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Uvod 

Smer E-poslovanje (BU) in smer Management informatike in elektronskega poslovanja (BM) na 

Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor, UM temeljita na intenzivnem in obsežnem sodelovanju s 

partnerji iz gospodarstva. Microsoft Slovenija pa poleg omenjenega sodelovanja omogoča 

študentom obeh smeri tudi možnost, da obiščejo Microsoftove centre ter da slišijo novosti in trende 

na področju Microsoftovega razvoja.  

Predstojnik smeri prof. dr. Samo Bobek pravi: »Strokovne ekskurzije organiziramo zato, da 

ponudimo študentom možnost, da od vrhunskih strokovnjakov slišijo novosti in trende na različnih 

področjih informatike ter da si ogledajo kako tako velika korporacija, kot je Microsoft deluje. Poleg 

tega se med sabo družijo in tako gradijo mrežo poznanstev«. 

 

Študenti smeri EP in MIEP so tako v preteklih letih imeli možnost obiskati:  

• Microsoft Executive Briefing Center in Microsoft Technology Center v Münchnu leta 2008,   

• Microsoft Development Center v Kopenhagnu leta 2009,  

• Microsoftov razvojni center v Beogradu leta 2009,  

• Microsoftov razvojni center v Dublinu leta 2010 

 

V tem študijskem letu natančneje od 6.5.2011 do 11.5.2011 pa je 50 študentov obiskalo Microsoft 

center v Amsterdamu (Nizozemska) in Microsoftov center v Münchenu (Nemčija). Poleg strokovne 

ekskurzije je bilo organiziranih kar 22 predavanj iz prakse s strani različni strokovnjakov. Ta 

predavanja so bila izvedena v okviru različnih smernih predmetov, ki se izvajajo na usmeritvi EP in 

MIEP.  

 

 

 

 

  

Smer E-poslovanje je smer prihodnosti. Od vseh ostalih smeri na naši fakulteti se 

razlikuje predvsem po tem, da je podkrepljena z veliko praktičnega učenja. Ponuja pa 

tudi mnogo ugodnosti, ki jih lahko izkoristiš kot konkurenčno prednost pri iskanju 

službe, kot so Microsoft Office Application Specialist in Microsoft Dynamics NAV 

certifikati. Zraven tega pa se na smeri trudimo med seboj čim več sodelovati, pomagati 

in spoznavati, temu pričajo razni dogodki kot so pikniki, spoznavni večer, poizpitna 

»čaga«, strokovni izleti ... 

 

Milica Arzenšek, študentka 3. letnika smeri E-poslovanje 



 

 Gostujoča predavanja v študijskem letu 2010-2011 

 

Zap.
št 

Datum Tema 
Izvajalec Podjetje 

1 02.11.2010 Management informatike v Pošti 
Slovenija 

Darja Murkovič 

Žigart 

Pošta 

Slovenije 

2 04.11.2010 Planiranje projektov in izkušnje iz 
projektov 

Jana Vodlan 
Microsoft 

Slovenija 

3 22.11.2010 Apple in iKnow klub tudi na EPF Jure Jerebic iKnow klub 

4 02.12.2010 Poslovanje podjetja s podjetjem Igor Zorko B2B 

5 20.12.2010 Rešitev SAP, metodologija uvajanja 
ASAP in projekti uvedbe rešitve SAP 

Monika Zajc, 

Nataša Rojec 

Spindler 

SAP Slovenija 

6 06.01.2011 Metodologija uvajanja Microsoft 
Dynamics rešitev- SureStep 

Ana Lampret SRC 

7 10.01.2011 
Zakaj je za študente ekonomije 
pomembno, da vedo, kaj je celovita 
informacijska rešitev SAP? 

Monika Zajc SAP Slovenija 

8 10.01.2011 OCS in IP telefonija Tomi Rapič Sfera IT 

9 13.01.2011 Primer uvedbe NAV v skupino 
podjetij Fragmat Group 

mag. Goran Čop Fragmat Group 

10 24.03.2011 Informacijska varnost 
mag. Samo 

Gaberšček 
SRC 

11 31.03.2011 Management mobilnega poslovanja in 
infrastrukturne tehnologije 

Davorin Stanonik Tuš 

12 31.03.2011 Revizija IS Tadej Kosmačin 
Pošta 

Slovenije 

13 11.04.2011 Vodenje IT projektov Tomi Rapič Sfera IT 

14 11.04.2011 Kako uspešno uvesti ERP Tina Škerlj S&T 

15 14.04.2011 Upravljanje tiskanja Rado Jelen Comtron 

16 14.04.2011 ITIL Andras Kocbek Grawe 

17 18.04.2011 Certifikatska agencija Poštarca Damijan Poš 
Pošta 
Slovenije 

18 21.04.2011 Kako napisati CV in kaj delodajalci 
pričakujejo od bodočih diplomantov 

Domrn Gabajs, 

Damir Battisti 
Addecco 

19 21.04.2011 Prince 2 Katja Karej Pulko 
Univerza v 

Mariboru 

20 12.05.2011 Poslovno-informacijski sistem SAP v 
podjetju Cimos 

mag. Robi Flega Cimos d.d. 

