internetni promet skozi javno komunikacijsko 

omrežje obravnava enakovredno, to je neodvisno od vsebine, 

aplikacij, storitev, naprave, vira in cilja komunikacije. Pri tem 

so povedali, da ima Slovenija trenutno eno najboljših zakonodaj 

o nevtralnosti interneta. Evropska unija pa po direktivi ne podpira nevtralnosti interneta.  

 

Udeležba na konferenci nam je omogočila spoznati nove ljudi iz področja IT, slišati o trendih in 

smernicah na področju informacijske varnosti ter dobiti praktične izkušnje iz tega področja.   

 

 

 

:: Udeležba na MSP Summit Zagreb 2015 

 

Kraj: Zagreb 

Datum: 25.-27.11.2015 

Študenti smeri Management informatike in e-poslovanja: Miha Biruš, Patricija Gavez, Breda Lever 

 

Od 25. do 27. novembra 2015 je v Zagrebu potekalo 

regionalno srečanje Microsoft Student Partnerjev (MSP). 

Dogodka se je udeležilo trideset študentov iz Slovenije, 

Hrvaške, Bosne in Srbije. Med petimi študenti, ki smo 

zastopali Slovenijo, smo bili tudi trije študentje smeri 

Management informatike in elektronskega poslovanja 

(MIEP). Tridnevno druženje je bilo polno najrazličnejših 

delavnic, kjer so izmenjavali primeri dobre prakse, 

predavanj na katerih so spoznali novosti s področja IT, manjkalo pa ni niti večernega neformalnega 

druženja in raziskovanja lepot Zagreba. Študenti Breda, Patricija in Miha so o srečanju povedali 

naslednje: 

 

 



 
Patricija: Ena izmed prednosti, ki smo jih deležni Microsoft Student Partnerji so udeležbe na 

najrazličnejših IT srečanjih. Dogodek v Zagrebu je bila odlična priložnost, da se spoznamo z ostalimi 

MSPjevci v regiji in si izmenjamo ideje, načine delovanja ter spletemo nove prijateljske vezi. Za 

udeležence je bilo lepo poskrbljeno, predavanja in delavnice, ki so potekale na sedežu hrvaškega 

Microsofta so bile dinamične in zanimive. Prepričana sem, da smo študentje srečanje zapustili z 

novimi idejami, pozitivnimi vtisi in še dodatno motivirani za vnaprejšnje delovanje kot Microsoft 

Student Partnerji.  

 

Breda: Vsak dogodek, ki se ga lahko preko naše usmeritve MIEP udeležim je izjemen in tudi MSP 

Summit Zagreb je bil ena velika pozitivna izkušnja. Spoznali smo veliko mladih, ambicioznih in 

proaktivnih posameznikov iz Hrvaške, Bosne in Srbije, ki imajo podobne cilje, kot mi sami in smo 

lahko tako skupaj razvijali ideje na področju tehnologije, v okviru MSP. Udeležili smo se odličnih 

delavnic, predstavitev in večerij ter se tako tudi bolj spoznali. Seveda pa smo si ogledali še čudoviti 

adventni Zagreb. 

 

Miha: Študentje večkrat poslušamo o globalizaciji 

ter pomenu povezovanja in sodelovanja, na 

dogodkih kot je bilo srečanje MSPjev v Zagrebu, 

pa to lahko sami izkusimo. In vedno znova me 

navduši energija kolegov iz drugih držav, njihovi 

odlični projekti in nove ideje, kar nam v Sloveniji 

v zadnjem času pogosto manjka. Smo pa tudi 

tokrat ugotovili, da imamo MSPji na EPF v 

primerjavi z ostalimi zelo dobro vzpostavljeno 

sodelovanje s profesorji na katedri za e-poslovanje in odlične možnosti za delovanje. Od nas 

študentov pa je seveda odvisno, če znamo to izkoristiti. 

 

Galerijo slik z foto utrinki iz dogodka 

najdete tukaj. Če želite izvedeti kako 

pridobiti naziv Microsoft Student Partner 

in se pridružiti MSPjem na Ekonomsko-

poslovni fakulteti si lahko preberete več 

na: http://www.epf.um.si/izpitni-

center-epf/microsoft-student-partner-

msp/ 

  

 

 

 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.945815475505208.1073741835.759255897494501&type=3
http://www.epf.um.si/izpitni-center-epf/microsoft-student-partner-msp/
http://www.epf.um.si/izpitni-center-epf/microsoft-student-partner-msp/
http://www.epf.um.si/izpitni-center-epf/microsoft-student-partner-msp/


 
:: Trendi in kariera na področju poslovnih rešitev Microsoft Dynamics 

 

Podjetja: Microsoft Slovenija, Adacta 

Datum: 07.12.2015 

Gosti: Tjaž Jelovčan, Mirko Draškovič, Natalija Vinšek 

Pripravili: Sodelavci Katedre za e-poslovanje 

 

V ponedeljek, 7.12.2015 ob 12.30 v predavalnici PA je potekal tradicionalni dogodek, ki ga vsako 

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

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

Microsoft Dynamics.  

 

Dogodek je s pozdravnim nagovorom odprl dr. Samo 

Bobek, predstojnik Katedre za e-poslovanje. Sledilo 

je predavanje g. Tjaža Jelovčana iz podjetja 

Microsoft Slovenija, ki je govoril o trendih in 

novostih, ki se pojavljajo na področju poslovnih 

rešitev Microsoft Dynamics. Govoril je o ključnih 

tehnoloških trendih, ki obsegajo mobilno 

poslovanje, socialna omrežja, »big data« in storitve 

v oblaku. Vsi ti trendi, ki vplivajo na poslovanje podjetij, kakor tudi na naša življenja na splošno, 

se širijo tudi na področje poslovnih informacijskih rešitev. Podrobno je predstavil rešitve Microsoft 

Dynamics AX in Microsoft Dynamics CRM, ki se v vse večji meri uvajata v slovenskih podjetjih. 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.  

