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Uvod 

 

Uspešen primer: Slovenian University Prepares Graduates for International Job Market 

with Microsoft Office Skills 

Mednarodno podjetje Certiport, ki za Microsoft organizira preverjanja v okviru Microsoftovega 

progama mednarodnih certifikatov Microsoft Office Specialist (MOS) je v svoji zbirki uspešnih 

primerov objavilo tudi uspešen primer Ekonomsko-poslovne fakultete (EPF) z naslovom 

»Slovenian University Prepares Graduates for International Job Market with Microsoft Office 

Skills«. Primer Ekonomsko poslovne fakultete je prvi uspešen primer iz Evrope. 

 

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor (EPF) si prizadeva svojim študentom zagotoviti čim bolj 

uporabna znanja za začetek uspešne strokovne kariere. V informacijski družbi, v kateri se 

nahajamo, je uporaba računalnika in pripomočkov postala nuja. V usmeritev E-poslovanje (bu, bm) 

je vključenih več usmeritvenih predmetov, pri katerih študente učimo najnovejših tehnoloških 

veščin, ki so v večji meri prisotne na slovenskem in globalnem trgu, med njimi tudi Microsoftovih 

pripomočkov. Eden od pomembnejših ciljev usmeritve je, da v okviru posameznih predmetov 

študenti pridobijo potrebna znanja, da uspešno opravijo preverjanja za pridobite mednarodnih 

certifikatov MOS. Za dosego tega cilja smo leta 2007 postali člani združenja Microsoft IT Academy 

in še istega leta tudi uradni Microsoftov izpitni center (Microsoft Certified Exam Provider). Do danes 

smo še vedno edina slovenska fakulteta, ki svojim študentom ponuja možnost mednarodnega 

certificiranja znanja o Microsoftovih pripomočkih po posebnih cenah za študente. Po mnenju naših 

študentov in diplomantov jim mednarodni certifikati MOS omogočajo boljše možnosti za zaposlitev 

tako v Sloveniji kot v tujini. 

Preberi uspešen primer: 

http://www.certiport.com/Portal/desktopdefault.aspx?page=common/pagelibrary/mos_success.h

tml#Maribor 

 

Primer dobre prakse: Using Microsoft Dynamics CRM as Student Relationship 

Management (SRM) Solution 

Podjetje Microsoft je zaznalo primer dobre prakse na Ekonomsko-poslovni fakulteti in je v svoji 

zbirki uspešnih primerov objavilo uspešen primer uvedbe rešitve Microsoft Dynamics CRM na 

Ekonomsko-poslovno fakulteto (EPF) z naslovom »Using Microsoft Dynamics CRM as Student 

Relationship Management (SRM) Solution«. 

 

Glavni cilj uvedbe poslovne rešitve Microsoft Dynamics CRM na EPF je bil izboljšanje posredovanja 

ključnih informacij za študente in pedagoško osebje ter izboljšanje procesov službe za študentske 

in študijske zadeve. Po podrobni analizi poslovnih procesov na EPF, kjer so sodelovali študentje 

usmeritve Elektronsko poslovanje in usmeritve Management informatike in elektronskega 

poslovanja, smo s pomočjo rešitve Microsoft Dynamics CRM nagraditi obstoječe procese, ki so bili 

http://www.certiport.com/Portal/desktopdefault.aspx?page=common/pagelibrary/mos_success.html#Maribor
http://www.certiport.com/Portal/desktopdefault.aspx?page=common/pagelibrary/mos_success.html#Maribor


 
do sedaj delno podprti z lastno rešitvijo univerze AIPS. Posledica uvedbe rešitve je bila v izboljšani 

komunikaciji s študenti v smislu postavitve managementa odnosov s študenti (Student Relationship 

management -SRM). S pomočjo rešitve Microsfot Dynamics CRM so procesi na EPF poenostavljeni, 

hkrati pa se je občutno skrajšal čas izvedbe določenih procesov. Pred uvedbo rešitve SRM je imela 

služba za študentske in študijske zadeve veliko nalog skoncentriranih v določeno časovno obdobje. 

S pomočjo rešitve SRM se je število nalog zmanjšalo ter predvsem porazdelilo skozi študijsko leto. 

Podatki so bolje organizirani in pregledni, hkrati pa so se določeni procesi tudi avtomatizirali. Na 

drugi strani so študentom ter pedagoškemu osebju posredovane prave informacije ob pravem času, 

kar je bistveno izboljšalo zadovoljstvo le teh.  

Preberi primer dobre prakse: 

(http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?CaseStudyID=710000003532) 

 

Rektorjevo nagrado za najboljše uspehe študentov v svoji generaciji na EPF je prejela 

naša študentka  

Na slovesnosti ob Rektorjevem dnevu, 8. oktobra 

2013 je rektor prof. dr. Danijel Rebolj podelil 

naslednja priznanja in nagrade študentom, 

zaposlenim in podjetjem oziroma organizacijam. 

Rektorjevo nagrado za najboljše uspehe študentov 

Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji je 

prejela tudi naša študentka Tjaša Duh. 

 

Tjaši iskreno čestitamo! 

 

Študentki Breda Lever in Petra Trafela sta prvi študentki v jugovzhodni Evropi, ki jima 

je združenje SAP University Alliances podelilo naziv SAP Student Ambassador 

  

Katedra za E-poslovanje že več let aktivno sodeluje v okviru SAP University Alliances z mednarodnim 

podjetjem SAP, katerega poslovne informacijske rešitve uporabljajo mnoga podjetja v Sloveniji in 

v svetu. Študenti dodiplomske usmeritve e-poslovanje in magistrske usmeritve management 

informatike in e-poslovanja imajo tako možnost sodelovanja z priznanim mednarodnim podjetjem 

in z njegovo mrežo partnerjev. 

  

To možnost sta izkoristile tudi Breda Lever in Petra Trafela, šudentki usmeritve Management 

informatike in e-poslovanja (bm) sta v novembru 2013 postali SAP Student Ambassador-ki. Ta 

naziv sta si pridobili s poznavanjem tehnologije SAP HANA, za katero sta naredili video in rešili test 

o poznavanju le-te. 

http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?CaseStudyID=710000003532


 
S pridobitvijo naziva SAP Student Ambassador se študent uvrsti med mlade potencialne 

strokovnjake, ki jim podjetje SAP namenja posebno pozornost in lahko sodeluje z regijskimi 

managerji SAP University Alliances na njihovih dogodkih. 

  

Študentke smeri E-poslovanje sodelovale v tekmovanju InnoJam na CeBIT-u 2014 

Med 10. in 14. marcem 2014 je v Hannovru v Nemčiji ponovno potekal sejem CeBIT, največji evropski 

informacijski in komunikacijski sejem. Tudi letos je v okviru sejma potekalo študentsko tekmovanje 

InnoJam, ki ga organizira združenje SAP University Alliances, katerega član je tudi Ekonomsko-

poslovna fakulteta Maribor. Cilj tekmovanja je v 30 urah s pomočjo SAP tehnologij izdelati 

inovativno rešitev za ob začetku tekmovanja predstavljen problem. 

 

Tekmovanja so se udeležile tudi tri študentke študijske smeri E-poslovanje (bu, bm): Breda Lever, 

Majda Kanižaj in Špela Vodušek. Študentke so bile članice različnih ekip, kjer so enakovredno 

prispevale svoje ideje in znanja. Vse so odlično prestale to težko programersko izkušnjo. Ekipa, v 

kateri je bila tudi Breda, se je uvrstila med najboljše 4 ekipe in njihova aplikacija bo mogoče kmalu 

tudi prešla v uporabo. 

  

Vsem sodelujočim iskrene čestitke! 

 

 

  



 

 Gostujoča predavanja v študijskem letu 2013-2014 

 

Zap.
št 

Datum Tema Izvajalec Podjetje 

1 22.10.2013 Strateški vidiki informatizacije 
poslovanja v proizvodnem podjetju na 
primeru podjetja Cimos TAM Ai 

Uroš Zabukovšek Cimos TAM Ai 

2 04.11.2013 Izdelava spletnega mesta s programom 
WordPress 

Sandi Vidovič U2G d.o.o. 

3 05.11.2013 Programski paket za varovanje omrežij, 
vsebin in sporočil 

Denis Škorc Org.Tend 

4 05.11.2013 Poslovni potencial spletnih iskalnikov Uroš Žohar Intera 

5 05.11.2013 Družbeno omrežje LinkedIn Špela Vodušek  

6 05.11.2013 Družbena omrežja Twitter in Pinterest Breda Lever  

7 05.11.2013 Poslovni potencial Microsoft Sharepointa Uroš Zabukovšek Cimos TAM Ai 

8 05.11.2013 Družbeno omrežje Facebook Jerneja Kušenić  

9 11.11.2013 Primeri uvedbe portalov na ogrodju 
Microsoft Sharepoint 

Uroš Zabukovšek Cimos TAM Ai 

10 12.11.2013 Primeri uvajanja poslovne rešitve 
Pantheon 

Boštjan Arzenšek Yamada 

11 12.11.2013 Partnerski model Microsoft in LS Retail Katja Ocvirk LS Retail 

12 12.11.2013 Microsoft Dynamics NAV in AX Marko Draškovič Adacta 

13 12.11.2013 Primer uvedbe dodatnih in vertikalnih 
rešitev NAV 

 Business 

Solutions 

14 14.11.2013 Primeri uporabe modulov nabava, 
proizvodna in skladišče v Microsoft 
Dynamics NAV 

Milan Kosi Navigaris 

15 18.11.2013 Kako izdelati intranet v Sharepointu Rok Sobiech in 

Andrej Filipi 

Stroka 

16 19.11.2013 Strežniška infrastriktura Boštjan Čolnik Comtron 

17 19.11.2013 IP telefonija mag. Rado Jelen Comtron 

18 19.11.2013 Strateški vidiki informatizacije v 
storitvenem podjetju na primeru 
Vodovoda Maribor 

Bojan Erker Mariborski 

vodovod 

19 19.11.2013 Strateški vidiki informatizacije v 
proizvodnem podjetju na primeru 
podjetja Surovina 

mag. Tadej 

Krošlin 

Surovina 

20 21.11.2013 Primeri uporabe modula finance in 
analize 

Natalija Vinšek, 

Tom Erznožnik 

Adacta 

21 25.11.2013 Spletne rešitve z odprtokondnim 
sistemom CMS - Typo3 

Denis Himelrajh, 

Jure Milič 

Org.Tend 

22 25.11.2013 Novi mediji (spletna predstavitev, 
spletni portal, mobilni portal, mobilne 
aplikacije, PDF obrazci) 

Nadja Kogal BuyITC 

23 26.11.2013 HTML 5 in CSS Sandi Vidovič U2G d.o.o. 