21 16.05.2011 Evropski plačilni promet Nada Marinković Probanka 

22 19.05.2011 Predstavitev modulov MM in PP v 
rešitvi SAP ERP 

Črtomir Ješelnik 
Kivinoplastika 

Lož 

 

  



 

Reportaže predavanj, dogodkov in strokovnih ekskurzij v študijskem letu 

2010-2011 

 

:: Težave z nezaželeno e-pošto 

 

Podjetje: Org.Tend d.o.o. 

Datum: 26.10.2010 

Gost: Denis Škorc 

WWW: http://www.tend.si/ 

Pripravila: Lea Dajčbauer, študentka 2. letnika smer MIEP 

 

TEŽAVE Z NEŽELENO EPOŠTO? VIRUSI? ŠKODLJIVO PROGRAMSKO 

OPREMO? IMAMO REŠITEV!  
Predavanje strokovnjaka iz prakse Org.Tend d.o.o.  

  

V torek, 26.10.2010 je v sklopu predavanj pri 

predmetu Management Informatike na smeri E‐

poslovanje potekala predstavitev podjetja 

Org.Tend d.o.o. ter predavanje študenta prvega 

letnika smeri Management Informatike in 

elektronskega poslovanja, Denisa Škorca, na 

temo Težave z neželeno epošto? Virusi? Škodljivo 

programsko opremo? Imamo rešitev! Denis nam 

je na začetku predstavitve na kratko predstavil 

podjetje Org.Tend d.o.o. ter podjetje GFI, 

katerega partner je njihovo podjetje.   

 

Podjetje Org.Tend d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1999 in ima sedež v Mariboru. Podjetje se ukvarja 

z integracijo informacijske tehnologije saj razvija, implementira in integrira informacijske 

tehnologije v poslovnih sistemih in institucijah vseh velikosti in dejavnosti.  Dejavnosti podjetja so 

izgradnja informacijskih sistemov, svetovanja in izobraževanja na področju informacijske 

tehnologije, vzdrževanja informacijskih sistemov, prodaja in servisiranje strojne opreme, izgradnja 

in vzdrževanje strojne opreme ter implementacija programskih rešitev. Njihove rešitve pomembno 

prispevajo k učinkovitemu in uspešnemu delovanju in razvoju oz. evoluciji poslovnih procesov, saj 

prinašajo velik prihranek časa zaradi boljše organizacije dela, višjo produktivnost zaradi 

preglednejših in dostopnejših informacij, boljši nadzor nad potekom poslovnega procesa, večje 

zadovoljstvo zaposlenih in nenazadnje tudi bolj zadovoljne stranke. Poslanstvo podjetja je 

ustvarjanje in razvijanje učinkovitih poslovnih procesov in sodobnega delovnega okolja po meri 

http://www.tend.si/


 
zahtev in potreb strank, kar izvršujejo z uvajanjem naprednih tehnologij in primernih informacijskih 

rešitev, ki tem strankam pomagajo pri krepitvi njihove konkurenčnosti in doseganju poslovnih ciljev.   

Podjetje GFI je bilo ustanovljeno leta 1992 ter ima svoje podružnice v Ameriki, Kanadi, Veliki 

Britaniji, Avstraliji, Avstriji, Romuniji in Malti. Rešitve podjetja so namenjene predvsem malim in 

srednje velikim organizacijam, saj so vodilni na področju programsko varnostnih rešitev za mala in 

srednje velika podjetja. Podjetje GFI je osredotočeno na kanalno prodajo svojih rešitev preko več kot 

15.000 partnerskih organizacij po vsem svetu. Podjetje se je v preteklosti združilo s podjetjem 

Sunbelt.  Od združitve podjetja naprej le‐to ogromno vlaga v razvoj novih rešitev ter nenehno 

izboljševanje obstoječih rešitev, ki jih še ponujajo na tržišču. Rešitve podjetja namreč veljajo za 

izjemno učinkovite in cenovno dostopne širšemu krogu podjetij ter so enostavne za namestitev, 

uporabo in prav tako za vzdrževanje.   