 

Nadaljeval je g. Mirko Draškovič iz podjetja 

Adacta, ki je pojasnil kako študenti, ki imajo znanja 

iz poslovnih rešitev Microsoft Dynamics postanejo 

uspešni uvajalci tovrstnih rešitev. Na praktičnih 

primerih je pokazal s kakšnimi izzivi se vsakodnevno 

srečujejo uvajalci in na kakšen način rešujejo 

morebitne težave. Predstavil je kako poteka sam 

proces zaposlovanja v njihovem podjetju in opisal 

pozitivne izkušnje, ki jih imajo z zaposlovanjem 

diplomantov usmeritve E-poslovanje in Management informatike in e-poslovanja. V podjetju Adacta 

so zaposlili že več diplomantov smeri E-poslovanje in Management informatike in e-poslovanja, med 

prvimi je bila tudi Natalija Vinšek, ki sedaj dela pri njih kot svetovalka za področje financ. Natalija 



 
je ob koncu dogodka pojasnila, kaj ji je prineslo znanje, ki ga je pridobila na študijski usmeritvi in 

kako je potekala njena študijska pot na Ekonomsko-poslovni fakulteti.   

Dogodek je sklenila podelitev potrdil »Poznavanje rešitve MS Dynamics NAV«, ki jih izdaja Microsoft 

Slovenija študentom, ki opravijo preverjanje znanja. V preteklem študijskem letu je potrdilo 

pridobilo 12 študentov usmeritve E-poslovanje. Pridobljeni certifikati omogočajo hitrejšo in lažjo 

zaposlitev diplomantov usmeritve E-poslovanja in Management informatike in e-poslovanja. 

  

 

 

 

:: Dogodek »Nove tehnologije Microsoft-a« 

 

Podjetje: Microsoft Slovenija 

Datum: 11.01.2016 

Gosti: Oliver Zofič, Marina Dražetić  

 

V ponedeljek, 11.01.2016 ob 12.30 je na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) v Mariboru potekal 

dogodek »Nove tehnologije Microsofta«. Dogodek je bil organiziran s strani Katedre za e-

poslovanje v sodelovanju s podjetjem Microsoft Slovenija. Na dogodku smo skupaj z gosti govorili o 

novostih, ki jih prinaša operacijski sistem Windows 10, Microsoft Office 2016 in o možnostih 

certificiranja preko izpitnega centra na Ekonomsko-poslovni fakulteti. Z dogodkom je bilo 

najavljeno tudi Microsoft Office Specialist (MOS) tekmovanje 2016. 

 



 
Na začetku dogodka je g. Oliver Zofič iz podjetja Microsoft Slovenija 

govoril o novostih, ki jih prinaša novi operacijski sistem Windows 10. 

Razložil je katere so prednosti, ki jih prinaša in kako poteka sama 

namestitev in nadgradnja obstoječega operacijskega sistema, ki je možna 

na vseh pametnih napravah. Poudaril je, da je brezplačna nadgradnja na 

tem operacijskem sistemu možna v roku 1 leta od izida najnovejše verzije. 

Govoril je tudi o novem paketu pripomočkov Microsoft Office 2016. S 

številnimi praktičnimi primeri je ponazoril uporabno vrednost dodatkov, 

kot so Cortana - osebna asistentka v Windows 10, Skype for Business in spletni brskalnik Microsoft 

Edge.  

 

Nadaljevala je ga. Marina Dražetić iz 

podjetja Microsoft Slovenija, ki je najprej 

izpostavila, kako veliko je brezposelnih med 

mladimi v Sloveniji. Pojasnila je, kako 

pomembna so informacijska znanja za 

diplomante in kako lahko pridobljeni 

certifikati Microsoft Office Specialist (MOS) 

pomagajo 

pri iskanju zaposlitve.  

Po podatkih raziskave IDC (IDC/Microsoft, Skills Requirements for 

Tomorrow’s Best Jobs: Helping Educators Provide Students with 

Skills and Tools They Need, October 2013) so znanja iz pripomočkov 

Microsoft Office-a na tretjem mestu med vsemi znanji, ki jih iščejo 

delodajalci za visoko plačana delovna mesta. Iz iste raziskave tudi 

izhaja, daje Microsoft Office med zahtevanimi znanji iz programske 

opreme daleč pred vsemi ostalimi. Ob koncu je predstavila je tudi 

možnost pridobivanja certifikatov po promocijski znižani ceni v 

okviru MOS tekmovanja, ki traja od 11.01.2016 do 15.03.2016 in katerega soorganizator je tudi 

Microsoft Slovenija. 

 

Dogodek je sklenil mag. Zdenko Deželak, ki 

je predstavil delovanje Izpitnega centra na 

EPF in je pozval študente naj se v čim 

večjem številu prijavijo na MOS tekmovanje 

2016 in se certificirajo. Poudaril je, da si 

lahko na ta način pridobijo certifikate, ki so 

svetovno priznani in dokazujejo njihovo 

poznavanje Microsoft Office pripomočkov. 

https://news.microsoft.com/download/presskits/education/docs/idc_101513.pdf


 
Pridobljeni certifikati v vsakem primeru omogočajo hitrejšo in lažjo zaposlitev diplomantov - to 

dokazujejo tudi številne raziskave trga dela.  

 

Več o MOS tekmovanju in možnostih certificiranja po znižani ceni, ter o prijavi na tekmovanje se 

nahaja na spletni strani: http://mos.e-poslovanje.eu/. Ker se tekmovanje odvija na Ekonomsko-

poslovni fakulteti v Mariboru, je to izjemna priložnost za vse študente EPF, da sodelujejo in 

postanejo Microsoft Office Specialisti. 

 
 

 
 
 
 
 
 

: Delavnica Design Thinking Tour with SAP v sodelovanju s podjetjem Cimos d.d. in podjetje 

SAP d.o.o. 

 

Datum: 15.01.2016 

Podjetja: Cimos d.d. in SAP Slovenija d.o.o. 

Pripravile: študentke 3. letnika E-poslovanja: Betka, Špela, Sandra in Rebeka 

 

V petek, 15.01.2015 je katedra za E-poslovanje Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru v 

sodelovanju s podjetjem Cimos in slovensko 

podružnico podjetja SAP organizirala kreativno in 

poučno delavnico za študente usmeritev 

Elektronsko poslovanje (dodiplomski študij) in 

Management informatike in e-poslovanja 

(podiplomski študij), ki smo se želeli preizkusiti v 

Design Thinking metodi. Prijavilo se nas je 25 

študentov.  

 

Metoda Design Thinking se uporablja z namenom, da iz podanih problemov poskušamo najti rešitve. 