24 26.11.2013 Uvajanje spletnih trgovin mag. Rado Jelen Comtron 



 

25 26.11.2013 Projekti uvajanja spletnih mest in 
portalov 

Rok Sobiech Stroka 

26 28.11.2013 Primeri modulov prodaja, servis in CRM Mirko Draškovič Adacta 

27 03.12.2013 Metodologije uvajanja SAP rešitev Nataša Rojc 

Spindler 

SAP Slovenija 

28 03.12.2013 SAP BI in HANA Uroš Beočanin SAP Slovenija 

29 03.12.2013 Praktične izkušnje pri vodenju in 
izpeljavi projektov 

Andrej Prevc Avtenta 

30 03.12.2013 Praktične izkušnje uvedbe SAP rešitev Črtomir Ješelnik  

31 05.12.2013 Vertikalna rešitev za maloprodajo Katja Ocvirk LS Retail 

32 10.12.2013 Informacijska infrastruktura na primeru 
Zavarovalnica Maribor 

Darko Šuštar Zavarovalnica 

Maribor 

33 10.12.2013 Pomembnost informatizacije pri 
upravljanju sejmišča 

Andrej Prpič APR 

Predstavništvo 

tujih sejmov 

34 10.12.2013 Kako lahko rešitev BI vpliva na 
izboljšanje poslovanja 

mag. Rado Jelen Comtron 

35 10.12.2013 Kako lahko rešitev ERP vpliva na 
izboljšanje poslovanja 

Domen Ocepek Kopa 

36 10.12.2013 Informatizacija logistike Miha Praunseis Iskra 

37 12.12.2013 Dodatne in vertikalne rešitve v NAV Jernej Rehar Business 

Solutions 

38 16.12.2013 Facebook je za prijatelje, ki so Jerneja Kušenić Abs MIEP 

39 16.12.2013 LinkedIN družbeno omrežje Špela Vodušek 1 letnik MIEP 

40 16.12.2013 HP strežniki in prenosniki Jure Pančur HP 

41 17.12.2013 Uvedba rešitve za upravljanje z odnosi 
(CRM) v skupino Istrabenz Plini 

Črtomir Ješelnik Istrabenz 

42 17.12.2013 Rešitev Microsoft Dynamics CRM z vidika 
primerov uvedbe 

Bojan Krajnc Org.Tend 

43 17.12.2013 Delo s strankami v bankah – pomen 
informacijske rešitve za upravljanje 
odnosov s strankami 

Slavko Mislej SRC 

44 19.12.2013 Razširitev rešitve NAV na področje 
kadrovskih procesov 

Davorin Pandel Abs EP 

45 06.1.2014 Spletna trgovina Akcija.si in povezava 
spletne trgovine z ERP (Tron 
Intercenter) 

mag. Rado Jelen Comtron 

46 06.1.2014 Vzpostavitev spletne trgovine - Zoo 
Market Rex 

Timi Hraš in Tjaša 

Duh 

2. letnik MIEP 

47 07.1.2014 Primeri uvajanja rešitev Kopa ERP Domen Ocepek Kopa 

48 07.1.2014 Primeri uvajanja poslovnih rešitev iSkala 
in Epicor ERP 

Dejan Konrad Lancom 

49 07.1.2014 Uvedba Oracle E-business Suite Nina Jambrec NEK 

50 07.1.2014 Projekti uvedbe Microsoft Dynamics 
rešitev 

Mag. Goran Čop Adacta 

51 08.1.2014 Mobilne rešitve v SAP, Academy Cube Tomaž Breznik, 

Jaka Črnivec 

SAP Slovenija 



 

52 09.1.2014 Primer uvedbe NAV na podjetju mag. Goran Čop Adacta 

53 13.1.2014 Twitter in Pinterest Breda Lever 1.     letnik 

MIEP 

54 13.1.2014 Poslovno poročanje Mitja Hafner Add 

55 14.1.2014 Revizija informacijskega sistema Tadej Kosmačin Pošta Slovenije 

56 14.1.2014 Strateški vidiki informatizacije 
poslovanja v Raiffeisen Bank 

Gvido Jemenšek Raiffeisen 

Bank 

57 16.1.2014 Microsoft Dynamics AX Tamara Slapar Adacta 

58 21.1.2014 E-poslovanje podjetja s podjetjem B2B Rok Bojanc ZZI 

59 21.1.2014 Digitalni marketing in projekti uvedbe 
spletnih rešitev z integracijo z ostalimi 
rešitvami 

Aleš Zebec BuyITC 

60 10.3.2014 Primer Intrex CRM - primer procesa Marko Bauman Intera 

61 10.3.2014 Modeliranje z ARIS-om Rok Sobočan Tricikel 

62 17.3.2014 E-dražba Miha Praunseis Iskra sistemi 

63 17.3.2014 Podjetje SAP, rešitve SAP in SAP 
NetWeaver 

Jaka Črnivec SAP Slovenija 

64 17.3.2014 Primer s prakse: uporaba modula 
materialno poslovanje (MM) in modula 
planiranje proizvodnje (PP) v rešitvi SAP 
ERP 

Črtomir Ješelnik Istrabenz plini 

65 24.3.2014 B2B poslovanje dr. Rok Bojanc ZZI 

66 31.3.2014 E-trgovanje Aleš Zebec BuyITC 

67 31.3.2014 Microsoft Dynamics CRM Bojan Krajnc in 

Mirjana Štih 

Org.Tend 

68 31.3.2014 Uporaba modulov SD v poslovni skupini 
Gorenje 

Matjaž Lekše Gorenje 

69 31.3.2014 Predstavitev rešitev podjetja SAP in SAP 
ERP 

Jaka Črnivec SAP Slovenija 

70 07.4.2014 Informacijski sistem kadrovske 
dejavnosti v rešitvi SAP ERP 

Sandi Čemažar SAP Slovenija 

71 08.4.2014 Planiranje projektov in izkušnje na 
projektih 

Jana Vodlan  

72 08.4.2014 Chipolo – s pomočjo platforme 
Kickstarter do zagonskega kapitala 
start-up podjetja 

Tadej Jevševar Chipolo 

73 08.4.2014 Revizija IS Tadej Kosmačin Pošta Slovenije 

74 15.4.2014 Informacijska varnost Nebojša Živkovič ITSM 

75 15.4.2014 ITIL v podjetju Grawe Andreas Kocbek Grawe 

76 05.5.2014 eUpravljanje in digitalno podjetništvo Blaž Golob EU Policy 

Forum 

77 05.5.2014 e-demokracija Simon Delakorda Inštitut za 

elektronsko 

participacijo 

78 06.5.2014 Uvedba standardov ISO 27001 in ISO 
22301 

Nina Jeznik iSON 



 

79 06.5.2014 Predavanje s področja PLM Niko Starman unit42 GmbH 

80 06.5.2014 Model varovanja IS v srednje velikem 
podjetju 

Tadej Horvat Sfera IT 

81 19.5.2014 Življenjski cikel upravljanja podatkov in 
uvedba rešitve SAP v Skupino Cimos 

Simon Vouk Cimos 

82 19.5.2014 Upravljanje revizije informacijskega 
sistema v skupini Cimos 

Primož Hari Cimos 

83 22.5.2014 Chinese Economy, Understanding 
Chinese culture in business 
management, Chinese management 
philosophy and methodology 

prof. Juyong 

Zhang 

EPF- intenzivni 

teden 

84 23.5.2014 Chinese Economy, Understanding 
Chinese culture in business 
management, Chinese management 
philosophy and methodology 

prof. Juyong 

Zhang 

EPF- intenzivni 

teden 

85 26.5.2014 Informacijske rešitve na področju 
zavarovalništva 

Darko Šuštar ZM 

86 26.5.2014 iScala in Epicor ERP Albina Družovič Lancom 

 

  



 

Reportaže predavanj, dogodkov in strokovnih ekskurzij v študijskem letu 

2013-2014 

 

:: SAP University Alliance Design Thinking Jam 

 

Podjetje: SAP Slovenija 

Datum: 18.10.2013 

Gostja: Nataša Rojc Spindler, Jaka Črnivec 

Pripravile: Sara Tratnik in Sara Knez, 1. lenik MIEP 

 

V petek, 18.10.2013 ob 9.00 do 15.30 se je v predavalnici S4 odvijala delavnica z naslovom SAP 

University Alliance Design Thinking Jam. Na delavnici smo se najprej naučili koncepta Design 

Thinking in nato smo pod mentorstvom Nataše Rojc Spindler in Jaka Črnivca s podjetja SAP Slovenija 

reševali zastavljen problem. 

 

Ga. Nataša Rojc Spindler nam je na začetku opisala, kaj je pomen Design thinking‐a. Design thinkig 

je metoda, ki se danes uporablja v mnogih podjetjih za proces načrtovanja in iskanja rešitve na 

zastavljen problem podjetja. Skupaj pod mentorstvom direktorja ali vodje oddelka zaposleni dajejo 

ideje in iščejo rešitve s tehniko viharjenje idej (angl. brainstorming). Pri tej metodi je zaželeno, 

da se ideje posameznikov zapisujejo na samolepilne raznobarvne post‐it listke in zbirajo na skupni 

tabli napisani v različnih barvah, lahko pa se tudi predstavijo slikovno. Ni nujno, da so vse ideje 

dobre, saj se lahko iz slabe ideje za prototip oblikuje najboljša »zmagovalna« ideja za zastavljen 

problem. Pri predstavitvi prototipov imajo skupine na voljo več možnosti, da prikažejo rezultate z 

igro, maketo, načrtom, sliko, miselnim vzorcem, itd. 

  



 
Delavnice se je udeležilo sedemnajst študentov usmeritev Elektronsko poslovanje (bu) in 

Management informatike in e‐poslovanja (bm). Razdelili smo se v dve skupini, ki sta na zastavljen 

problem oziroma vprašanje: Kako lahko IT posodobi študij, ustvarili vsaka svoj prototip iz vidika 

dveh profilov. Prva skupina je zbirala ideje za profil profesorja, druga skupina pa se je osredotočila 

na profil študentke. S skupnimi idejami smo prišli do dveh različnih rešitev, ki sta ju skupini 

predstavili na delavnici med sabo in na dogodku: Zakaj mora študent ekonomije vedeti, kaj pomeni 

kratica SAP. 

 

:: Zakaj mora vsak ekonomist vedeti, kaj pomeni kratica SAP? 

 

Podjetja: SAP Slovenija, Micro+polo 

Datum: 21.10.2013 

Gosti: Jaka Črnivec, Marko Podgornik 

Pripravile: Sara Tratnik, Sara Knez, 1.letnik MIEP 

 

Katedra za e‐poslovanje je v okviru aktivnosti združenja SAP University Alliances tudi letos 

organizirala dogodek »Zakaj mora vsak ekonomist vedeti kaj pomeni kratica SAP?«, ki je potekal 

v ponedeljek, 21. oktobra 2013 v predavalnici PA. Na dogodku je najprej g. Jaka Črnivec s podjetja 

SAP Slovenija podrobneje predstavil rešitev SAP. Podjetje SAP ima največji tržni delež na področju 

poslovnih informacijskih rešitev in zaposluje preko 65.500 ljudi v 130 državah, ima prilagojene 

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

SAP uporablja okrog 250.000 podjetij z različnih branž, kot so Pepsi, CocCola, P&G, GAP, Harrods, 

Coop, Etam, Grawe, Deutsche Bank, BMW, Samsung, IBM, Simens, OKI, Ford, DHL, BBC, Bayer, Shell 



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

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

preko 120 slovenskih podjetij, skupaj preko 15.000 uporabnikov. SAP stranke v Sloveniji so: Lek, 

Krka, Slovenske železnice, Henkel, Gorenje, BHC, Belinka, Droga Kolinska, Interevropa, Iskratel, 

Kovintrade, Mercatr, Perutnina Ptuj, Luka Koper, Ljubljanske Mlekarne,Mikro+polo, Slovenske 

železnice in druga. Povedal je tudi, da kratica SAP pomeni Systems, Applications, Products. 

 

Dogodka se je udeležil tudi g. Marko Podgornik, direktor in solastnik podjetja Mikro+polo, v 

katerem so po dolgoletni uporabi SAP rešitve še vedno zadovoljni z rezultati njene uporabe. Zrasli 

so v največjega slovenskega dobavitelja laboratorijskega pribora, kemikalij in diagnostike, opremo 

s  katero se srečujemo vsakodnevno. Podjetje je nastalo iz dveh obrtnih delavnic, podjetja Mikro, 

ki se je ukvarjalo s proizvodnjo procesne opreme in bazenske tehnike, ter podjetja Polo, ki je 

proizvajalo laboratorijsko opremo. Rešitev SAP je v podjetje prinesela boljši nadzor nad kontrolo 

nabavnih cen, avtomatsko fakturiranje in dobavljanje, 50 % večji promet in tudi več reklamacij, saj 

je vse arhivirano v ozadju računalnikov. Tako smo dobili predstavo, zakaj vse več slovenskih podjetij 

uporablja rešitev SAP. 