 

V nadaljevanju predavanja nam je predavatelj predstavil še posamezne rešitve podjetja GFI, ki jih 

oni kot njihovo partnersko podjetje uvajajo oziroma implementirajo v podjetja ter prednosti, ki jih 

implementacija rešitve v podjetje prinaša.  Ena izmed pomembnih rešitev je prav gotovo GFI Vipre, 

integrirana varnostna rešitev, ki zagotavlja protivirusno in protivohunsko zaščito, požarni zid stranke 

ter filtriranje zlonamernih spletnih tehnologij. Rešitev obstaja v dveh različicah, kjer je uporabljena 

najnovejša in najnaprednejša tehnologija  ter predstavlja novost na evropskem trgu.    

 

V nadaljevanju nam je predavatelj predstavil še ostale rešitve in sicer: GFI MailEssentials, je rešitev 

namenjena za EXCHANGE/SMTP/LOTUS 

strežnike ter predstavlja vrhunsko Anti‐ spam 

zaščito, saj se spam sporočila avtomatsko 

premaknejo v karanteno. Strežniku 

 dodaja  bistvena  orodja 

elektronske pošte: napredna anti‐spam 

zaščita, blokiranje »phising« napadov, ima 

 najnižjo  stopnjo  zadržanja 

pomembnih e‐poštnih sporočil (»false 

positives«), omogoča izdelavo poročil o e‐

poštnem  prometu,  avtomatsko 

odgovarjanje, IP filtriranje …  Gre torej za 

napredno upravljavsko ploščo, ki v realnem 

času omogoča nadzor stanja strežnika ter 

pretoka e‐poštnih sporočil.  

 

Prednost te rešitve se kaže v povečevanju produktivnosti zaposlenih, v zaščiti pred škodljivo 

programsko kodo  



 
in opremo, v ščitenju uporabnikov pred krajo identitete predvsem zaradi hkratnega delovanja več 

tehnologij za identifikacijo in zaščito pred nezaželeno pošto. Podjetja, ki to rešitev že uporabljajo so 

NASA; Toyota, IBM in Evropska centralna banka (ECB).  

  

GFI MailSecurity, je rešitev namenjena za EXCHANGE/SMTP/LOTUS strežnike  ter je več slojna 

protivirusna zaščita za e‐poštni strežnik, saj e‐pošto varuje s petimi anti‐virusnimi programi hkrati in 

to so Morman, BitDefender, Kaspersky, AVG in McAfee. Rešitev predstavlja zaščito pred virusi, 

škodljivo programsko opremo in drugimi grožnjami iz interneta saj gre za proaktivno zaščito v realnem 

času. Znana podjetja, ki že uporabljajo to rešitev so US Navy, NASA, Peugeot, IBM,…    

 

GFI EndPointSecurity, je rešitev, ki omogoča nadzor nad vsemi prenosnimi napravami, kot so razni 

multimedijski predvajalniki, USB ključi, spominske kartice, CD‐ji, DVD‐ji, dlančniki, mobilni telefoni, 

omrežne kartice, prenosniki ter ostale omrežne povezave, prenosne naprave za shranjevanje 

podatkov ter pametni telefoni. Rešitev omogoča nadzor nad napravami, ki so v uporabi, nad 

napravami, ki so bile uporabljene ter kdo jih je uporabil in za katere podatke. Ta rešitev se 

avtomatsko nastavi na strani uporabnika ter je namenjena spremljanju vseh aktivnosti posameznega 

uporabnika. Prednost te rešitve se kaže v popolnem nadzoru nad uporabo prenosnih naprav za 

shranjevanje podatkov ter ostale podobne naprave, saj na ta način pomaga preprečiti izgubo oziroma 

krajo podatkov ter preprečuje nameščanje škodljive programske opreme oziroma kakršnokoli 

nepooblaščeno nameščanje programov s prenosnih naprav.   

 

GFI WebMonitor, je rešitev za ISA strežnik, ki nadzira in analizira navade posameznega uporabnika saj 

omogoča pregled nad tem kaj kdo brska in katere datoteke prenaša. S pomočjo te rešitve lahko 

posamezne spletne strani oziroma vsebine blokiramo ali pa dostop dovolimo le določenim 

posameznikom in skupinam. Rešitev je na voljo v treh različicah in sicer: WebFilter Edition (omogoča 

kategorizacijo in blokiranje spletnih strani), WebSecurity Edition (varuje omrežje pred virusi, 

»phishing napadi« in škodljivo programsko opremo ), UnifiedProtection Edition (združuje 

funkcionalnosti ostalih dveh različic). Prednost te rešitve se kaže v večji produktivnosti zaposlenih, 

saj le ti nimajo dostopa do portalov z novicami, socialnih omrežij in podobnih spletnih strani. Uporaba 

te rešitve v podjetju pa prav tako predstavlja zaščito omrežja pred nevarnimi prenosi ter preprečuje 

izgubo podatkov preko socialnih omrežij.   