Temelji na ustvarjanju inovativnih izdelkov in storitev s poglobljenim razumevanjem težav in potreb 

 

http://mos.e-poslovanje.eu/


 
uporabnikov. Najprej moramo sestaviti interdisciplinarno ekipo, ki vključuje strokovnjake, kateri 

predstavijo svoje strokovno znanje iz različnih zornih kotov, npr. inženirji, tehnologi, strokovnjaki 

v marketingu ipd. Nadaljevanje poteka v petih korakih, in sicer: 

 

1. Empatija: ključno je, da se ekipa postavi v čevlje uporabnikovega problema; 

2. Definiranje resničnega problema: na tej stopnji ekipa na podlagi zbranih podatkov empatije 

iz različnih skupin problemov opredeli 

ključni problem; 

3. Generiranje idej: skupina se osredotoči na 

to, da opredeli čim več možnih rešitev, iz 

katerih je potrebno izbrati najboljšo 

rešitev; 

4. Izdelava prototipa: najpomembnejša je 

vizualna podoba ideje ter predstavitev te 

ideje drugim udeležencem podjetja. S tem 

lahko hitro ugotovimo, če se naše ideje zelo ločujejo od realnih potreb;   

5. Testiranje: zadnja stopnja, kjer se izbrana rešitev testira v okolju. Pomembno je, da se 

najprej opredelijo parametri, na podlagi katerih bomo videli odstopanja zastavljenih ciljev 

od dejanskih rezultatov. Ta faza zahteva sodelovanje številnih strank in podporo različnih 

področij oziroma procesov. 

Že pred samim začetkom delavnice smo dobili precej precizno narejen in natrpan urnik. Pred 

vhodom v tovarno v Mariboru so nas pričakali Uroš Zabukovšek, Matej Štumberger ter Samanta Ribič, 

ki so nas v imenu podjetja toplo sprejeli, prav tako pa smo pred vhodom dobili varnostno opremo 

(halje in očala) brez katerih se nismo smeli premikati po tovarni.  

 

Pred ogledom nas je pozdravil še regijski direktor podjetja Cimos mag. Goran Dimc , ki nam 

predstavil poslovanje podjetja Cimos d.d. Pojasnil nam je tudi, da ima podjetje Cimos d.d. dva 

obrata v Mariboru in sicer livarno in mehansko obdelavo. Sledilo je kratko predavanje o varnosti pri 

delu s strani Tineta Panjtarja, ki nam je pojasnil kako se moramo obnašati v proizvodnji, da bo 

ogled potekal čimbolj gladko in brez problemov.  

 

Razdelili smo se v dve skupini. Prva skupina si je najprej ogledala obrat livarne, druga pa obrat 

mehanske obdelave, nato pa smo se menjali. Ogled je bil temeljit in izjemno zanimiv, ob tem pa bi 

se radi zahvalili našima vodnikoma, ki nam nista le predstavila potek proizvodnega procesa, ampak 

sta tudi z veseljem odgovorila na vsako naše vprašanje.  



 

 

Po končanih ogledih smo se vrnili v sejno sobo, kjer smo se razdelili v 4 skupine. Nato pa smo se 

seznanili z Design Thinking metodologijo, naredili kratko vajo Group building-a, izvedeli pa smo tudi 

problema/izziva, na katere bomo skušali najti rešitev. Design Thinking delavnico je vodil g. Jaka 

Črnivec s podjetja SAP Slovenija, pomagal pa mu je tudi Matej Štumberger, naš študent podiplomske 

usmeritve Management informatike in e-poslovanja, ki se je udeležil že več tovrsnih delavnic in je 

zaposlen v podjetju Cimos d.d. 

 

Določili so nam dva izziva: 

• Kako povečati učinkovitost transporta izdelkov (interna logistika) med dvema 

enotama/delovnima mestoma? 

• Kako informatizirati delovno mesto v proizvodnji? 

 

Prva aktivnost skupin je bila, da smo si problem napisali na tablo, ter si pomensko pojasnili, kaj vse 

bi lahko ta problem zajemal. Kmalu za tem so se nam pridružili zaposleni (vodje oddelkov za 

logistiko in proizvodnjo), ki so nam še dodatno bili na voljo za kakršna koli druga možna vprašanja. 

Njihovi odgovori so nam kasneje prišli zelo prav, saj smo lahko preučili položaj in okoliščine našega 

problema. Ko se je debata z zaposlenimi dobro začela in so naši možgani že iskali možne rešitve je 

prišel čas za kratko kosilo v restavraciji TAM. Po kosilu smo se skupine ločile v različne učilnice. 

Najprej smo si pomagali s post-it listki in na vsakega napisali en problem v zvezi z našim izzivom. 

Nato smo te probleme smiselno kategorizirali, sledilo pa je iskanje kakršnih koli možnih rešitev za 

te probleme. V tem koraku je prišla na vrsto naša domišljija, da smo nabrali karseda mnogo »out of 

the box« predlogov. Naša naslednja naloga je bila, da si izmislimo osebo, od imena, priimka, teže, 

izobrazbe, hobijev, avtomobilov ipd., ki je zaposlena v Cimos-u. Nato pa smo se lotil zadnjega, 

najpomembnejšega koraka in sicer oblikovanje prototipa rešitve.  



 

 

Med delom nas je obiskal mag. Goran Dimc, ki smo mu predstavili idejno rešitev problema in nas je 

spodbudil za nadaljnje delo. Ob koncu delavnice smo se zopet zbrali v sejni sobi, kjer smo imeli 

zaključno predstavitev pred vodilnimi delavci iz Cimosovih obratov v Mariboru. Po vsaki predstavitvi 

so zaposleni – vodje oddelkov – podali kratko mnenje o prototipu vsake izmed rešitev.  

 

Betka:  

Sama sem se v svoji skupini soočila s problemom »Kako povečati učinkovitost transporta (interne 

logistike) med dvema proizvodnima mestoma ali proizvodnima enotama?«. Najprej smo raziskali 

vse možne probleme. Te smo smiselno kategorizirali v štiri skupine in sicer:  

 

• problemi v zvezi s stroški in prevoznimi sredstvi (tu smo izpostavili problem najema 

prevoznih sredstev in stroškov, ki s tem nastajajo, ter problem z vsakodnevnim nalaganjem 

ter zmožnostmi kamiona, na 

katerega lahko maksimalno 

naložimo 25 ton materiala), 

• problemi z razdaljo (po posvetu 

z zaposlenimi so nam povedali, 

da je pot po cesti enkrat daljša 

kot pa je zračna razdalja, motili 

pa so nas tudi zunanji dejavniki, 

kot so na primer promet na 

cesti, vremenski pogoji ipd.), 

• problemi v zvezi s pakiranjem (torej pakiranje materiala, nalaganje, razlaganje in 

skladiščenje) ter 

• problemi v zvezi s komunikacijo (predvsem smo izpostavili problem dopolnjevanja zalog, 

ter spremljanje praznjena zabojev z materiali). 