 

V zadnjem delu dogodka, je g. Jaka Črnivec predstavil študentom združenje SAP University 

Alliances in kakšne priložnosti le‐ta prinaša študentom. Študentje, ki poslužajo predmet Uvajanje 

celovitih informacijskih rešitev (smeri predmet na bolonjski univerzitetni usmeritvi Elektronsko 

poslovanje) in predmet Poslovne informacijske rešitve (smerni smeri na bolonjski magistrski 

usmeritvi Management informatike in e‐poslovanja) imajo  možnost, da si pridobijo preko študija 

nova znanja in celo certifikate SAP, ki v poslovnem svetu pomenijo sicer za delodajalce ogromen 

strošek. V svetu je res malo potrdil, ki imajo takšno 

vrednost kot so SAP certifikati. Vizija podjetja SAP 

je, da bi svet z uporabo rešitev SAP deloval bolje. 

Zato je eden izmed članov skupine SAP odpotoval na 

štiri letno potovanje okoli sveta s kolesom in 

kajakom, in promovira rešitev SAP ljudem po svetu 

ter jim omogoča brezplačno učenje o rešitvi SAP.  

 



 
Kot eno izmed aktivnosti združenja SAP University Alliances, smo imeli v petek, 18.10.2013 na EPF 

delavnico Design Thinking Jam @ EPF. Udeležilo se je 17 študentov, ki so bili razdelejni v dve 

skupini. Obe skupini sta reševali problem Kako lahko IT posodobi študij? Vsaka skupina je ustvarili 

svoj prototip iz vidika dveh profilov. Prva skupina je zbirala ideje za profil profesorja, druga skupina 

pa se je osredotočila na profil študentke. S skupnimi idejami so prišli do dveh različnih rešitev, ki 

so jih na dogodku tudi predstavili občinstvu. 

 

Ob koncu dogodka je sledila podelitev potrdil študentom, ki so si pridobili Certifikat o poznavanju 

rešitve SAP, Potrdilo o udeležbi na tekmovanju SAP Design Thiniking Jam@SAP Forum na Brdo 

pri Kranju ter Potrdilo o udeležbi na delavnici SAP Design Thinking@EPF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Trendi in kariera na področju poslovnih rešitev Microsoft Dynamics 

 

Podjetja: Microsoft Slovenija, Adacta, Energetika 

Datum: 25.11.2013 

Gosti: Alenka Zavolovšek, Mirko Drakšič, Miran Rožman 

Pripravila: dr. Simona Sternad Zabukovšek 

 



 
V ponedeljek, 25. novembra 2013 je potekal že 

sedmi tradicionalni dogodek Trendi in kariera na 

področju poslovnih rešitev Microsoft Dynamics, ki 

ga organizira katedra za e-poslovanje. Na dogodku 

so bile predstavljene novosti in karierne možnosti na 

področju rešitev Microsoft Dynamics. Po 

pozdravnem nagovoru dr. Sama Bobka (predstojnika 

katedre E-poslovanje), je gospa Alenka Zavolovšek s 

podjetja Microsoft Slovenija, predstavila trende in skupino rešitev Microsoft Dynamics. Za 

govorniškim odrom sta se mu pridružila tudi naša diplomanta usmeritve E-poslovanje, ki delata kot 

uvajalca v podjetju Adacta in sta predstavila svojo karierno pot. V zadnjem delu dogodka, je gospod 

Miran Rožman s podjetja Energetika Maribor predstavil kako so skupaj s poslovnim partnerjem 

Adacta prenovili poslovno informacijski sistem v njihovem podjetju. 

 

Gospa Alenka Zavolovšek s podjetja Microsoft Slovenija je pojasnila, da se v Sloveniji uvajata in 

uporabljata v poslovanju dve rešitvi s skupine celovitih informacijskih rešitev (ERP rešitev) Microsoft 

Dynamics in sicer Microsoft Dynamics AX in Microsoft Dynamics NAV. Microsoft Dynamics AX je 

funkcionalno obsežnejša in kompleksnejša rešitev od Microsoft Dynamics NAV in se razlikuje 

predvsem glede na primernost uvedbe v večjih in mednarodno poslujočih podjetjih ter po tehnološki 

naprednosti. Tako se rešitev Microsoft Dynamics AX uporablja že v preko 19.000 podjetij. 

 

Med podjetji, ki v svetovnem merilu uporabljajo AX so: Kika, Continental, Scania, BMW, Bosch, 

Heineken, Goodyear, Aston Martin, Vodafone, Samsung, Lotus F1 Team … Tudi v Sloveniji je rešitev 

uvedena v več podjetij, kot so npr. Aldata, Cablex Gorup, Delo, Pekarna Pečjak, Studio Moderna 

itd. Microsoft Dynamics NAV je celovita informacijska (ERP) rešitev, ki jo odlikujejo hitra uvedba, 

prilagodljive nastavitve, enostavna uporaba in učinkovita povezljivost z ostalimi informacijskimi 

sistemi. Uporablja jo več kot 95.000 manjših in srednje velikih podjetij v svetovnem merilu. Med 

njimi so: Quelle, Nikon, EBR, Tempo, Marketing Investment Group, Renault Trucks  

itd. V Sloveniji uporablja več kot 500 podjetij rešitev Microsof Dynamics NAV, med drugimi tudi: 

Adeccco, Adria Airways, Adriatic Slovenica, Agip, Avtotehna, Banka Koper, BankArt, BauMax, 

Biotehna, Calzedonia, Conrad, DM,  



 
DEM, Elektronček, Gavrilović, Geoplin, Halcom, 

HP, MOL, Iskra Sistemi, ISS, Johnson-Johnson, KD 

Group, Krka, Karlovačka pivovarna, Ljubljanske 

mlekarne, Litostroj, Mladinska knjiga založba, 

Slovenske železnice, Splitska banka, Telemach, 

Terme Čatež, Triglav, Tušmobil itd. Poleg ERP 

rešitev Microsoft Dynamics je gospa Alenka  

Zavolovšek  predstavila tudi rešitev Microsoft 

Dynamics CRM, ki je rešitev za upravljanje 

odnosov s strankami. Rešitev za upravljanje odnosov s strankami podpira poslovne procese, od 

trženja in prodaje do podpore že obstoječim strankam. Rešitev omogoča, da si ustvarite celovito 

sliko o svojih strankah, izmerite učinkovitost trženja in prodaje ter na vseh točkah stika s strankami 

zagotovite visoko zadovoljstvo in kakovostne storitve. 

 

Dogodek je nadaljeval g. Mirko Draškovič s podjetja Adacta, kjer uvajajo rešitve Microsoft Dynamics 

v podjetja. Podjetje Adacta zaposluje več kot 230 strokovnjakov v Ljubljani, Mariboru, Zagrebu in 

Beogradu. Predstavil je karierno pot za naše študente in diplomante. Pot po kateri začne kariero 

študent/diplomant poslovnega profila je sledeča: najprej je začetnik, ki pomaga v oddelku podpore 

in testiranja, nato se prestavi na mesto uvajalca, sledi mesto svetovalca (servicedesk), mlajšega 

vodja projekta in samostojnega vodja projekta. Poudaril je, da imajo študentje/diplomanti, ki že 

znajo delati z rešitvijo Microsoft Dynamics veliko konkurenčno prednost na trgu delovne sile tako 

na strani podjetij, ki uvajajo poslovne rešitve Microsoft Dynamics, kot na strani podjetij, ki za svoje 

poslovanje uporabljajo rešitve Microsoft Dynamics. Nato je poklical diplomanta usmeritve E-

poslovanje g. Toma Erznožnika in ga. Natalijo Vinšek, da sta predstavila svojo karierno pot. 

Tom Erznožnik (diplomant usmeritve E-poslovanje): Danes sem tukaj, da vam predstavim svojo pot 

do zaposlitve in kakšna znanja sem pridobil na usmeritvi Elektronsko poslovanje, ki mi koristijo pri 

mojem delu. Od nekdaj me je zanimalo vse kaj je v zvezi z ekonomijo, veliko me je naučil tudi oče, 

zato je bila logična poteza študij ekonomije na EPF. Druga želja pa mi je bila računalništvo, ampak 

bolj iz vidika uporabe, prilagajanja, organiziranosti, produktivnosti (ne toliko v tehničnem smislu 



 
in programiranju). V prvem letniku na EPF-u sem pri informatiki spoznal in v praksi videl, da je 

informatika v poslovnem svetu zelo pomembna, zato sem se odločil za usmeritev Elektronsko 

poslovanje, saj sem tako združil dve stvari, ki jih rad počnem. Smer e-poslovanje pa ni samo študij, 

ampak je namenjen tudi druženju – mreženju. Obstaja možnost sodelovanja na smeri v smislu 

organizacije dogodkov, objavljanje novic po socialnih omrežjih, organiziranje zabav... Sam sem 

pred dvema letoma na primer sodeloval pri izvedbi tega dogodka, ki ga imamo danes. Ne gre pa 

samo za pomoč na smeri, ampak tudi, da lahko znanje, ki ga imamo iz ostalih področij in bi koristilo 

našim sošolcem tudi delimo v obliki predavanja ali delavnic. Tudi sam sem prišel na idejo, da bi si 

izdelal aplikacijo za android in sem šel po nasvet h kolegu iz FERI-ja, kasneje sva prišla na idejo, 

da bi to utegnilo zanimati še koga iz usmeritve Elektronsko poslovanja. Delavnica  je bila izvedena 

2x in obakrat je bilo več prijav kot prostih mest. Tudi izvedba takšnih delavnic lahko služi kot 

dodatna referenca. 

 

Pot do pridobitve službe: Jasno mi je bilo, da če 

hočem dobiti službo bom moral zožati krog 

konkurence oz. naredit nekaj, da bom izstopal iz 

množice. Pridobit bom moral dodatna znanja – del 

teh znanj lahko pridobiš čez certifikate. E-

poslovanje izvaja tudi delavnico, ki se ji reče IT 

Akademija NAV. Te delavnice sem se udeležil.  Na 

tej  akademiji je predavala tudi predstavnica s 

podjetja Adacta. Namestila nam je licence za razvijalce in sem začel dodajat gumbke, spreminjat 

barve in podobno, ker sem si pač želel prilagoditi obliko obrazca po svoje, tako kot to lahko narediš 

na svojem pametnem telefonu, tablici, pcju. To je predavateljica opazila in to omenila prof. Simoni 

Sternad Zabukovšek. Potem me je profesorica pocukala za rokav in rekla, če sem pripravljen delati 

za podjetje Adacta. Po uspešno opravljenem razgovoru, sedaj že več kot leto delam na Adacti.  

Kaj pri delu uporabljam oz. kaj mi pride prav iz nabora znanj, ki sem jih pridobil na usmeritvi e-

poslovanje? Vsak ERP je zgrajen iz večih modulov kot so: prodaja, nabava, finance, proizvodnja, 

skladišče, servis…, kar pomeni, da je poznavanje poslovnih procesov pri mojem delu zelo 

pomembno. Vsak dan rokujem z Microsoft Office orodji kot so Word, Excel, Visio – za risanje 

procesov ali dodelav, Project, Outlook – ne samo za prebiranje e-pošte, ampak tudi kot koledar, da  

veš kdaj je kdo od sodelavcev ali strank na voljo ali zaseden. Tekom študija spoznaš tudi veliko 

gostov iz prakse, ki sedaj z njimi delam in sodelujem. Spoznal sem tudi veliko kratic, da sploh lahko 

razumem, kaj se sodelavci in stranke pogovarjajo oz. hočejo povedati. 