 

GFI FAXmaker, je rešitev namenjena za EXCHANGE/SMTP/LOTUS strežnike in omogoča prejemanje in 

pošiljanje faks sporočil preko odjemalca za e‐pošto. Rešitev  predstavlja inovativen način pošiljanja 

faks sporočil, saj  uporabniku omogoča pošiljanje in prejemanje faks in SMS sporočil neposredno v 

njihovem odjemalcu za E‐pošto ter omogoča, da sporočilom dodamo različne Office priponke ter 

podatke v PDF obliki. Prednost uporabe te rešitve se kaže v zmanjšanju porabljenega  časa za 

pošiljanje, zbiranje in distribucijo faks sporočil, kar posledično zmanjša stroške in izboljša 



 
učinkovitost poslovanja. Z uporabo te rešitve se prav tako občutno zmanjša tveganje, da bi poslani 

faks prešel v roke kakšne nepooblaščene osebe. Znana podjetja, ki to rešitev že uporabljajo so 

Siemens, Volkswagen, Mercedes‐Benz, Vodafone,…  GFI Backup, je nova rešitev, ki omogoča 

enostavno upravljanje z varnostnim kopiranjem, obnavljanjem in sinhronizacijo podatkov s pomočjo 

preko spleta dostopne nadzorne plošče. Rešitev je enostavna za uporabo ter edina rešitev namenjena 

tudi domači uporabi.   

 

Predavatelj Denis Škorc je svoje predavanje o 

različnih rešitvah, ki so namenjena odpravljanju 

težav z nezaželeno pošto, virusi ter škodljivo 

programsko opremo zaključil z odgovori na 

vprašanja udeležencev predavanja. 

 

 

 

 

 

 

 

:: Management informatike na Pošti Slovenije 

 

Podjetje: Pošta Slovenije 

Datum: 02.11.2010 

Gostja: Darja Murkovič Žigart 

WWW: http://www.posta.si/ 

Pripravila: Lea Dajčbauer, študentka 2. letnika, smer MIEP 

 

V torek, 2.11.2010 smo študentje smeri E‐poslovanje v sklopu predavanj 

pri predmetu Management informatike poslušali zanimivo predavanje 

strokovnjakinje iz prakse, in sicer gospe Darje Murkovič  Žigart, 

direktorice sektorja za informatiko  Pošte Slovenija, na temo 

Managementa informatike na Pošti Slovenije. Gospa Darja je najprej na 

kratko predstavila podjetje ter se v nadaljevanju predavanja 

osredotočila predvsem na Sektor za informatiko Pošte Slovenije, ki je 

eden izmed desetih sektorjev v podjetju ter katerega direktorica je 

sama.  

 

Pošta Slovenije d.o.o. s sedežem v Mariboru, je bila ustanovljena leta 1995 po ukinitvi PTT Slovenije 

in razdelitvi te organizacije na Pošto Slovenije d.o.o. in Telekom Slovenija d.d.. Gre za organizacijo z 

http://www.posta.si/


 
več kot 500 letno tradicijo na slovenskem ozemlju ter katere primarna dejavnost je dejavnost javne 

pošte, ki obsega opravljanje vseh vrst poštnih storitev. Velik pomen pa imajo tudi druge dejavnosti, 

kot so denarne storitve in prodaja blaga. Pošta Slovenija pa zraven omenjenih dejavnosti opravlja še 

vrsto drugih z Aktom o ustanovitvi družbe določenih dejavnosti. Pošto Slovenije sestavljajo strokovne 

službe ter deset poslovnih enot, in sicer v Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, 

Novi Gorici in Novem mestu. Poštno omrežje Pošte Slovenije je razvejano po vsej državi in ga sestavlja 

556 pošt s 1192 poštnimi okenci. Za strokovna področja so v strokovnih službah družbe oblikovani 

naslednji sektorji, in sicer Sektor za globalno logistiko, Sektor za trženje, Sektor za računovodstvo, 

Sektor za finance, Kadrovsko‐pravni sektor, Sektor za mednarodne odnose, Sektor za investicije in 

nabavo, Sektor za korporativno varnost in nadzor, Sektor za razvoj in tehnologijo ter Sektor za 

informatiko, ki je predstavljal rdečo nit predavanja.   

 

Sektor za informatiko Pošte Slovenije ima prav tako opredeljeno poslanstvo in vizijo, ki je popolnoma 

usklajeno s poslanstvom in vizijo celotne družbe. Sektor za 

informatiko po mnenju predavateljice predstavlja 

nepogrešljiv del organizacijske strukture podjetja, biti 

mora gonilna sila razvoja obstoječih in uvajanja novih 

storitev ter delovati kot vodilo razvoja znotraj družbe in 

sodelovati pri vseh pomembnih razvojnih projektih. Glavni 

vsebinski področji sektorja za informatiko predstavljata 

podpora internim procesom kamor spadajo bančno 

poslovanje, klasično poštno poslovanje, telegrafija, igre na srečo, mednarodni poštni promet,… ter 

podpora storitvam na  trgu.   