 

Po analizi vseh problemov smo nanizali vse možne rešitve, ne glede na to ali so bile povsem 

izvedljive ali ne. Naš cilj je bil, da razmišljamo čim bolj široko, saj smo preko kakšne smešne ideje 

dobili tudi kakšno koristno. V predzadnjem koraku smo ustvarjali profil možnega uslužbenca 

podjetja Cimos, določili smo kakšno bi bilo njegovo mesto v podjetju. Naša skupina si je zamislila 

Marka, 26 letnega programerja, ki je po zaključku na FERI-ju delal pripravništvo na Googlu, sedaj 

pa se je želel zaposliti v Cimosu.  



 
Za zadnji korak smo si vzeli nov list papirja, se zbrali in začeli z oblikovanjem prototipa. Odločili 

smo se da bi problem rešili z tirom, ki bi povezoval oba skladišča, na delu tira, kjer bi prečkali 

cesto pa bi naredili podzemni tunel. Vagoni bi bili na električno energijo, kar bi sicer povečalo 

stroške elektrike, a bi se ostali stroški zmanjšali – zmanjšali bi količino velikih viličarjev (obdržali 

bi samo enega, za nujne primere), tudi ne bi več imeli najetega kamiona. Vsakemu zaboju bi dali 

črtno kodo, ob progi pa senzorje, da bi lahko natančno sledili vsem zabojem, od nalaganja do 

praznjenja. Na začetku proizvodnje linije bi namestili senzorje, ki bi zaboje tehtali. Tako bi lahko 

nadzorovali potek proizvodnje, prav tako pa bi lahko bilo dopolnjevanje zaloge »just in time«, saj 

bi naš Marko sprogramiral program, ki bi javil ko bi v zaboju bilo le še 25% materiala v zaboju. Ta 

sistem pa bi nam tudi omogočil preverjanje napak – določili bi nek običajni čas obdelave, če pa bi 

pri tem prišlo do odmikanj, bi sistem javil napako.  

 

Ali je naša rešitev bila najboljša glede na problem, verjetno ne bomo nikoli vedeli. Zaposleni so 

nas precej pohvalili, nam pa je bilo dovolj to, da smo vedeli da smo dali vse od sebe.     

 

 

Po dolgem, napornem in hkrati izjemno poučnem in zanimivem dnevu, smo delavnico zaključili s 

skupinsko sliko, nato pa se odpravili vsak po svoje.  

 

 

 

 

 

:: Izvedene delavnice Microsoft Word in PowerPoint za osnovnošolce 

 

Datum: December 2015 in Februar 2016 

Pripravila študentka smeri MIEP: Patricija Gavez 

 

Veliko študentov smeri Elektronsko poslovanje (EP) in Management informatike in e-poslovanja 

(MIEP) na Ekonomsko-poslovni fakulteti, ki so še posebej navdušeni nad Microsoftovimi izdelki, je 

 



 
aktivnih kot Microsoft Student Partners (MSP). Med njimi je tudi 

študentka usmeritve MIEP Patricija Gavez, ki je v decembru 2015 in 

februarju 2016 na osnovni šoli Gorišnica izvedla dve računalniški 

delavnici namenjeni osnovnošolcem.  

 

Tekom prve delavnice so osnovnošolci podrobneje spoznali 

Microsoftov program PowerPoint, ki se uporablja za izdelovanje 

privlačnih predstavitev. Osnovnošolci so spoznali njegove osnove in 

najrazličnejše trike ter tehnike za pripravo kakovostnih 

predstavitev. Glavni namen delavnice je bil, da osnovnošolci 

pridobijo znanje o tem, kako lahko izdelajo kakovostno PowerPoint 

predstavitev ter kako pripravijo kvaliteten govorni nastop.  

 

Delavnica v februarju je bila namenjena spoznavanju programa Word. Tekom delavnice so se 

osnovnošolci naučili osnov samega programa, predvsem pa pravilnega oblikovanja Wordovih 

dokumentov, pravilnega številčenja strani, vstavljanja najrazličnejših elementov v dokument, ter 

vstavljanja kazala vsebine in kazala slik.    

 

Patricija je o izvedeni delavnici povedala sledeče: 

»Izvedba delavnic je bila zelo zabavna. Osnovnošolci so 

pokazali veliko zanimanja, njihovo poznavanje obeh 

programov pa se precej razlikuje, četudi ju v veliki meri 

uporabljajo pri pripravi seminarskih nalog in govornih 

nastopov. Verjamem, da so se naučili marsikaj novega, 

kar bodo lahko v prihodnje uporabili pri izdelavi 

seminarskih nalog, da bodo le-te še kakovostnejše.« 

 

 

Več o izvedenih delavnicah si  lahko preberete na: https://goo.gl/Jd5rIw 

Več o programu MSP na EPF najdete na:  

http://goo.gl/C02rxA 

 

 

::Tri dnevna strokovna ekskurzija usmeritev Elektronsko poslovanje (bu) in Management 

informatike in e-poslovanja (bm) 

 

Organizator: Katedra za e-poslovanje  

Datum: 04.05.-06.05.2016 

Destinacija: Bratislava, Praga, Češke Budejovice in Linz 

 

https://goo.gl/Jd5rIw
http://goo.gl/C02rxA


 
Pripravili: Avalon Ivanuša, Špela Berglez in Jan Breznar 

Katedra za e-poslovanje vsako leto organizira večdnevno strokovno ekskurzijo za dodiplomske 

študente smeri Elektronsko poslovanje in podiplomske smeri Management informatike in elektronskega 

poslovanja, kjer obiščemo enega izmed Microsoftovih centrov po Evropi. Dosedanje tovrstne 

organizirane ekskurzije so nam omogočile spoznavanje Microsoftovih centrov v Münchnu, 

Kopenhagnu, Beogradu, Dublinu, Amsterdamu, Bruslju ... Letošnje leto smo seznam dopolnili z obiskom 

Microsoftovega centra v Pragi. Poleg tega pa smo obiskali tudi podjetje IBM v Bratislavi.  