 

Svojo kariero lahko primerjam z gradnjo hiše. Hišo je potrebno zgraditi v korakih, enako velja tudi 

za kariero: 1. Nakup zemljišča in lokacije = Izbira fakultete in izbira smeri. 2. Pridobiti je potrebno 

ustrezna dovoljenja = diploma, magisterij, doktorat + certifikati, ki jih je možno pridobiti skozi 

študij na e-poslovanju. 3. Izbrati je potrebno material in orodja, s katerimi se bo hiša zgradila = 



 
Kakšno znanje pridobiš tekom študija in kako znaš znanje uporabit v praksi. 4. Gradnja = trdemu 

delu. 5. Hiša = Kariera. V primeru, da v kateremkoli koraku sprejmeš napačno odločitev, lahko to 

ogrozi, da bi bila hiša trdno postavljena. Prvim letnikom želim, da bodo ustrezno izbrali lokacijo 

za svojo hišo, da ne bi to bilo na kakšnem območju plazov – se pravi, da boste izbrali pravo smer, 

vsem pa želim uspešno gradnjo in nadaljevanje kariere. 

 

Natalija Vinšek (diplomantka usmeritve E-poslovanje): 

Moja pot odkrivanja novega in spoznavanja interesov se 

je začela že v začetku osnovne šole s prvim 

računalnikom. Nadaljevanje tega odkrivanja se je 

preneslo tudi v srednjo šolo, kjer sem se odločila, da 

bom kot izbirni predmet za maturo izbrala 

informatiko. Takrat sem spoznala, da programiranje ni 

ravno to, kar bi želela početi v življenju. Zato je bila 

smiselna odločitev za nadaljevanje študija eposlovanje na EPF in ne na FERI-ju, kot sem se nekaj 

časa poigravala z mislijo. Na smeri e-poslovanje mi je nato uspelo narediti diplomo. Največ kar pa 

mi je smer lahko prinesla, so bile razne ob študijske in neobvezne dejavnosti. Poleg rednih izpitov 

in kolokvijev sem naredila tudi nekaj certifikatov, ki so bili potrdilo za nadaljnjo  

karierno pot. Ravno, na dan zagovora diplomskega seminarja se spominjam pregledovanja e-pošte, 

da dobim e-pošto od usmeritve e-poslovanje, da na Adacti iščejo študenta in da se lahko prijavimo 

tisti, ki smo naredili določen certifikat. Takoj po uspešno opravljenem zagovoru diplomske sem 

začela pisati življenjepis in prošnjo ter se prijavila. Od takrat naprej se je vse odvijalo zelo hitro. 

V roku enega tedna od poslane prošnje je bil za mano tudi že razgovor ter rezultat razgovora, ki 

je bil zame pozitiven. S 1. 10. 2012 sem začela prvi delovni dan in nekje proti koncu oktobra že 

začela slediti dogajanju s prisotnostjo na projektu uvedbe Microsoft Dynamics NAV 2013. Lahko 

rečem, da na faksu seveda nisem dobila vsega potrebnega znanja za moje delo, ki ga sedaj 

opravljam, saj je področij, ki jih pokriva e-poslovanje enostavno preveč in vsakega veseli kaj 

drugega. Vendar, kar se mi zdi najpomembnejše, sem dobila zelo dobro osnovo, na kateri lahko 

nadgrajujem znanje na tistem področju, ki me veseli ter oblikujem svojo karierno pot. 

 

Ob koncu dogodka je gospod Miran Rožman, vodja raziskav in razvoja v podjetju Energetika 

Maribor predstavil projekt prenove poslovnega informacijskega sistema (PIS). Podjetje se je 

odločilo za prenovo PIS zaradi razširitve dejavnosti, uvedbe zakonskih zahtev na področju 

energetske dejavnosti in  zaradi odprave pomanjkljivosti obstoječega informacijskega sistema. Po 

reviziji obstoječega sistema PIS in analizi poslovnih procesov, so v podjetju izdelali seznam zahtev, 



 
ki jih mora nov PIS vključevati. Nato so naredili 

raziskavo tržišča in pripravili razpisno 

dokumentacijo. Po izbiri rešitve Microsoft 

Dynamics NAV in partnerja Adacta, so začeli z 

uvajanjem novega PIS. Ob tem pa so morali 

usposobiti tudi uporabnike, pripraviti 

kakovostna navodila za posamezne module, 

vzpostaviti podporo uporabnikom (klicni center, 

elektronska pošta). Ob koncu je gost predstavil 

še izzive za nadgradnjo uvedene rešitve Microsoft Dynamics NAV. 

 

 

::Delavnica Microsoft Word 2013 

 

Organizatorji: Katedra za e-poslovanje in Microsoft Student Partners 

Datum: 10-11.12.2013 

Delavnico so vodile: Špela Kočar, Tjaša Sužnik, Tjaša Morandel 

Pripravil: Miha Biruš, vodja programa Microsoft Student Partner na EPF 

 

Katedra za Elektronsko poslovanje in Microsoft Student 

Partners so 10. in 11. decembra organizirali 8-urno brezplačno 

delavnico Microsoft Word 2013. 20 študentov je v dveh dneh 

spoznalo večino funkcionalnosti tega pripomočka ter pridobilo 

znanje za opravljanje osnovnega certifikata za Word 2013.  

 

Prvi dan smo začeli s spoznavanjem delovnega 

okolja v Wordu 2013 in osnovnimi nastavitvami 

posameznega dokumenta. Nadaljevali smo z 

urejanjem besedila v dokumentu in se naučili 

uporabljati sloge, ki naredijo dokument bolj 

privlačen. Na ta način lahko hitro ter preprosto 

uporabimo enotno oblikovanje v celotnem 

dokumentu. 

Za popolnejši izgled končnega izdelka smo se naučili vstavljati in urejati glavo in nogo, besedilu 

dodali vrstične oznake, nekatere dele besedila spremenili v stolpce ter uredili celoten izgled, tako 

da je dokument začel dobivati profesionalno obliko. Vstavili smo slike, jim dodali napise in se naučili 

vstavljati kazalo vsebine ter grafičnih elementov. Namesto ročnega pisanja kazal, ki nam vzame 

veliko časa, lahko namreč vstavimo kazalo s samo tremi kliki.  

 

  

  
  

  
  



 
 

Nadaljevali smo s pretvarjanjem besedila v tabelo, jo 

oblikovali z različnimi slogi ter ji vstavili napis. Spoznali smo 

uporabo navigacijskega okna, grafikonov in diagramov. Slednje 

smo vstavili, jih nekoliko spreminjali, preoblikovali, jim 

vstavili napise ter tako uspešno zaključili prvi dan delavnice.  

Naslednji dan so nas čakale nekoliko zahtevnejše in 

kompleksnejše stvari. Za ogrevanje smo najprej vstavljali 

povezave do informacij in vsebin, pripombe ter vire in literaturo. Nato smo spoznali kako spajati 

različne dokumente, posneli makroje, ustvarili napreden anketni vprašalnik s pomočjo kontrolnikov 

in naredili svoj lasten zavihek v Wordu.   

Udeleženci smo se strinjali, da je za nas, bodoče ekonomiste, 

zelo pomembno, da znamo uporabljati pripomočke Microsoft 

Office, vključno z urejevalnikom besedila. Tudi zaposlovalci 

bodo dali prednost tistim, ki bodo te pripomočke poznali in ne 

bodo potrebovali dodatnega usposabljanja.  

Zahvaljujemo se katedri za E-poslovanje, ki prireja tovrstne 

brezplačne delavnice, še posebej pa študentkam 

podiplomskega študijskega programa Management informatike 

in e-poslovanja Špeli Kočar, Tjaši Sužnik in Tjaši Morandel, 

ki so pripravile in vodile delavnico. S tem so tudi uradno 

postale članice programa Microsoft Student Partners. Čestitamo!  

Na delavnici smo se imeli super, se naučili veliko novih in uporabnih stvari ter tako postali bolj 

konkurenčni kot ostali študentje, ki tega znanja nimajo.  

Svoje poznavanje Worda bomo lahko sedaj dokazali še z mednarodno priznanim certificiranjem v 

Izpitnem centru EPF. 

 

:: Dogodek Massive Open Online Course (MOOC) 

 

Organizatorji: Katedra za e-poslovanje, veleposlaništvo ZDA 

Datum: 12.12.2013 

Gosti: David Burger, Davorin Pandel, prof.dr. Charles Severance 

Pripravile: Sara Knez, Sara Tratnik, 1. letnik MIEP 

 

 



 
Katedra za e‐poslovanje je v četrtek, 12.12.2013 ob 10.00 uri v predavalnici PA organizirala v 

sodelovanju z veleposlaništvom Združenih držav Amerike dogodek MASSIVE OPEN ONLINE COURSE 

(MOOC). Dogodek je potekal v okviru dogodkov Evropske prestolnice mladih (EPM). Na dogodku so 

gostje predstavili, kaj je MOOC in fenomen, za katerega je Bill Gates preko družabnega omrežja 

Twitter zapisal: »MOCC will be a global phenomenon. We're on the beginning of something very 

profound!« 

Na začetku je dekan EPF, prof. dr. Samo Bobek nagovoril zbrane poslušalce. Nato je sledil pozdravni 

nagovor g. Davida Burgerja, namestnika ambasadorja ZDA, ki je v nekaj besedah predstavil pomen 

dogodka ter pomen izmenjave študentov in možnost študija na daljavo. Pod oznako Massive Open 

Online Course (MOOC) se nahajajo spletni tečaji namenjeni brezplačno širšim množicam. Poleg 

klasičnih gradiv, kot so video posnetki, članki itd., MOOC omogoča tudi interaktivne uporabniške 

forume, ki pomagajo zgraditi skupnost za udeležence spletnih tečajev.  

Sledilo je krajše predavanje o MOOC, ki ga je izvedel 

Davorin Pandel, absolvent študijske usmeritve 

Elektronsko poslovanje. Najprej je predstavil 

začetke MOOC‐a. Univerza v Stanfordu je jeseni 2011 

na svetovnem spletu objavila spletno učilnico za tri 

predmete v obliki, kot jih opravljajo njihovi 

študentje fizično na univerzi. Zaradi izjemnega 

zanimanja se je ta način izobraževanja zelo razširil. 

Danes obstaja na spletu več  platform oz. ponudnikov, ki delujejo po principu MOOC. To so EDX, 

Coursera, Udacity, Udemy in EduKart. Vse platforme ponujajo spremljanje predavanj predmetov 

iz najbolj uglednih univerz kot so Berkley, Stanford, Harvard in MIT. Bistveno je, da udeleženci niso 

le pasivni poslušalci, temveč iz predmetov opravljajo izpite. Če študent ob zaključku predavanj 

uspešno opravi zahtevane obveznosti, o svojem dosežku pridobi brezplačen certifikat. Tovrstna 

spričevala so lahko resna referenca, posebej za mlade, ki iščejo prvo zaposlitev. Poleg tega omogoča 

MOOC tudi, da se povežemo s kolegi s celega sveta in diskutiramo o temah, ki nas resnično zanimajo. 

Zanimiv podatek je tudi, da Coursera ocenjuje, da približno 62 % od milijon registriranih študentov 

živi zunaj Združenih držav. 



 
Sledilo je predavanje častnega gosta prof. dr. 