Pošta Slovenije ima vizijo postati vodilni ponudnik širokega 

nabora e‐storitev, ki jih bo razvila, izvedla in ponudila na 

trgu, želi ostati center varnega komuniciranja na vseh 

nivojih e‐poslovanja (B2B, B2G, C2B,…) ter želi ponuditi 

infrastrukturo za varno poslovanje tistim, ki ne morejo ali 

pa nočejo investirati sredstev v izgradnjo lastne 

infrastrukture. Pošta od leta 2002 dalje že ponuja določene 

e‐storitve, in sicer Certifikatska agencija Pošte Slovenije 

POŠTA®CA (overitelj digitalnih potrdil), storitev MOJA.POSTA.SI (analogija klasičnemu pisemskemu 

prometu v elektronskem svetu), E‐ARHIV (rešitev, ki omogoča hranjenje dokumentov na brezpapirni 

način) ter nadomestni informacijski center oz. tako imenovane varne sobe (posebni prostori za 

namestitev IT opreme, ki zagotavljajo visok nivo varnosti in zanesljivosti). Vsako izmed teh storitev 

je gospa Darja v nadaljevanju predavanja podrobno opisala ter predstavila.   

 



 
Pošta Slovenije je registrirana javna certifikatska agencija z imenom POŠTA®CA, ki ima status 

overitelja in lahko izdaja kvalificirana digitalna potrdila. POŠTA®CA izdaja in upravlja kvalificirana 

digitalna potrdila končnim uporabnikom, ki so lahko fizične osebe, pravne osebe ter izdaja in upravlja 

normalizirana digitalna potrdila za strežnike. Overitelj POŠTA®CA je registriran tudi kot javna 

agencija in overitelj časovnih žigov (TSA – Time Stamping Authority), zato lahko opravlja storitve 

varnega časovnega žigosanja digitalnih dokumentov.  Za varni časovni žig je značilno, da overja 

natančen čas obstoja dokumenta, da potrjuje, da je dokument obstajal oz. nastal pred časom, da 

ohranja veljavnost elektronskega podpisa po preteku veljavnosti digitalnega potrdila oz. v primeru 

preklica digitalnega potrdila.   

 

Storitev MOJA.POSTA.SI omogoča širitev poštnih storitev v e‐okolje in pri tem zagotavlja večjo mero 

varnosti vsebine in osebnih podatkov kot klasična pošta, saj gre za zaprt sistem, ki temelji na uporabi 

varnih e‐predalov na katere uporabniki prejemajo e‐dokumente v svoje e‐predale. Storitev je 

namenjena tako fizičnim kot pravnim osebam.   

 

E‐arhiv Pošte Slovenije je akreditirana storitev, ki omogoča 

e‐hrambo dokumentarnega in arhivskega digitalnega 

gradiva, ki je skladna z vsemi zakonskimi predpisi s tega 

področja. Ta storitev je namenjena predvsem naprednim 

uporabnikom, ki želijo varno in zakonsko skladno hraniti 

digitalne dokumente. Storitev ves čas hrambe zagotavlja 

trajnost hranjenih digitalnih dokumentov, ohranja 

uporabnost njihove vsebine, zagotavlja njihovo 

 nespremenljivost,  ohranja avtentičnost oziroma dokazljivost njihovega izvora, hranjene 

digitalne dokumente varuje pred izgubo ter skrbi za njihovo urejenost.  

Za konec predavanja je predavateljica poudarila še določene prednosti Pošte Slovenije, podjetja v 

katerem je zaposlena ter predavanje zaključila z mislijo: »Ker se dobre stvari hvalijo same, se pač 

včasih radi tudi sami malo pohvalimo.« 

 

 

:: Kaj lahko sistem Microsoft Office 2010 naredi za vas? 

 

Podjetje: Microsoft Slovenija 

Datum: 08.11.2010 

WWW: 

http://www.youtube.com/watch?v=SiM9MB3MF6U 

Pripravili: Nina Jambrec (smer MIEP), Tina Jeromel (smer MIEP), Sara Gojčič (smer EP), Anja 

Ferenčak (smer EP) in Katja Dajčman (smer EP) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SiM9MB3MF6U


 
Microsoft Slovenija je v sodelovanju z Ekonomsko-poslovno fakulteto Maribor, 8. novembra 2010, 

organiziral dogodek »Kaj lahko sistem Microsoft Office 2010 naredi za vas«. Osrednja tema dogodka 

je bila predstavitev novosti slovenske različice Microsoft Office 2010 in poslovne vrednosti sistema 

v povezavi z drugimi Microsoftovimi izdelki (Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange in Microsoft 

Lync). 