1.DAN - SREDA, 4.5.2016 – OBISK PODJETJA IBM IN OGLED BRATISLAVE  

V sredo 4. maja 2016, smo študentje ob 5. uri odšli na težko 

pričakovano ekskurzijo. Potrebovali smo približno 5 ur, da smo prišli do 

našega prvega postanka - mesto Bratislava. Najprej smo se ustavili v 

sodobnem centru imenovanem International Business Machines 

Corporation oziroma podjetju, katero je vsem bolj poznano po kratici 

IBM in deluje že od leta 1888. Podjetje izdeluje in prodaja računalniško 

strojno in programsko opremo ter ponuja informacijske storitve. Je 

tudi prvo podjetje, ki je na trg izdalo osebni računalnik. Obisk podjetja 

IBM se je začel s predstavitvijo IBM-ovih zadnjih naložb v »cloud 

sistemu« ter v mobilno in socialno tehnologijo. Prav tako so nam predstavili novo tehnologijo IBM 

Watson - tehnološko platformo, ki uporablja naravno uporabo jezika in strojnega učenja, da bi 

razkrila vpogled v velike količine nestrukturiranih 

podatkov. Sledilo je zanimivo predavanje g. Saša 

Mariča, Slovenca, ki je že 12 let zaposlen pri IBM 

Bratislava. G. Marič nam je na zelo zanimiv način 

predstavil svojo življenjsko zgodbo, polno vzponov 

in padcev, in sicer kako mu je uspelo priti iz 

majhnega mesta v Sloveniji, kjer se je izšolal za 

avtomehanika pa vse do prodajnega managerja v 

svetovno znanem podjetju IBM. Ob koncu pa smo si 

ogledali še njihov nov digitalni prodajni center, kjer 

prodajni predstavniki lahko venomer komunicirajo s svojimi strankami, in sicer preko video 

konferenc, mobilnih aplikacij ali pa kar preko spletne »webinar« rešitve. Tako se je zaključil naš 

ogled sodobnega centra in že smo se peljali proti samemu staremu jedru mesta Bratislava. V centru 

mesta nas je pričakala vodička, ki nam je razkazala jedro mesta in nas seznanila o njihovih običajih. 

Še najbolj se je vsem vtisnila v spomin njihova tradicija za Veliko noč, ki pravi, da moški »šeškajo« 

ženske s posebno izdelanim bičem iz vej imenovan »korbáč« s tem namenom, da bodo v naslednjem letu 

ostale zdrave in lepe. Prav tako pa so deležne tudi mokre budnice – moški jih namreč iz spanja zbudijo 

tako, da na njih zlijejo lonec mrzle vode. Nato je sledil še ogled sedmega največjega nagibajočega 



 
mosta na svetu, imenovanega UFO Tower. Pozno popoldne smo zaključili naš obisk mesta Bratislava 

se odpravili proti Pragi na Češkem, kjer smo si nabrali moči in energijo za nov dan.   

 

2.DAN - ČETRTEK, 5.5.2016 – OBISK MICROSOFT CENTER PRAGA IN OGLED PRAGE  

Po naporni vožnji v sredo in pozni nastanitvi v 

hostelu A&O, je bil v četrtek pred nami malce bolj 

umirjen dan spoznavanja Prage. Tudi tokrat smo z 

aktivnostmi pričeli zelo zgodaj, saj smo želeli dan 

izkoristiti v čim večji meri ter si ogledati vse, kar 

Praga ponuja. Po okusnem zajtrku v hostelu, smo 

se ob 8. uri z avtobusom odpeljali do novega 

Microsoft centra, ki je znan kot najsodobnejši 

Microsoftov center v Evropi.  

Nad njegovo sodobnostjo, inovativnostjo,  modernostjo  in  najnovejšimi tehnologijami, ki 

obiskovalca preseneti na vsakem koraku, smo bili nad centrom popolnoma navdušeni. Zagotovo se 

je v vsakem od nas pojavila želja, da bi tudi mi nekoč 

imeli možnost delati v takšnem okolju. Vendar ni bila le 

zgradba tista, ki nas je navdušila. Tudi vsi zaposleni, 

predstavniki, predavatelji in drugi so bili izredno prijazni 

in so se potrudili, da so našo izkušnjo v njihovem centru 

obogatili z kar največ koristnimi podatki, informacijami 

in praktičnimi izkušnjami. Ob prihodu nas je prijazno 

sprejela ga. Šarka Vostarkova in nam na kratko 

predstavila potek našega dneva. Pričeli smo s 

predavanjem v slovenskem jeziku g. Primoža Karlina, direktorja prodaje in marketinga.  

Ta nam je predstavil svojo  karierno  pot,  polno  uspehov, 

sprememb  in izkoriščenih priložnosti, ki ga je na koncu pripeljala 

do zaposlitve pri podjetju Microsoft (najprej v Sloveniji, v  zadnjem 

času pa na Češkem). Sledilo je aktivno timsko delo, kjer smo se 

razdelili v skupine po šest članov. Vsaka izmed skupin je dobila izziv, 

iz katerega smo morali oblikovati projekt. Za konec pa so sledile še 

predstavitve naših »mini projektov«. In končno je nastopil čas, ki 

smo ga že vsi nestrpno čakali – čas za kosilo. Tudi njihova 

restavracija z modernim dizajnom in odlično hrano nas je 

popolnoma navdušila. S polnimi trebuščki smo nadaljevali naša 

predavanja. Naslednja predavateljica ga. Katerina Rihova, nam je 

predstavila »svet pogajanj«. Govorila je o tem kako pomembna so pogajanja, tako v vsakdanjem 

kot tudi poslovnem življenju, ter nam predstavila 10 najpomembnejših principov, ki predstavljajo 



 
ključne dejavnike uspešno zaključenih pogajanj. Po kratkem odmoru je sledilo še zadnje 

predavanje g. Jakuba Madle, ki je zaposlen v marketinškem oddelku Microsofta, poleg tega pa vodi 

tudi svoje lastno Start up podjetje. Podal nam je mnogo koristnim napotkov o tem, kako uskladiti 

naporno službeno in privatno življenje. Za konec smo se razdelili v dve skupini in obisk Microsoft 

centra zaključili z vodenim ogledom njihovih novih poslovnih prostorov tako imenovanih »New 

World of Work«. Vsi skupaj smo se ponovno srečali na terasi (leva slika spodaj), kjer nas je pričakal 

topel sonček in čudovit razgled nad celotno Prago. Nato smo se okoli 16. ure z avtobusom odpeljali 

do starega središča mesta, kjer je sledil voden ogled mesta z lokalno vodičko, ki je Prago poznala 

do vseh potankosti in nam je bolje ne bi mogla predstaviti. Ogledali smo si Karlov most, katedralo 

Sv. Vida, Staromestni trg s Staro mestno hišo in njeno astronomsko uro iz 15. st., s spomenikom Jana 

Husa in mnoge znamenitosti. Dan smo zaključili s tipično češko večerjo v znani pivnici »U fleku« in 

se nato z avtobusom odpeljali nazaj do hostela, kjer smo prenočili, se spočili in nabrali moči za 

naslednji dan.   