Charles‐a Severance. Prof. dr. Charles Severance je 

profesor in eden ustanoviteljev Fakultete za 

informatiko na Univerzi v Michinganu, sovoditelj 

serije TV oddaj o internetu med 1995 in 1999 (Nuthin' 

but Net and Internet) in avtor številnih knjig (»Using 

the Google App Engine«, »Python for Informatics«, 

»High Performance Computing«, itd. ). Preko 

coursera.org (MOOC platforma) poučuje spletni predmet  »Internet History, Technology and 

Security«. V svojem predavanju nam je profesor na kratko predstavil nastanek Interneta, ki ga je 

popestril tudi z več video posnetki. Profesor je zadovoljen z dejstvom, da se njegovi študentje 

trudijo opraviti tečaj, pa čeprav so vmes jezikovne ovire. Skozi enourno predavanje nam je 

predstavil zgodovino interneta. Začetki interneta segajo v čas druge svetovne vojne, ko so razvili 

elektronske računalnike. Večina pa začetek interneta omenja z izgradnjo omrežja ARPANET, v 

katerega so vgradili skupek internetnih protokolov in standardov (TCP/IP). Agencija ARPA je 

omrežje kasneje predala organizaciji National Science Foundation (NSF), zato se je omrežje 

preimenovalo v NSF‐net in kasneje v Internet. Internet pa je pravi razcvet doživel z uporabo 

različnih storitev kot npr. razvojem spletnih strani. Poudaril je, da so raziskovalci na univerzah 

širom sveta pripomogli k temu, da je danes internet takšen kot ga poznamo in da je prav, da je v 

lasti vseh in ne privatnega podjetja. Ob koncu predavanja je dr. Severance odgovoril še na 

zastavljena vprašanja obiskovalcev.  

Več o spletnem tečaju: https://www.coursera.org/#course/insidetheinternet 

Ob koncu dogodka smo prisluhnili še predstavnici Evropske prestolnice mladih, ki nas je z nekaj 

besedami pozdravila in nagovorila k sodelovanju ter se zahvalila gostom. Sledila je pogostitev v avli 

fakultete v prijetni družbi. 

 

:: Delavnica OneNote 2013 

 

Organizatorji: Katedra za e-poslovanje in Microsoft Student Partners 

Datum: 27.01.2014 

Delavnico so vodile: Tanja Franc, Špela Vodušek 

Pripravil: Miha Biruš, vodja programa Microsoft Student Partner na EPF 

 

Katedra za Elektronsko poslovanje in Microsoft Student Partners 

so 27. januarja 2014 na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor 

organizirali brezplačno delavnico Microsoft OneNote 2013, kjer 

so študentje spoznali najpomembnejše funkcionalnosti tega 
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pripomočka. Tekom 4-urne delavnice so študentje 

izvedeli kaj OneNote je, kako ga uporabljati ter 

koristiti doma, v šoli ali službi. Gre namreč za 

nekakšen digitalni zvezek za zajemanje, 

shranjevanje in skupno rabo vseh vrst informacij, 

ki omogoča tudi preprosto brskanje in pomikanje 

med njimi. 

Ustvarjamo lahko zapiske iz več virov (različnih dokumentov, spletnih strani, elektronske pošte) in 

v katerih lahko sodeluje več oseb. Do zvezkov in dokumentov lahko dostopamo s poljubnih mest; 

tako preko svojega računalnika, kot tudi preko mobilnega telefona.  

V programu OneNote lahko zabeležimo svoje 

zamisli, dodamo slike, naredimo nakupovalni 

seznam, preverimo svoje zadolžitve, načrtujemo 

dopust, delimo zapisnike s sestanka ali predavanja z 

drugimi, itd. S prijavo z Microsoft računom se 

program samodejno poveže s storitvijo za 

shranjevanje v oblaku SkyDrive, da so nam podatki 

na voljo kjerkoli in kadarkoli. 

Na delavnici so se študentje med drugim naučili kako ustvariti zvezek, odseke in strani. Ustvarjali 

so različne zapiske, risali matematične enačbe in jih spreminjali v besedilo, posneli zvočne 

posnetke, pošiljali zapiske kot priponke e-poštnega sporočila ter jih delili z drugimi. 

Pridobljeno znanje lahko dokažejo še z mednarodno 

priznanim certificiranjem v Izpitnem centru EPF. 

Zahvaljujemo se katedri za E-poslovanje, ki prireja 

tovrstne brezplačne delavnice, še posebej pa 

študentkama podiplomskega študijskega programa 

Management informatike in e-poslovanja Tanji Franc in 

Špeli Vodušek, ki sta pripravili in vodili delavnico. S tem 

sta tudi uradno postali članici programa Microsoft Student  Partners. Čestitamo! 

 

:: Strokovna ekskurzija v NEK, GEN in Terme Čatež 

 

Podjetja: NEK, GEN, Terme Čatež 

Datum: 27.03.2014 

Pripravil: mag. Zdenko Deželak 
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http://www.epf.uni-mb.si/izpitni_center/Vsebina/default.aspx
http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si/
http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si/
http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si/
http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si/


 
V četrtek, 27.3.2014, smo se študentje smeri 

Elektronsko poslovanje (BU) in Management 

informatike in elektronskega poslovanja (BM) v 

zgodnjih jutranjih urah zbrali na novi avtobusni 

postaji v Mariboru, da bi se odpravili na strokovno 

ekskurzijo. Pot nas je tokrat vodila do Krškega. 

 

Prva destinacija je bila Nuklearna elektrarna Krško (v 

nadaljevanju NEK). Ob prihodu so nam najprej predstavili ključne varnostne omejitve, ki veljajo na 

območju elektrarne. Naj povemo, da je vstop v elektrarno verjetno strožje varovan, kot preverjanje 

na letališčih. Vsak je prejel identifikacijsko kartico, brez katere gibanje po kompleksu ni mogoče. 

Ko smo opravili varnostni pregled, je sledila pot do ene od predavalnic, kjer nas je pričakala Nina 

Jambrec, diplomantka smeri E‐poslovanje in najbolj zaslužna za organizacijo našega obiska, ki je v 

NEK zaposlena kot inštruktor poslovne informatike. 

 

Uvodoma smo si ogledali kratek predstavitveni film o delovanju NEK, nato pa je besedo prevzel g. 

Franc Škaler, vodja poslovne informatike, ki je predstavil področje informatike v NEK. Povedal je, 

da v NEK ločijo poslovno informatiko in procesno informatiko. Procesna informatika skrbi za 

delovanje procesnih sistemov reaktorja in je povsem ločena od ostalih sistemov v NEK, prav tako ni 

povezana v internet. V delu poslovne informatike NEK uporabljajo vrsto poslovnih informacijskih 

sistemov, katerih večina bazira na Oracle eBS sistemu. Poleg tega uporabljajo tudi tehnologijo MS 

Sharepoint za intranet, MS Lync 2013 za komuniciranje in MS Exchange za elektronsko pošto. Veliko 

truda vlagajo v varnostne mehanizme in v sisteme za planiranje in izvajanje aktivnosti. V vsakem 

trenutku je mogoče preveriti, kje v kompleksu se izvajajo kakšna vzdrževalna dela in kakšne rizike 

predstavljajo. Sledil je ogled simulatorja kontrolne sobe NEK, ki podrobno ponazarja delovanje 

elektrarne in omogoča izvajanje vseh obratovalnih postopkov, ki jih operaterji izvajajo v glavni 

kontrolni sobi. G. Matjaž Žvar, vodja splošnega usposabljanja, je povedal, da so simulirani vsi 

sistemi, ki se upravljajo iz glavne kontrolne sobe ter sistemi, ki so bistveni za urjenje v uporabi 

obratovalnih postopkov. Kontrolorji so zavezani k stalnemu usposabljanju in preverjanju znanja, kar 

je pogoj za delo v kontrolni sobi.  



 
Kdor ne dosega predpisanega nivoja znanja (vsi izpiti morajo biti odpisani vsaj 80%), je premeščen 

na drugo delovno mesto. Z računalniškim modelom realistično ponazarjajo obnašanje elektrarne – 

tudi nezgodne primere. Tako je g. Žvar npr. povedal, da so v njihovem simulatorju simulirali tudi 

scenarij nezgode v Fukušimi, ki je pokazal, da bi se NEK v takem primeru varno zaustavila. Tudi v 

živo smo videli simulacijo, kaj se dogaja v kontrolni sobi, če gre kaj narobe – z nekaj premaknjenimi 

ročicami smo simulirali izpad odjema energije. V trenutku so se vklopili številni alarmi in opozorila 

na kontrolnih ploščah po vsej sobi. Nenehno usposabljanje osebja je ključno za zagotavljanje 

ustreznih reakcij v podobnih primerih. Sicer pa je običajno delo operaterja večinoma usmerjeno v 

spremljanje parametrov delovanja vseh sistemov NEK. 

 

Ker je naš čas v simulatorju potekel in so pred vrati že čakali bodoči operaterji na svoje 

usposabljanje, smo se podali na vodeni ogled po kompleksu NEK – zaradi varnostnih razlogov v dveh 

manjših skupinah v spremstvu varnostnikov. Najprej smo se sprehodili do reke Save, ki se uporablja 

za hlajenje v procesu delovanja elektrarne, med potjo smo tudi videli (samo od zunaj) bazen za 

iztrošeno gorivo, glavni zadrževalnik v katerem se nahaja tudi reaktor, skladišče za nizko in srednje 

radioaktivne odpadke, ter povezavo NEK na energetsko omrežje. Potem smo si še ogledali notranjost 

stavbe z generatorjem in turbinami. NEK je delovala na 100% zmogljivosti (700MW), kot večino časa, 

zato je bilo v notranjosti precej hrupno. Ogledali smo si tudi pravo kontrolno sobo, vendar le preko 

stekla, saj je vstop nepooblaščenim med obratovanjem strogo prepovedan. Ob koncu ogleda smo se 

v menzi še okrepčali, ter se podali proti naslednji destinaciji – na sedež podjetja GEN energija, ki 

je le par sto metrov oddaljeno od NEK‐a. 

 

GEN energija, d.o.o., je krovna družba v skupini 

GEN in je v 100% lasti države. Skupina GEN združuje 

poleg matične družbe GEN energija, še štiri 

neposredno povezane družbe (in trinajst posredno 

povezanih družb): 

• Nuklearna elektrarna Krško 

• Savske elektrarne Ljubljana 

• Termoelektrarna Brestanica 

• GEN‐I, trgovanje in prodaja električne energije 



 
 

Skupna naloga podjetij, združenih v skupini GEN, je 

zanesljiva, varna in konkurenčna oskrba različnih 

skupin uporabnikov z električno energijo. V okviru 

novega Informacijskega središča GEN so uredili tudi 

interaktivno in multimedijsko središče o energiji in 

energetiki – Svet energije, ki smo si ga pod vodstvom 

g. Mirka Novak tudi ogledali. Središče je zasnovano 

tako, da mladim in tudi odraslim obiskovalcem 

prinaša koristna znanja in izkušnje o pomenu energije, njene rabe v vsakdanjem življenju, 

tehnologijah proizvodnje ter njenih gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikih. Obiskovalci lahko 

aktivno spoznavajo svet energije preko različnih animacij, maket in interaktivnih eksponatov; 

preizkusijo pa lahko tudi vrsto eksperimentov, povezanih z električno energijo, elektrotehniko in 

magnetizmom. 

 

g. Novak nam je prestavil številna dejstva in zanimivosti o pomenu energije, njeni rabi, tehnologijah 

proizvodnje. V centru imajo tudi veliko maketo kompleksa NEK, ki smo si ga pred tem v živo ogledali, 

slišali pa smo tudi kar nekaj zanimivosti o delu v NEK, saj je g. Novak skoraj tri desetletja tam tudi 

služboval. Sledil je še ogled eksperimentalnice, kjer imajo na veliki površini razstavljene številne 

zanimive eksperimente povezanih z električno energijo, elektrotehniko in magnetizmom. Namen je 

seveda, da jih sami preizkusimo, kar smo tudi storili. Najbolj zanimivi so zagotovo bili eksperimenti 

Nikole Tesle, enega največjih svetovnih pionirjev in izumiteljev na področju elektrotehnike. 

 

Ekskurzijo smo nadaljevali proti Čatežu, kjer nas je čakal še ogled 

Term Čatež. Na lokaciji Hotela Terme sta nas pričakala ga. 