  

Sam dogodek je s pozdravnim nagovorom otvoril 

prodekan za raziskovalno dejavnost, prof. dr. Klavdij 

Logožar, ki je poudaril, da velika udeležba priča o 

pomembnosti Microsoft Officea. Osrednja osebnost 

dogodka je bil gospod Andrej Kunej, vodja poslovanja 

za poslovne aplikacije in strežnike, iz podjetja 

Microsoft Slovenija. Predstavil je pregled sistema 

Office z vsemi novostmi in zaključil z demo primerom 

napredne uporabe orodij. Vešči študentje so si med samo predstavitvijo lahko prislužili praktične 

nagrade. 

  

Razvoj zbirke Office 2010 je narekovalo delo uporabnika oziroma uporabniško izkušnjo. 

  

Produktivnost, sodelovanje in mobilnost so bila tri glavna področja na katera so se osredotočili 

Microsoftovi programerji pri snovanju zbirke Office 2010. Danes sama orodja niso več namenjena 

samo izdelavi dokumentov, ampak je za uporabnika pomembno napredno delo z multimedijskimi 

vsebinami, dostop do samih aplikacij z različnih lokacij, preprosta izmenjava podatkov in s tem 

boljše doseganje rezultatov. 

  

Gospod Andrej Kunej nam je prav tako predstavil glavne prednosti sistema Microsoft Office 2010. 

Ta namreč omogoča boljšo povezanost s sodelavci, strankami in partnerji. Obenem omogoča boljšo 

izkoriščenost samih orodij, kar posledično omogoča hitrejši prenos zamisli v realizacijo. Sama novost 

sistema, pa je uporaba enakih aplikacij kadarkoli in kjerkoli. Svoje dokumente lahko uporabnik 

ureja preko spletnega brskalnika ali preko mobilnega telefona. Sistem prinaša tudi boljšo 

povezljivost med aplikacijami, strežniki in spletnimi storitvami, kar uporabniku omogoča optimalno 

IT rešitev, glede na poslovne potrebe in razpoložljiva sredstva. Sistem med drugim tudi prinaša nižje 

stroške upravljanja, boljši nadzor, poenostavljeno nameščanje in manj intervencij. 

 

Na voljo je šest paketov Microsoft Office 2010. Novost je Microsoft Office Starter, ki je namenjen 

novim uporabnikom. Paket vključuje Word Starter in Excel Starter. Za nekomercialno rabo je 

namenjen paket Microsoft Office Home&Student. Za komercialno rabo pa imamo paketa: Microsoft 

Office Home&Business in Microsoft Office Professional. Paketa Microsoft Office Standard in 

Microsoft Office Pro Plus, pa sta namenjena večjim podjetjem. 



 
  

V drugem delu je mag. Simona Sternad, višja predavateljica za področje poslovne informatike, 

iz Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor, predstavila poslovno vrednost certifikatov. 

Poudarila je, da mladim v današnjem času primanjkuje konkurenčnih prednosti, katere zagotavlja 

Microsoft, v sodelovanju z EPF-om. V informacijski družbi, v kateri se nahajamo, je uporaba 

računalnika in pripomočkov nujna  za uspešno delo. 

 

 

 

 

:: Apple in iKnow klub tudi na EPF-u 

 

Podjetje: Apcom 

Gost: Jure Jerebic 

Datum: 22.11.2010 

WWW: www.apcom.si 

 

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor je v 

ponedeljek, 22. novembra 2010, v sodelovanju s 

podjetjem Apcom, organizirala poseben dogodek z 

naslovom Apple in iKnow klub tudi na EPF. Odvijal se 

je v novih prostorih Ekonomsko-poslovne fakultete. 

 

 Dogodek je s pozdravnim nagovorom otvoril dekan 

fakultete dr. Samo Bobek. Za tem je besedo prevzel 

gospod Jure Jerebic, manager iSpota, ki je predstavil Apple in aplikacijo iLife 11 ter iKnow klub. 

Ob koncu predavanja pa so imeli udeleženci dogodka možnost predstavljeno opremo iMac in 

MacBook tudi preizkusiti. 