 
  

3.DAN - PETEK, 6.5.2016 – ČEŠKE BUDEJOVICE IN ARS ELECTRONICA LINZ  

Na zadnji dan smo se ob jutranjih urah odpeljali iz Prage proti 

Češkim Budejovicam, kjer smo ob 11.00 začeli z ogledom 

pivovarne Budweiser Budvar. Budweiser je eden izmed najbolj 

uspešnih živilsko-predelovalnih podjetij na Češkem. Skoraj 

polovico svoje proizvodnje izvozijo v več kot 70 držav na vseh 

celinah. Že ob prihodu v sprejemnico, nas je pričakal pogled na 

tisoče paketov s pločevinkami in steklenicami njihovega znanega 

piva. Med njimi smo se sprehodili najprej do njihovega vodnega 

vrelca, s katerim izdelujejo pivo. Nato so nam razkazali stavbo, 



 
kjer se varjenje piva začne v ogromnih posodah 

(kjer segrevajo vodo in ječmen). Iz vročega dela 

izdelovanja piva smo se prestavili v kletne 

prostore, kjer pustijo pivo stati v velikih sodih, da 

ta dozori. Tukaj smo tudi imeli degustacijo 

mladega piva, neposredno iz kovinskih sodov. 

Sledil je ogled polnilnice in pakirnice. Po nakupu 

spominkov smo vožnjo nadaljevali proti Linzu, 

mestu sodobne umetnosti. Ob 15.00 smo obiskali 

center Ars Electronica, kjer smo imeli možnost 

videti združitev umetnosti, tehnologije in kulture. Center je muzej prihodnosti, kjer je na voljo 

ogled mešanice vseh umetniških zvrsti, biotehnologije, genskega inženiringa, nevrologije, robotike, 

protetike in medijske umetnosti. Vse razstave so osredotočili na vprašanja, ki imajo opraviti s tem, 

kako se ljudje lahko ukvarjajo s svojim okoljem, in ponujajo različne poglede na našo naravo,  na 

naš izvor in naš svet. Obsežen sklop metodoloških orodij je na voljo obiskovalcem s pristopi in 

pogledi na izzive vsakdanjega življenja. Tu je poudarek ne le na interakciji z eksponati na zaslonu. 

Velik del je eksperimentiranje z lastnimi rokami. Lahko smo preizkusili Samsungova VR očala, božali 

robotskega tjulnja, in bili priča sledenju očem na zaslonu. Pripravili so tudi kratko predstavitev 

Best of 8K, kjer so s štirimi projektorji resolucije 4K, na steno in tla sobe projicirali razne 

premikajoče vzorce. Dobili smo tudi 3D očala in gledali projekcije antičnih najdišč, skeniranimi z 

izjemno natančnimi laserji. Prikazali so nam tudi video smučarja in simulacijo našega sončnega 

sistema in drugih galaksij. Po ogledu smo si lahko ogledali mesto ter se z avtobusom odpravili na 

pot proti domu. V večernih urah smo prispeli v Maribor, utrujeni, vendar zadovoljni, da smo imeli 

možnost obiskati podjetja IBM Bratislava in Microsoft Praga.   

  

Tako smo zadovoljni in polni novega znanja uspešno zaključili letošnjo strokovno ekskurzijo 

usmeritve Eposlovanje in Management informatike in e-poslovanja. Poleg pridobljenega znanja na 

področju informacijske tehnologije ter spoznavanja zanimivih mest v Evropi, smo to priložnost 

izkoristili za spoznavanje novih ljudi, kultur ter delovnih okolji.   

 
  

 
 



 
 

:: Obisk podjetja Energija Plus d.o.o. 

 

V četrtek 2. 6.2016, smo v okviru predmeta 

»Uvajanje celovitih informacijskih 

rešitev«, na dodiplomski usmeritvi 

Elektronsko poslovanje, obiskali podjetje 

Energija Plus d.o.o. v Mariboru. V podjetju 

so v letošnjem letu začeli uporabljati 

rešitev SAP, zato so nam predstavili proces 

uvedbe novega informacijskega sistema. 

Poleg tega, so nam predstavili izkušnje 

uvedbe tako s strani naročnika (Energija Plus d.o.o.) kakor tudi s strani uvajalca (podjetje Sapphir).  

 

 

Na začetku nas je pozdravil direktor podjetja 

Energija Plus, gospod Bojan Horvat, ki je 

predstavil podjetje ter celotni proces prenove 

informacijskega sistema. Poudaril je, da so se 

odločili za prenovo, ker trenutni informacijski 

sistem ni zagotavljal ustrezno podporo vsem 

poslovnim procesom družbe. Poleg tega se na 

trgu energentov dogajajo velike spremembe, ki 

se odražajo v pripravljenosti kupcev za 

zamenjavo dobavitelja. Zato so morali slediti razvoju informacijske in komunikacijske tehnologije. 

S pomočjo novega sistema so odpravili operativne težave ter neusklajenost obstoječih podatkov. 

Celotni projekt od priprave do prehoda v živo je trajal od osem mesecev (od 01.08.2014 do 

01.03.2016). Uvajalec rešitve je bilo podjetje Sapphir iz Ljubljanje, ki je največji SAP partner v 

Sloveniji. 

 

V nadaljevanju je mag. Matjaž Jaušovec, vodja 

nabave v Energiji Plus d.o.o., pojasnil posebnosti 

delovanja trga električne energije in pretokov 

energije med državami. Povedal je, da preden so 

se odločili za uvedbo SAP rešitve so imeli posebej 

sistem za podporo prodaje in posebej za podporo 

procesa nabave v podjetju. Rešitev SAP pa jim 

sedaj omogoča pokrivanje in integracijo obeh 



 
procesov, ter predvsem usklajenost in hitro dostopnost do podatkov, ki je ključna pri trgovanju z 

energenti.   