Marjanka Bužančič, pomočnica izvršnega direktorja prodaje in g. 

Stane Ilc, pomočnik generalnega direktorja za informatiko in 

organizacijo.  

 

Najprej nam je ga. Bužančič predstavila podjetje Terme Čatež in njihovo dejavnost. Terme Čatež 

so največje slovensko naravno zdravilišče. Na treh lokacijah – v Čatežu, Mokricah in Kopru – ponujajo 

gostom možnost izbire kakovostnega preživljanja prostega časa z nastanitvijo v hotelih (1550 ležišč), 

prijetnih počitniških apartmajih (450 objektov) in v kampu (450 enot), ki ga je ADAC v letih 2010, 

2011, 2012 in 2013 ocenil kot najboljši kamp v Sloveniji. Pri uvajanju novih storitev se trudijo ostati 



 
korak pred drugimi turističnimi ponudniki in utrjevati pozicijo »market leaderja« na področju vodnih 

programov in ponudbe aktivnega preživljanja prostega časa. 

 

Sledila je predstavitev informacijskega sistema in elektronskega poslovanja podjetja, ki jo je imel 

g. Ilc. Osnova njihovega informacijskega Sistema je ERP rešitev MS Dynamics NAV, poleg tega pa 

uporabljajo številne specializirane sisteme, ki se uporabljajo v tej branži. Ključni sistem je ROS HIS 

‐ hotelski informacijski sistem. V debati, ki je sledila predstavitvi se je pokazalo, da razmišljajo tudi 

o uvedbi CRM sistema, ki ga sedaj nimajo. Tovrstni sistem bi lahko predstavljal konkurenčno 

prednost na zelo konkurenčnem zdraviliškem trgu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tako smo našo strokovno ekskurzijo pripeljali h koncu. Polni vtisov in zanimivosti smo se podali na 

pot nazaj proti Mariboru. 

 

:: Chipolo- s pomočjo platforme Kickstarter do zagonskega kapitala start-up podjetja 

 

Podjetje: Chipolo 

Datum: 08.04.2014 

Gost: Tadej Jevševar 

Pripravil: mag. Zdenko Deželak    

 

V torek, 8.4.2014 smo na Ekonomsko‐poslovni fakulteti v Mariboru v okviru predmeta Management 

informatike (bm) gostili Tadeja Jevševar‐ja s podjetja Chipolo. Tadej Jevševar, študent študijske 

usmeritve E‐poslovanje (bu), je eden od članov ekipe, ki je  v preteklem letu s svojo podjetniško 

idejo na Kickstarterju zbrala 293.000 dolarjev za zagon proizvodnje.  

 



 
Jedro podjetja je ekipa 7 ljudi z zelo različnimi 

znanji, ki so do ideje za izdelek prišli v vsakdanjem 

življenju – eden od njih je vseskozi izgubljal svoje 

stvari (telefon, ključe). Od tod ideja za bluetooth 

obesek Chipolo, ki nam javi lokacijo predmeta, na 

katerem je nameščen. Izdelek uporablja tehnologijo 

Bluetooth 4.0, ki omogoča natančno lociranje v rangu 

60 metrov, za večje oddaljenosti pa se uporabi GPS. 

Od ideje do dejanskega izdelka je preteklo kar nekaj časa – razvoj je potekal od novembra 2012 do 

oktobra 2013, ko je podjetje pristopilo k iskanju virov za zagon proizvodnje. Odločili so se za 

platformo Kickstarter, ki deluje po principu crowdfunding‐a, kjer veliko število podpornikov z 

relativno majhnimi vložki zagotovi potrebna sredstva. V primeru Chipolo so  ciljali na 15.000 

dolarjev sredstev, kar pa so presegli zelo hitro. V času trajanja kampanje so se zbrana sredstva 

skoraj linearno povečevala do končne številke 293.000 dolarjev. 

 

Potem pa je sledilo delo – potrebno je bilo vzpostaviti proizvodnjo in postaviti temelje za 

poslovanje v naprej. Zaradi dobro uigrane ekipe jim je to zelo dobro uspelo – podjetje hitro raste 

in povečuje število zaposlenih, ki je trenutno pri 30. V tem času so se že dvakrat selili v večje 

poslovne prostore, odprli so pisarno v Newyorku in San Franciscu, v planu je tudi pisarna v Tokyu.   

 

Načrtov za prihodnost jim ne manjka. V letošnjem letu je planirana prodaja 100.000 komadov, pred 

kratkim so sklenili distribucijsko pogodbo z avstrijskim telekomom, ki bo tržil njihove izdelke v 

svoji celotni poslovni mreži (tudi v Simobilu, ki je lastniško povezan z njim). Prihaja nova verzija 

Chipolo obeska, vzpostavitev Chipolo omrežja ipd. 

  

Ob koncu je Tadej poudaril, da mu je v poslovnem svetu veliko pripomoglo tudi znanje, pridobljeno 

na fakulteti, še posebej na smeri E‐poslovanje. Gre predvsem za dragocene praktične izkušnje, ki 

so študentom smeri na voljo – od učenja posameznih pripomočkov, kot so MS Office programi, do 

poslovnih aplikacij, kot so ERP in CRM rešitve. Poleg tega pa vrsta gostujočih strokovnjakov, ki so 

predstavljali svoje projekte in delo, da se da uspeti tudi v teh kriznih časih. 



 

  

 



 

Mnenja študentov 

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

 

Za smer E-poslovanje sem se odločil, ker povezuje znanje ekonomije in informacijske tehnologije, 

kar za ekonomista na trgu predstavlja dodano vrednost. Smer spodbuja h oblikovanju kariere, 

teoretična predavanja so podkrepljena z obiski gostujočih predavateljev ter vajami, ki prebijejo 

golo oz. suhoparno teorijo. Študenti na smeri so močno med seboj povezani, tako znotraj svoje 

generacije, kakor tudi s starejšimi in mlajšimi generaciji. E-poslovanje poleg vsega zgoraj naštetega 

ponuja tudi možnost navezovanja stikov in s tem grajenje mreže poznanstev, ki nam so pri 

pridobitvi zaposlitve lahko zelo pripomorejo. 

Jure Pandel, 3. l bu, 2014 

 

Za smer E-poslovanje sem se odločila, ker me informatika zanima, hkrati pa je to poklic prihodnosti. 

In v današnjem svetu je skoraj nujno, da smo ljudje računalniško pismeni. Na smeri nam ne ponujajo 

samo znanja, povezali so nas v pravi team prijateljev, kar nam omogočajo predvsem razne zabave, 

pikniki, ekskurzije,.. tako, da so obiski vaj in predavanj vedno zabavni. Tako, da priporočam vsem 

bodočim študentom našo smer, če želijo v času študija uživati, pridobiti kakovostno znanje, ki jim 

bo v veliko pomoč pri pridobivanju zaposlitve, ter norih zabav in prijetnih doživetij. 

Nina Lipovšek, 3. l bu, 2014 

 

E-poslovanje je vsekakor smer, ki bo v prihodnje vedno bolj cenjena, saj se brez ustrezne 

informacijske tehnologije praktično ne da več uspešno poslovati. Na smeri vlada sproščeno vzdušje, 

predavatelji so nas vedno pripravljeni poslušati, nam pomagati ter določiti roke za kolokvije na 

tiste termine, ki nam študentom najbolj ugajajo. Dodobra boste spoznali več različnih programov, 

kar bo vaša prednost tako pri iskanju zaposlitve, kot tudi za lastno uporabo. 

Tomaž Jerebic, 3. l bu, 2014 

 

Za smer E-poslovanje sem se odločila iz preprostega razloga, saj menim da so v današnjem času 

računalniki tako-imenovana »gonilna sila« vsakega uspešnega podjetja. Smer E-poslovanje mi je 

omogočila, da sem pridobila dodatna znanja o tematikah, ki se nanašajo na informatiko, 

programska orodja in podobno. Na smeri nam profesorji omogočajo več delavnic, katerih se lahko 

tudi brezplačno udeležite in pridobite dodatna znanja o tem, kar vas zanima. Kadar govorimo o 

zaposlitvi, je pomembno poudariti, da se lahko na smeri E-poslovanje redno udeležujemo predavanj 

gostov iz prakse, ki prihajajo iz različnih podjetij in tako podrobneje spoznamo samo delovanje 

posameznih podjetij v Sloveniji in tujini. Na ta način »črpamo« znanje priznanih strokovnjakov, ter 

si tako tudi povečamo možnosti zaposlitve v katerem izmed podjetij. Da pa na smeri ni vedno v 

ospredju delo, poskrbijo profesorji za vsakoletne organizirane ekskurzije v tujino, kjer si ogledamo 

podjetje Microsoft, spoznavamo lepote mest in se z kolegi na smeri družimo in zabavamo. 

Sara Cokan, abs bu, 2014 



 
 

Za smer e-poslovanje sem se odločil zato, ker me je vedno zanimalo delo z računalnik, slišal sem 

veliko dobrega o smeri in seveda zato ker ima ta smer v prihodnosti velik potencial. Z svojo izbiro 

sem zelo zadovoljen, saj sem na tej smeri našel prav to kar me zanima in vseli tako da mi nobeno 

delo ali učenje ni odveč. Glede na to da je dandanes velik problem z zaposljivostjo, mislim da je 

smer e-poslovanje prava izbira saj se bodo naša znanja, ki jih prejemamo na vajah in predavanjih 

v prihodnosti zelo cenila in bila iskana. Velika prednost naše smeri se mi tudi zdi da imamo vedno 

možnost delati certifikate, kar seveda pomeni da bomo v prihodnosti imeli prednost pred vrstniki 

kateri teh certifikatov nebodo imeli. Smer bi priporočal vsem, kateri si želijo zanimivega in 

nemonotonega učenja in poslušanja predavanj, in tudi vsem kateri, gledajo v prihodnost tudi na to 

kako bomo nekoč našli zaposlitev v teh težkih časih. 

Staš Mencigar, 2. l bu, 2014 

 

Za smer E-poslovanje sem se odločila, ker me je v prvem letniku zelo pritegnil predmet Osnove 

poslovne informatike, tako kot po vsebini kot po osebnem pristopu profesorjev. S pridobljenim 

znanjem iz smernih predmetov pridobimo potrebna znanja za opravljanje mednarodno priznanih 

certifikatov Microsoftovega izpitnega centra. Na predavanja velikokrat pridejo tudi strokovnjaki iz 

priznanih podjetij, ki nam iz prve roke predstavijo, kako izgleda teorija v praksi. Poleg tega pa se 

vsako leto organizira tudi večdnevna strokovna ekskurzija v tujino, novoletna zabava, piknik in 

druge dogodke. Smer bi priporočila vsem, ki jih ne zanima samo področje ekonomije, ampak si 

želijo pridobiti tudi informacijska znanja. 

Maja Romih, 3. l bu, 2014 

 

Kot bivši diplomant FERI-ja sem nad smerjo E-poslovanje navdušen. Definitivno gre za daleč najbolj 

praktično naravnan študij na EPF in na UM. Praktično vsi sošolci so dobili zaposlitev. Opazi se, da 

zaposlenim na smeri, predvsem Simoni Sternad, Zdenku Deželaku in Samu Bobku, ni vseeno za 

študente. Odlično pa je tudi splošno vzdušje na smeri - samo študentje E-poslovanja redno 

organizirajo strokovne ekskurzije po vsej Evropi, kjer smo se vedno veliko naučili in imeli "über 

kul". 

Davorin Pandel, abs bu, 2014 

  



 
 

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

 

Po mojem mnenju daleč najboljša usmeritev, še najbolj študentu približa delo, spoznali smo veliko 

programov in imeli možnosti za različna udejstvovanja pri projektih ipd....na splošno menim, da je 

to smer, ki ti da znanja in "nekaj za pokazat" pri iskanju službe. 