 

 

 

:: Trendi i kariera na področju poslovnih rešitev Microsoft Dynamics 

 

Podjetje: Microsoft Slovenija in partnerska podjetja 

Datum: 13.12.2010 

Gosti: Tomaž Perc, Simon Babošek, Ana Lampret in Anže Hudnik 

www.apcom.si


 
Pripravili: David Bombek (smer MIEP), Tina Blagojević (smer EP), Nina Črešnik (smer EP), Suzana 

Kapun (smer EP), Milena Krajnc (smer EP) in Miha Pavlinjek (smer MIEP) 

 

Ekonomsko-poslovna fakulteta je s študenti smeri E-

poslovanja ter smeri Management informatike in 

elektronskega poslovanja v sodelovanju s Microsoft 

Slovenija je organizirala v ponedeljek 13. decembra 2010 

dogodek Trendi in kariera na področju poslovnih rešitev 

Microsoft Dynamics, s katerim je študentom ekonomije 

prikazala karierne možnosti na področju trenutno 

najpopularnejše celovite informacijske rešitve Microsoft Dynamics. 

 

Dogodek je s pozdravnim govorom otvoril dekan Ekonomsko poslovne fakultete prof. dr. Samo 

Bobek, ki je poudaril vse večjo pomembnost informatike, tako v zasebnem kot poslovnem življenju. 

 

Nato je gospod Tomaž Perc, produktni vodja za področje strežniških rešitev v podjetju Microsoft 

Slovenija, predstavil rešitve in trende na področju Microsoft Dynamics. Gospod Perc je v prvem delu 

svoje predstavitve spregovoril o nujnosti IT podpore za nemoteno poslovanje podjetij. Temu so se 

podjetja včasih še lahko izognila, v današnjem času pa je postala IT podpora neizbežen sestavni del 

vseh podjetij. 

 

V drugem delu nam je predstavil trende na področju poslovnih rešitev in bistvene usmeritve 

Microsofta. Spregovoril je tudi o enem največjih trendov trenutno, in sicer o računalništvu v oblaku 

oz. IT kot storitev (angl. cloud computing). Gre za celostno storitev, dostop do virtualiziranih virov, 

ki so vedno dostopna, plačuje pa se po dejanski porabi. Viri IT so dinamično prilagodljivi ter locirani 

izven lastnih podatkovnih centrov uporabnika. Do njih dostopamo preko spletnih vmesnikov. So 

enostavni za uporabo, saj uporabniki ne potrebujejo posebnega znanja, določene izobrazbe ali 

nadzora nad tehnološko infrastrukturo v oblaku, ki jo uporabljajo. 

 

Gospod Simon Babošek, vodja projektov podjetja Adacta nam je predstavil vlogo njihovega 

podjetja pri poslovnih informacijskih rešitvah in pomen ERP sistemov. V podjetju se trenutno 

ukvarjajo z rešitvami Microsoft Dynamics NAV, AX ter CRM, poslovnim obveščanjem (BI) ter lastnimi 

rešitvami za potrebe zavarovalništva in bančništva, kar potrjuje, da so trenutno rešitve Microsoft 

Dynamics najbolj popularne na slovenskem trgu. V zaključnem delu pa nam je predstavil vlogo 

ekonomistov pri IT projektih. Ti se pojavljajo na strani naročnikov (v vlogi ključnih uporabnikov,  

projektnih vodij...) ter na strani izvajalcev (v vlogi aplikacijskih svetovalcev, projektnih vodij in 

članov tima za podporo). Poudaril je, da smo ekonomisti s poznavanjem informacijskih sistemov 

pomemben sestavni del vseh IT projektov, saj predstavljamo povezovalni člen med upravljavskim 

in informacijskim delom projekta. 



 
 

Gospa Ana Lampret, direktorica prodaje Microsoft Dynamics NAV nam je predstavila podjetje SRC. 

Predstavila nam je zgodovino, razvoj in konkurenčne prednosti podjetja. Konkurenčni so predvsem 

zaradi izkušenj na velikih projektih, delovanja na mednarodnih projektih in razvoja svetovno 

priznanih rešitev. V podjetju dajejo velik poudarek na odnose s strankami, kar jim omogoča kosanje 

s podjetji svetovnega merila. Pri svojem delovanju poudarjajo odnos s strankami, saj bo njihovo 

zadovoljstvo doprineslo k trajnemu obstoju in razvoju podjetja. Kot edina ženska gostja našega 

dogodka je v svoji predstavitvi izpostavila vedno pomembnejšo vlogo žensk v tej panogi, kar 

omogoča dokazovanje žensk tudi na tem področju. 

 

Kot zadnji gost nam je gospod Anže Hudnik, svetovalec za rešitev BI4Dynamics pri podjetju NPS, 

predstavil rešitve s katerimi se ukvarja njihovo podjetje in karierne možnosti ekonomistov pri 

informatizaciji podjetij. V uvodnem delu nam je predstavil podjetje NPS group, njihovo delovanje 

in reference, nato pa nam je predstavil bistvene karakteristike zaposlenih, nujne pri delu v 

njihovem podjetju. Njihovo delovanje je razdeljeno na štiri bistvena področja, ki zajemajo razvoj, 

svetovanje, marketing in prodajo. 