 

Naslednja predavateljica je bila mag. Natalia Varl 

(izvršna direktorica za prodajo električne energije 

v podjetju Energija plus d.o.o), ki je pojasnila zakaj 

je bila potrebna prenova informacijskega sistema iz 

prodajno-marketinškega vidika. V svoji predstavitvi 

je poudarila glavne prednosti, ki jih je prenova 

obstoječega sistema poslovanja prinesla, in sicer: 

boljši pregled nad kupci, več možnosti za uvajanje 

novih produktov, boljša povezava med 

integriranimi procesi, večja učinkovitost zaposlenih, lažje obvladovanje in nadzor nad tveganji, 

znižani stroški za informatiko v podjetju. Poleg tega je povedala, da so morali zaposleni v 

marketingu pred prenovo sistema hkrati uporabljati 15 različnih aplikacij, da so lahko uredili vse 

informacije povezane z eno stranko. Rešitev SAP vsebuje in združuje vse te podatke na enem mestu 

in s tem jim pomaga pri izboljšanju učinkovitosti njihovega dela.  

 

Gospa Andreja Ulbin, ki je vodja obračuna v 

podjetju Energija plus d.o.o. je predstavila proces 

prenove informacijskega sistema iz 

računovodskega vidika. Povedala je kako poteka 

obračun energentov oz. proces fakturiranja v 

rešitvi SAP. Pri tem je poudarila pomembnost 

urejenih matičnih podatkov, ki jih je bilo potrebno 

prečistiti pred migracijo v novi informacijski 

sistem. Rešitev SAP jim omogoča veliko fleksibilnost pri izpisih, izdelavo e-računov in enostavnejše 

arhiviranje.  

 

V nadaljevanju je gospod Miha Ulčarja iz podjetja 

Sapphir, ki je uvajalec SAP rešitev, razložil proces 

uvedbe nove rešitve v podjetju Energija Plus d.o.o. 

Ključni procesi, ki jih je bilo na strani uvajalca 

potrebno upoštevati pri sami uvedbi so bili: 

upravljanje z napravami (števci, konektorji …), 

upravljanje z odnosi s strankami, finančni 

saldakonti, obračun energentov in izdajanje 

računov ter trgovanje z energenti. Razložil je, da so pri uvedbi uporabili metodologijo ASAP. 



 
Predavanje je zaključil je s trendi, kjer je predstavil digitalno transformacijo in kakšne izzive le-

ta prinaša na področju energetike in okolja.  

 

Nino Polajner, diplomant usmeritve Elektronsko-

poslovanje na Ekonomsko-poslovni fakulteti in 

trenutno zaposlen kot svetovalec za SAP v 

podjetju Sapphir, je najprej predstavil svoje 

začetke dela ter izkušnje, ki jih je do sedaj 

pridobil v podjetju. Poudaril je, da mu je študijska 

umeritev pomagala spoznati omenjeno rešitev ter 

sodelovati na različnih tekmovanj v okviru 

dogodkov, ki jih organizira podjetje SAP v okviru združenja SAP University Alliances. Ob koncu pa 

nam je v živo demonstriral potek procesa ustvarjanja partnerske pogodbe s strani referenta v 

podjetju Energija Plus d.o.o. v rešitvi SAP. 

 

Ob koncu se nam je g. Bojan Horvat zahvalil za obisk 

v podjetju Energija Plus d.o.o. ter pozval študente, 

ki jih zanima delo v njihovem podjetju naj pošljejo 

svoje življenjepise in se dogovorijo za prakso ter 

kasneje za zaposlitev. S tem se je uspešno zaključil 

še en obisk in predavanja organizirana s strani naše 

Katedre, ki so študentom omogočila praktični 

vpogled v proces prenove informacijskega sistema v 

podjetju Energija Plus d.o.o.    

Iskreno se zahvaljujemo podjetjema Energija Plus in Sapphir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Študenti in študentke, ki so diplomirali v študijskem letu 2015-2016 

Priimek in ime 
Datum 

diplomiranja 
Naslov diplomskega seminarja 

SMILEVSKA 

FROSINA 
9.3.2016 INFORMACIJSKA PODPORA V LOGISTIKI 

KANIŽAJ MAJDA 21.3.2016 

RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU ZA PODROČJE UPRAVLJANJA 

ČLOVEŠKIH VIROV NA PRIMERU SAP-OVE OBLAČNE 

REŠITVE SUCCESSFACTORS 

LEŠNIK UROŠ 29.8.2016 MOBILNE APLIKACIJE E-BANČNIŠTVA 

DEMIR ENSAR 2.9.2016 REŠITVE SAP V SVETU ŠPORTA 

ŠIŠKO KLEMEN 5.9.2016 
ANALIZA UPORABNOSTI MOBILNIH CRM REŠITEV V MIKRO 

PODJETJU 

BALAŽIC 

NIKOLAJ 
9.9.2016 

PRIMERJALNA ANALIZA MODULOV NABAVA IN PRODAJA V 

CELOVITIH INFORMACIJSKIH REŠITVAH SAP IN MS 

DYNAMICS NAV 

KADIŠ LEJA 9.9.2016 
PRIMERJAVA PISARNIŠKIH REŠITEV V OBLAKU NA PRIMERU 

OFFICE 365 IN GOOGLE APPS 

ANŽIČ SANDRA 13.9.2016 
FUNKCIONALNOSTI ANALITIČNEGA CRM NA PRIMERU 

REŠITVE MICROSOFT DYNAMICS CRM 

DUH TAMARA 13.9.2016 
MOBILNO POSLOVANJE NA PRIMERU UPORABE MICROSOFT 

DYNAMICS CRM 

ROMIH DAVID 13.9.2016 
PROCES IZBIRE ERP REŠITVE V TRGOVSKEM PODJETJU 

AVTOSOTLA, D.O.O. 

MAROVT TJAŠA 19.9.2016 VARNOST ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 

SKAZA GAŠPER 19.9.2016 
UVAJANJE CRM REŠITEV NA PRIMERU PODJETJA AKSEL 

D.O.O. 

KRAMBERGER 

REBEKA 
20.9.2016 

UVEDBA REŠITVE SAP NA PRIMERU DRUŽBE HOLDING 

SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O. 