Tjaša Vogrin, abs bm, 2014 

 

Smer ponuja najrazličnejše možnosti pridobivanja znanja in referenc, ki so svetovno uveljavljene. 

Po zelo ugodnih cenah je možno pridobiti certifikate za poznavanje Microsoft Office orodij, saj smo 

jih tekom študija podrobno spoznali. Možno je pridobiti tudi ostale Microsoftove certifikate, ki 

veljajo vsepovsod po svetu, prav tako vas tudi na ta način ločijo od konkurence. Smer izvaja vsako 

leto tudi več različnih delavnic. Po vsaki udeležbi na delavnici je možno pridobiti potrdilo o udeležbi 

ali sodelovanju na delavnici. Prednost je tudi, da lahko take delavnice izvajajo študentje in so 

namenjene prenosu znanja med sošolci. Tekom predavanj in delavnic pa lahko spoznate goste iz 

prakse, kateri velikokrat ponudijo možnost zaposlitve. Tako se je zgodilo tudi v mojem primeru, ko 

sem se udeležil delavnice IT akademije. 

Prednost smeri e-poslovanja je, da pridobiš znanja, ki jih lahko uporabiš z prvim dnem zaposlitve 

oz. pridejo prav že tekom študija. Trenutno sem zaposlen na podjetju Adacta, ki je največji 

Microsoftov partner v Sloveniji za uvajanje Microsoft Dynamics NAV. Možnost se mi je ponudila, ko 

sem obiskal eno izmed delavnic, ki jih prireja smer e-poslovanje z partnerji. Pri delu mi pridejo 

prav naslednji pripomočki, ki smo jih spoznali tekom študija: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Visio, Project,… 

Zelo mi pride prav tudi poznavanje poslovnih procesov, saj se s tem srečujem vsak dan. V poštev 

pride tudi poznavanje tehnologij, ki smo jih omenili čez predavanja in vaje. Veliko stvari, ki se 

dejansko dogajajo v našem gospodarstvu predstavijo gostje iz prakse, tako da se tudi lažje usmeriš 

oz. si odgovoriš na vprašanje: »Kaj bi pa rad po končanem šolanju počel oz. s katerimi tehnologijami 

bi se rad vsakodnevno rokoval«. 

Dodana vrednost za študente e-poslovanja:  

• Možnost sodelovanja na smeri, kjer si lahko zraven poznavanja tehnologij, ki jih uporabljajo 

podjetja pri poslovanju, pridobite tudi organizacijske sposobnosti. 

• Veliko izkušenj iz prakse, kar je pomembno, da ne ponavljate njihovih napak, ampak rajši 

uporabite dobro prakso.  

• Spoznaš veliko ljudi, s katerimi potem tudi poslovno sodeluješ. 

• Praktično znanje, ki ga lahko uporabite takoj. 

• Pridobitev mednarodno veljavnih certifikatov. 

• Naučite se kako učinkovito uporabiti socialna omrežja za lastno promocijo in promocijo podjetja. 

• Lahko se naučite, kar vas zanima in to znanje prenesete na ostale zainteresirane študente. 

Tom Erznožnik, 2. l bm, 2014 



 
Za to smer sem se odločil ker želim nadgraditi svoje poznavanje računalniških rešitev, pridobiti 

teoretična znanja in sodelovati v prijetnem kolektivu, ki odgovori na vsa vaša vprašanja. V času 

izobraževanja na smeri se boste seznanili z računalniškimi rešitvami za obvladovanje resursov 

podjetja, pridobilo znanja iz praktičnega okolja, se povezali s potencialnimi partnerji. Smer si 

prizadeva, da gosti najboljše strokovnjake s tega področja. Pridobljena znanja boste lahko uporabili 

v vsakem podjetju in na vseh funkcijah, ali o temu svetovali.  

V kolikor še niste prepričani, če bi se odločili za našo smer in potrebujete dodatne informacije, se 

obrnite na pristojne te smeri.  

Jure Lebarič, 1. l bm, 2014 

 

Za smer MIEP sem se odločila, ker sem želela nadgraditi svoje znanje, pridobljeno na smeri E-

poslovanje. Kar me je pritegnilo k nadaljevanju študija je bilo to, da so predavanja usmerjena bolj 

v praktični del, tako da je veliko predavanj gostov. Predavanja so zanimiva predvsem v tem smislu, 

ker je predstavljeno realno stanje in predvsem novosti na trgu računalniške tehnologije in uporabe 

v podjetju. Izbrana usmeritev mi je omogočila tudi pridobivanje certifikatov za Microsoft Office, ki 

postajajo čedalje bolj cenjeni pri delodajalcih. Študentje pa se ne družimo samo v predavalnicah, 

temveč imamo tudi spoznavni večer, piknik, strokovne ekskurzije in veliko različnih dogodkov, na 

katerih si lahko pridobimo dodatna znanja in poznanstva, katera nam lahko v prihodnosti pomagajo 

pri iskanju zaposlitve. Smer bi priporočila vsem, ki želijo izpopolniti svoje znanje na področju rabe 

informatike v podjetju in seveda vsem, ki jih ta tematika zanima. 

Suzana Kapun, 2. l bm, 2014 

 

Za nadaljevanje študija na smer MIEP sem se odločila, ker mi je bilo na dodiplomski smeri e-

poslovanje zelo všeč. Menim, da naša smer ponuja največ praktičnega znanja izmed vseh. Snov, ki 

se jo učimo pri smernih predmetih je aktualna, kar nam bo zagotovo pripomoglo pri iskanju 

zaposlitve. Saj se v današnjem času povečuje povpraševanje po vmesnih členih, ki povezujejo 

informatike in poslovni del v podjetjih. 

Velika prednost so tudi predavanja gostov iz prakse, ki nam omogočajo, da dobimo občutek kako 

se vsa teorija uporabi v praksi. 

Zelo zadovoljna sem tudi s profesorji na smeri, s katerimi se super razumemo, vedno so nam na 

razpolago in pripravljeni pomagati. 

Smer bi priporočala vsem, ki jih vsaj malo zanima poslovni vidik informatika, tistim, ki ne marajo 

suhoparne teorije in so željni praktičnega znanja.  

Izpostavila bi tudi vse delavnice, izlete, zabave, ki jih profesorji na smeri organizirajo za nas. 

Če bi še se morala enkrat odločiti, katero smer bi izbrala na dodiplomskem in podiplomskem študiju, 

bi se zagotovo odločila enako. 

Bernarda Žitek, 1. l bm, 2014 

 



 
Sem študentka 1.letnika magistrskega študijskega programa Management informatike in e-

poslovanje. Za to smer sem se odločila, ker sem na dodiplomskem študiju prav tako obiskovala smer 

E – poslovanje in se že tam ogromno naučila, dobila veliko praktičnih izkušenj in veliko ponujenih 

možnosti za učenje dodatnih in seveda zelo koristnih delavnic/programov ter ogromno priložnosti 

za različna tekmovanja, kjer sem spoznala res ogromno zanimivih ljudi in sem hkrati pridobila nova 

znanja in več poguma. Verjamem, da se vse zgodi z razlogom in tako sem se z razlogom vpisala na 

najboljšo in najkoristnejšo smer, saj mi ne bi bilo niti enkrat potrebno razmislit kam se naj vpišem, 

če bi se vpisovala še enkrat. Na smeri so res dobri profesorji, ki iz tebe potegnejo najboljše in ti 

dajo kvalitetno znanje, ki je cenjeno tako v Sloveniji, kot tudi drugje po svetu. Študentje imamo 

možnosti pridobivanja certifikatov iz različnih pripomočkov, ki se jih učimo na vajah, prav tako pa 

imamo možnost spoznati eni izmed dveh najboljših ERP rešitev, ki ju uporabljajo v večini uspešnih 

podjetij, ki jih, kot ekonomisti tako moramo poznati, saj jih uporablja vsak oddelek v podjetju. In 

kaj je boljšega, kot se dejansko naučiti to že na smeri in si tako pridobiti prednost pred ostalimi 

študenti? Nič! Na predavanjih imamo prav tako vsakotedenska gostujoča predavanja, kar so 

strokovnjaki iz različnih uspešnih podjetij, ki nam predstavljajo znanje v praksi. E – poslovanje je 

smer prihodnosti! 

Breda Lever, 1. l bm, 2014 

 

Po končanem dodiplomskem študiju na usmeritvi Elektronsko poslovanje, je bilo nadaljevanje na 

podiplomski usmeritvi Management informatike in elektronskega poslovanja zame samoumevno. 

Tekom študijskih let so me strokovna predavanja in praktično podprte vaje prepričale, da katedra 

E-poslovanje s svojimi usmeritvami ponuja širok nabor znanj s področja ekonomije in informatike. 

Predavanja gostujočih strokovnjakov, ki študentom omogočajo drugačen vpogled na študijsko snov, 

so pri nas običajna praksa. Tesno sodelovanje s podjetjema SAP in Microsoft, študentom ponuja 

možnost, da se udeležimo konferenc v Sloveniji in tujini, navežemo nove poslovne stike in 

pridobimo najrazličnejše izkušnje, ki nam še dodatno pomagajo pri iskanju zaposlitve. Zaposlitvene 

možnosti lahko tekom študija povečamo tudi s pridobitvijo različnih certifikatov, s sodelovanjih na 

mednarodnih tekmovanjih, najbolj samoiniciativni študentje pa lahko postanejo Microsoft Student 

Partnerji ali SAP Student Ambasadorji. 

 

Ker vemo združiti prijetno s koristnim, na vsakoletnih strokovnih ekskurzijah po Evropi raziskujemo 

mesta ter se udeležujemo predavanj v največjih IT podjetjih. Tradicionalno pa se vsako leto 

srečamo tudi na spoznavnem večeru in spomladanskem pikniku.  

Usmeritvi Elektronsko poslovanje ter Management informatike in elektronskega poslovanja, 

združujeta vse našteto ter ponujata še veliko več in sta primerni za študente ekonomije, ki se 

navdušujejo nad tehnologijo in bi želeli poleg ekonomskih pridobiti tudi informacijska znanja.  

Patricija Gavez, 1. l bm, 2014 

 



 
Za smer Management informatike in elektronskega poslovanja sem se odločila, ker me zanima delo 

z računalnikom in spoznavanje novih programov. Všeč mi je to, da veliko delamo na praktičnih 

primerih in ne samo na teoriji, ker lahko pridobimo izkušnje uporabe teh različnejših programov, 

ki se vsak dan uporabljajo v poslovanju in jih je treba poznati. Veliko je gostujočih predavateljev 

iz različnih podjetij,ki nam predstavijo kako teorija poteka v praksi. Za to smerjo stoji tim odličnih 

profesorjev, ki so nam vsak dan na voljo in pripravljeni pomagat, omogočajo sodelovanje pri 

različnih projektih in ostalih dogodkih, ki jih organizira naša smer.Prav tako, imamo možnosti 

opravljanja Microsoft-ovih certifikatov. 

Julijana Momircheska, 2. l bm, 2014 

 

Podiplomska smer Management informatike in elektronskega poslovanja sledi trendom sodobnih 

informacijskih tehnologij. Gre za zelo razgibano smer, na kateri nam poleg odličnih predavateljev 

na smeri, predava tudi veliko gostujočih strokovnjakov iz najrazličnejših podjetij. Študentje pa 

imamo možnost sodelovanja tudi na različnih delavnicah, konferencah, ekskurzijah, ki nam dajo še 

širši pogled na naše področje izobraževanja. Na smer sem se vpisala, ker sem že predhodno na 

dodiplomski stopnji obiskovala smer e-poslovanje in me je sama smer že takrat navdušila, saj mi 

je delo z najrazličnejšimi računalniškimi programi v veselje. Zelo pomembno pa se mi tudi zdi, da 

imam poleg poslovnih znanj, tudi znanja na področju informacijskih tehnologij, ki so dan danes že 

skoraj nujna. 