POTOČNIK 

SABINA 
20.9.2016 

PRIMERJAVA ORODIJ ZA IZDELAVO OSEBNEGA SPLETNEGA 

MESTA ZA ŠTUDENTA 

BABIČ ERIK 21.9.2016 
INFORMATIZACIJA MALEGA PODJETJA NA PRIMERU 

PODJETJA TISKARNA BABIČ 

KONAJZLER 

TOMAŽ 
21.9.2016 VARNOST INFORMACIJSKIH SISTEMOV 

ŠEGULA SARA 21.9.2016 
NAČRTOVANJE SPLETNE PRISOTNOSTI PODJETJA: ANALIZA 

PRIMERA 



 

Priimek in ime 
Datum 

diplomiranja 
Naslov diplomskega seminarja 

MAHORIČ ŠPELA 22.9.2016 
IZBOLJŠAVA PRED IN POPRODAJNIH PROCESOV V 

PODJETJU S POMOČJO CRM MOBILNE APLIKACIJE 

MUJKANOVIĆ 

MAJA 
26.9.2016 

POSLOVNI POTENCIAL DRUŽBENEGA OMREŽJA INSTAGRAM 

NA PRIMERU PODJETJA X 

TETIČKOVIČ 

REBEKA 
26.9.2016 

PRIMERJALNA ANALIZA MOBILNIH REŠITEV CRM NA 

PRIMERU INTRIX CRM IN MICROSOFT DYNAMICS CRM 

VODIŠEK BETKA 26.9.2016 

PRIMERJAVA PROGRAMOV ZA ANALIZIRANJE VELIKIH 

PODATKOV PRI ODLOÈANJU ZA POTROŠNIŠKI KREDIT V 

BANKI X 

RISTIČ TAMARA 30.9.2016 
TEHNOLOŠKA ZAŠČITA IN VARNOST ELEKTRONSKEGA 

POSLOVANJA 

  



 

Študenti in študentke, ki so magistrirali v študijskem letu 2015-2016 

Priimek in ime 
Datum 

magistriranja 
Naslov magistrske naloge 

ŽIŽEK DINA 9.10.2015 
IMPLEMENTACIJA E-IZOBRAŽEVANJA V 

ŠOLSTVU 

KOCIPER DANIJEL 6.11.2015 
KLJUČNI DEJAVNIKI USPEŠNEGA RAZVOJA MOBILNIH 

APLIKACIJ 

ČANDER TAMARA 4.4.2016 
INTERNET STVARI IN ANALIZA DODANE VREDNOSTI 

PAMETNE NAPRAVE ZA KONČNEGA POTROŠNIKA 

KEBIĆ ALEKSANDRA 19.5.2016 

PRIMERJALNA ANALIZA ERP REŠITEV V OBLAKU, S 

POUDARKOM NA MODULIH MARKETINGA IN PRODAJE 

IN RAZLIKE PRI NJIHOVEM UVAJANJU 

DOMUNKOŠ BARBARA 8.6.2016 
ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE IN UPRAVLJANJE 

DOKUMENTOV V PODJETJU  

PODPEČAN VANJA 8.6.2016 
PRIMERJALNA ANALIZA SLOVENSKIH BANČNIH 

PORTALOV 

BEDNJANIČ ALJAŽ 23.6.2016 

UPRAVLJANJE OSKRBNE VERIGE S POSLOVNO 

INFORMACIJSKIM SISTEMOM MICROSOFT DYNAMICS 

NAV 2015 

FOŠNARIČ NATAŠA 23.6.2016 

UPORABA ELEKTRONSKIH RAČUNOV NA PRIMERU 

PODJETJA MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE 

D.D. 

KNAPIČ MARTIN 23.6.2016 

VZPOSTAVITEV SPLETNEGA MODELA ZA IZVAJANJE 

UČINKOVITEGA DIGITALNEGA MARKETINGA 

PRODUKTOV IN STORITEV 

KRAJNC MILENA 23.6.2016 
PRIMERJAVA UVEDB KLASIČNIH IN OBLAČNIH CRM 

REŠITEV 

ULIPI EVA 8.7.2016 
TRENDI NA PODROČJU ELEKTRONSKIH PLAČILNIH 

INSTRUMENTOV IN ELEKTRONSKEGA DENARJA 

SKUTNIK TADEJA 24.8.2016 
ANALIZA STRESA PRI ZAPOSLENIH V SKUPINI IMPOL 

V LETU 2014 

ČOLIĆ MIHAILO 1.9.2016 

UPORABA TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV V 

SLOVENIJI GLEDE NA VRSTO PRIKLOPA NA PRIMERU 

FIZIČNIH OSEB IN MALIH PODJETIJ  

PEPELNIK PATRICIJA 1.9.2016 UČINKI UVEDBE REŠITVE CRM V BANKO 

SIKOŠEK VASJA 1.9.2016 KONCEPTI MOBILNOSTI V POSLOVNIH REŠITVAH 

STOJKO DENIS 1.9.2016 
RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU IN NJEGOV POSLOVNI 

POMEN ZA MALA PODJETJA 



 

Priimek in ime 
Datum 

magistriranja 
Naslov magistrske naloge 

BANFI ROSE MARI 1.9.2016 

IZDELAVA SPLETNEGA MESTA ZA KMETIJE Z 

DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO NA PRIMERU KMETIJE 

BANFI 

BELKO SANJA 21.9.2016 
KRITIČNI DEJAVNIKI USPEHA PRI UVAJANJU 

eZDRAVJA 

KAPUN SUZANA 21.9.2016 
UVAJANJE REŠITVE SAP V SREDNJE VELIKO 

MEDNARODNO PODJETJE 

OMULEC JERNEJ 21.9.2016 

UPORABA VELIKE KOLIČINE PODATKOV ZA POTREBE 

INFORMACIJSKIH REŠITEV UPRAVLJANJA ODNOSOV S 

STRANKAMI 

RADOVANOVIĆ 

ALEKSANDER 
21.9.2016 

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA SPLETNEGA BANČNIŠTVA V 

SLOVENIJI 

VODUŠEK ŠPELA 21.9.2016 
INFORMATIZACIJA OSKRBNE VERIGE V PODJETJU 

PALOMA D.D. 

BIRUŠ MIHA 30.9.2016 
UVAJANJE POSLOVNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV 

LOKALNO ALI V OBLAKU 

DOBRAJC GREGOR 30.9.2016 
INTEGRACIJA CRM REŠITVE V OBLAKU Z IP 

TELEFONSKIM SISTEMOM 

 

 