Sara Gojčič, 2. l bm, 2014 

 

Kot prvo pozitivno stvar bi naglasila povezovanje študentov in delodajalcev. Nažalost pa nismo v 

celosti iskoristili to priložnost. Predavanja predstavnikov podjetja so tudi dobra ideja, da čujemo 

kako se v realnosti predstavljajo podjetja, kako ona sama sebe vide, kaj je za njih pomembno in 

na koncu kakšen je njihov izdelek. Polek tega pa so mi definitivno všeč vaje, kje delamo na realnih 

problemih. Mogoče malo več tega. Brezplačne delavnice so lepa priložnost za vse ki bi se nekaj več 

naučili. 

Tiana Arsenić, 2. l bm, 2014 

 

Moram povedat, da me je smer e-poslovanje na magistrskem programu zelo presenetila, v 

pozitivnem pomenu besede. Pridobila sem poglobljeno znanje v Microsoft-ova orodja (in še mnoga 

druga znanja), katera sem mislila, da sem prej znala dobro, ampak vidim, da jih znam šele zdaj. 

To pa je zelo dobro izhodišče za iskanje prve zaposlitve. Moram pa priznati, da me je bilo, kar malo 

strah, se vpisati na to smer, saj sem diplomirala na Fakulteti za družbene vede, in sem mislila, da 

nebom imela dovolj dobre podlage. Vendar sem opravila vse izpite brez težav. Smer e-poslovanje 

mi je zelo všeč in bi jo še enkrat izbrala, moram pa poudariti 

tudi, da so profesorji zelo prijazni in se da, vse dogovoriti z njimi. Navdušilo me je tudi veliko 

dogodkov, gostov in pridobivanje certifikatov.  

Bojana Klajnšek, 2. l bm, 2014 



 
Na Zavarovalnici Maribor d.d. sem preko študenta delala 3 leta na različnih področjih: v sektorju 

računovodstva, v sektorju financ, v sektorju tarifacij in tudi kot poslovna sekretarka. Na vseh 

delovnih mestih so mi zelo prav prišla znanja iz Microsoft Excela, Worda in Outlooka. Zaradi znanja, 

ki ga pridobimo na smeri nisem imela nobenih težav z uporabo tudi drugih računalniških 

pripomočkov. Ker na je na smeri zelo veliko praktičnega dela, se naučiš tudi kaj narediti v primeru 

ko kaj »zašteka«. Veliko zaposlenih se je zato obrnilo na mene za pomoč, kadar so imeli 

računalniške probleme ali pri raznih nastavitvah programov in Microsoft Office pripomočkov, s tem 

pa smo tudi prihranili delo Help Desku ;) V primerjavi z drugimi študenti in zaposlenimi menim, da 

sem imela veliko prednosti saj me niso potrebovali uvajati kaj se tiče računalniškega dela. Če 

obvladaš računalnik in računalniške programe pa se tudi veliko hitreje naučiš ostalih del, ki so 

specifična za delovno mesto, ki ga opravljaš, v mojem primeru računovodstvo in finance. Zdi se mi 

tudi, da zaposleni drugače gledajo na tebe ker dejansko že nekaj znaš in lahko tudi ti njih nekaj 

naučiš.  

Za našo smer sem se odločla predvsem zaradi tega ker je zelo veliko praktičnega znanja in ne samo 

klasične »piflarije«. Všeč mi je da imamo z ostalimi študenti več računalniškega znanja, kar ti pa 

ne pride prav samo v službi ampak tudi v času študija. Smer nam omogoča opravljanje raznih 

certifikatov kar je dodaten plus za iskanje službe. Super je tudi, da se na smeri vsi med seboj 

poznamo in ga žuramo na skupnih izletih in piknikih. 

Špela Kočar, 2. l bm, 2014 

 

Trenutno delam na Zavarovalnici Maribor, v sektorju trženja, natančneje v klicnem centu, kot 

operater na brezplačni številki za splošne informacije zavarovancem (preko študentskega servisa). 

Ker je naše delo usmerjeno ne samo na sprejemanje klicev, temveč tudi predvsem na prejete maile, 

mi Microsoft Outlook predstavlja eno izmed najbolj uporabljanih orodij, tako da mi je trenutno to 

tisti največji plus, saj v primerjavi z drugimi pri uporabi (in seveda tudi določenih potrebnih 

nastavitvah) nimam nikakršnih težav. Poleg tega imamo veliko v uporabi tudi Microsoft Excel (četudi 

samo osnovo) in Micorsoft Word. Predvsem gre za to, da mi, v primerjavi z drugimi, uporaba 

nobenega računalniškega programa ne predstavlja nobenih dodatnih težav. Zaradi velikega 

poznavanja različnih orodij iz vaj, se verjetno tudi hitreje naučim dela z drugimi programi.  

 

V primerjavi z drugimi bi lahko rekla, da mi je smer pripomogla k temu, da me je bilo potrebno na 

delovno mesto uvesti samo kar se tiče znanja o zavarovalništvu, kar se tiče programov, pa kvečjemu 

pomagam jaz njim :) 

 

Glede smeri. Meni je smer super, če bi se še enkrat odločala, bi se odločila enako kot sem se. S 

pridobljenim znanjem se je namreč veliko lažje prilagoditi kateremu koli delovnemu mestu. Poleg 

tega se proti drugim smerem kar veliko družimo (ekskurzije, najboljši pikniki ;) ...) :)  

Tjaša Sužnik, 2. l bm, 2014 

  



 

Študenti in študentke, ki so diplomirali v študijskem letu 2013-2014 

Priimek in ime 
Datum 

diplomiranja 
Naslov diplomskega seminarja 

REPNIK MARK 9.12.2013 SPLETNO RAČUNOVODSTVO: PRIMER UVEDBE 

RAČUNOVODSKE REŠITVE MINI MAX V PODJETJU 

STANISLAVA REPNIK S.P. 

KOROTAJ BLAŽ 5.2.2014 SPLETNE REŠITVE ZA DIREKTNI MARKETING 

RIBIČ ROBERT 19.3.2014 NAČINI UPORABE SPLETNIH DRUŽBENIH OMREŽIJ ZA 

PROMOCIJO MALIH PODJETIJ 

ČREŠNIK NINA 8.5.2014 PRIMERJALNA ANALIZA REŠITEV MS DYNAMICS NAV IN 

PANTHEON TER NJUNEGA UVAJANJA 

PRAUNSEIS MIHA 30.6.2014 INFORMATIZACIJA INTERNIH LOGISTIČNIH PROCESOV 

PROIZVODNEGA PODJETJA Z UVEDBO SISTEMA ZA 

SKLADIŠČNO POSLOVANJE 

COKAN SARA 17.7.2014 PRIMERJAVA SPLETNIH MEST POSLOVNIH FAKULTET V 

SLOVENIJI IN EVROPI  

BIZJAK JERNEJA 3.9.2014 VKLJUČEVANJE KONCEPTOV INFORMACIJSKE DRUŽBE V 

EVROPSKO UNIJO 

ROMIH MAJA 10.9.2014 INTRANET PORTAL NA PRIMERU PODJETJA BRIHTEJA 

D.O.O. 

LIPOVŠEK NINA 12.9.2014 VPLIV INFORMATIKE NA USPEŠNOST PODJETJA 

JEREBIC TOMAŽ 16.9.2014 LASTNOSTI DOBRIH SPLETNIH STRANI NA PRIMERU 

PODJETJA EBAY 

KLOBUČAR 

SABINA 

16.9.2014 PRIMERJAVA MICROSOFT DYNAMICS NAV Z REŠITVIJO 

PANTHEON 

BUČAR JEAN LUC 17.9.2014 VPLIV RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU NA POSLOVANJE 

KUKOVEC LIDIJA 18.9.2014 VARNOSTNI VIDIKI UPORABE REŠITEV V OBLAKU  

TERBUC DOMEN 18.9.2014 VARNOST ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 

DAJČMAN KATJA 22.9.2014 POMEN IN UPORABA SPLETNEGA PORTALA E - UPRAVA 

JEVŠEVAR TADEJ 22.9.2014 RAZVOJ SPLETNE STORITVE IN MOBILNE APLIKACIJE "KIVI 

Q" 

RADOVANOVIĆ 

ALEKSANDER 

22.9.2014 PRIMERJALNA ANALIZA ERP SISTEMOV MED REŠITVAM SAP 

IN ORACLE 

RAZDEVŠEK 

LAURA 

22.9.2014 PRIMERJALNA ANALIZA ERP REŠITEV SAP IN PANTHEON SE  



 

Priimek in ime 
Datum 

diplomiranja 
Naslov diplomskega seminarja 

ZORINIĆ ŠPELA 22.9.2014 VAROVANJE INFORMACIJ PO STANDARDU SIST ISO/IEC 

27001:2013 V ORGANIZACIJI 

MOČNIK 

ANDREJA 

23.9.2014 NAČRTOVANJE IN UVAJANJE ELEKTRONSKEGA 

POSLOVANJA  

KREITNER INGRID 25.9.2014 POSLOVNE REŠITVE ZA MALA PODJETJA V OBLAKU NA 

PRIMERU SIMOBILOVE POPOLNE E-PISARNE 

VARGA KRIS 25.9.2014 E-BORZNIŠTVO 

  



 

Študenti in študentke, ki so magistrirali v študijskem letu 2013-2014 

Priimek in ime 
Datum 

magistriranja 
Naslov magistrske naloge 

STOIANOV EVGHENII 8.11.2013 POSLOVNI VIDIKI RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU 

PAVLINJEK MIHA 2.12.2013 
UVEDBA CRM REŠITVE V SKUPINI ROTO IN VZROKI 

NJENE NEUPORABE PRI ZAPOSLENIH 

IRŠIČ ANA 4.2.2014 

ZADOVOLJSTVO S CELOVITIMI INFORMACIJSKIMI 

REŠITVAMI IN NJIHOVIM UVAJANJEM NA PRIMERU 

REŠITVE PRO-BIT 

PETEK MATJAŽ 18.3.2014 ELEKTRONSKE TRŽNICE ZA POTROŠNIKE 

DUH MAJA 6.6.2014 
DEJAVNIKI USPEŠNOSTI SPLETNE TRGOVINE NA 

PRIMERU PODJETJA ZOO MARKET REX 

KUŠENIĆ JERNEJA 6.6.2014 

KOMUNICIRANJE S ŠTUDENTI PREKO DRUŽBENIH 

OMREŽIJ-PRIMER KOMUNIKACIJE S ŠTUDENTI NA 

SMERI ELEKTRONSKO POSLOVANJE TER 

MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA 

POSLOVANJA NA EKONOMSKO POSLOVNI FAKULTETI 

UNIVERZE V MARIBORU 

MAJCEN BARBARA 6.6.2014 
DIFUZIJA INOVACIJ E-POSLOVANJA V DRŽAVNI 

UPRAVI - SOODVISNOST VLADNIH INSTITUCIJ 

ČRNKO KATJA 29.8.2014 
CRM KOT INFORMACIJSKA PODPORA MOBILNI 

PRODAJI 

VRŠNAK SUZANA 29.8.2014 
E-POSLOVANJE B2C: ANALIZA UPORABE E-TRGOVIN 

V SLOVENIJI 

BARBER ANJA 18.9.2014 
POSLOVNI POTENCIALI GOOGLE APPS IN OFFICE 365 

PISARNIŠKIH REŠITEV V OBLAKU 

LESKOVAR TADEJA 18.9.2014 PROJEKT UVEDBE ERP REŠITVE V MALO PODJETJE 

MEDVED JANA 18.9.2014 
BIG DATA TEHNOLOGIJE ZA ANALIZO VELIKE 

KOLIČINE POSLOVNIH PODATKOV 

 

 