 

Za konec se je dekan Ekonomsko-poslovne fakultete prof. dr. Samo Bobek zahvalil gostom, prav 

tako pa sej jim zahvaljujemo tudi študentje za koristno predstavitev, ki nam je izboljšala vpogled 

v naše karierne možnost v svetu IT tehnologije. 

 

 

 

:: Imagine Cup 2011 

 

Podjetje: Microsoft Slovenija 

Datum: 14.12.2010 

Pripravili: Vanja Podpečan (EP), Spomenka Jurenec (EP), Mitja Potočnik 

(MIEP) in Dragana Malinović (MIEP) 

 

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor je v torek, 14. decembra 2010, v sodelovanju z Microsoft 

Slovenija organizirala medijsko odmeven dogodek, ki je naznanil uraden začetek tekmovanja 

Imagine Cup 2011. 

 

Imagine Cup je mednarodno tekmovanje na področju inovativnosti, tehnoloških rešitev in razvoja, 

na katerem sodelujejo študentje višje in visokošolskih institucij z vsega sveta. Tematiko za svoje 

ideje pa študentje črpajo iz milenijskih ciljev Združenih narodov (Millennium Development Goals) 

s sloganom: »Predstavljajte si svet, v katerem tehnologija pripomore k reševanju najtežjih 

problemov«. Zato je bil na dogodku poudarjen pomen inovativnih idej, realizacija le-teh in 



 
predstavitev uspešnih študentov, ki so svoje ideje uspešno predstavili in na njih zgradili uspešna 

globalna startup podjetja. 

 

Najprej sta nas pozdravila dr. Aleš Mihelič, vodja 

oddelka za tehnologijo na MVZT ter prof. dr. Samo 

Bobek, dekan Ekonomsko-poslovne fakultete in 

gostitelj dogodka. Poudarila sta, da zmagovalci 

potrebujejo dve stvari: upati si biti drugačen in 

biti podjeten. Pri tem tekmovanju je pomembno 

izpostaviti, da se tekmovalci predstavljajo pravim 

profesionalcem in prav to je tisto, kar tekmovanje 

uvršča na višjo raven. 

V nadaljevanju je besedo prevzel Dejan Cvetkovič s podjetja Microsoft Srbija. Poudaril je, da bo v 

prihodnosti pomembnost prevzela informacijska tehnologija, katera bo ključen člen pri krajšanju 

razdalj med ljudmi, tako v poslovnem kot v vsakdanjem svetu. Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti 

na študente, ki imajo ključno vlogo in univerze, ki te mlade upe vzgajajo. V prihodnje lahko 

pričakujemo, da bodo podjetja le z informacijsko tehnologijo uspešno konkurirala in obvladovala 

trg. O samem Imagine Cupu, pa meni, da gre za enega najpomembnejših dogodkov, ki rešuje 

globalne probleme. Ob vsem tem, pa se študentje med seboj še bolj povezujejo, skupaj rešujejo 

svet in se neizmerno zabavajo. 

 

Dogodka se je udeležila tudi drugouvrščena ekipa letošnjega svetovnega finala Imagine Cup 2010, 

ki prihaja iz Srbije, natančneje iz Zrenjanina. Predstavili so svojo rešitev »Neural Communicator«, 

ki omogoča komunikacijo osebam z velikim odstotkom invalidnosti. Ekipo sestavljajo Dejan 

Lacmanović, Vanja Zavišin, Goran Nikolić, Zlatibor Veljković in njihov mentor Milan Kojadinović. 

Svoje izkušnje z udeležbe na tekmovanju Imagine Cup 2005 je povzel Simon Jurič iz podjetja InovaIT 

d.o.o., kateri je skupaj s še dvema sošolcema dosegel četrto mesto na svetovnem finalu. Dejal je, 

da je tekmovanje bilo ena najlepših izkušenj, zaradi katerega so se jim odprla marsikatera vrata. 

Dva tedna po zaključku svetovnega finala, so dobili povabilo v Anglijo, kjer so predstavili svojo 

rešitev, vendar je niso mogli prodati. Simon, pa ob vsem tem priznava, da so kljub razočaranju 

pridobili veliko izkušenj in poznanstev, ki jim služijo še danes pri vodenju lastnega podjetja. 

 

V drugi polovici dogodka, se je odvijala okrogla miza na temo »Kako pospešiti prenos znanja v 

prakso in spodbujati inovativnost študentov?«. Na okrogli mizi so svoja stališčna predstavljali dr. 

Aleš Mihelič, prof. dr. Samo Bobek, prof. dr. Miroslav Rebernik, Dejan Cvetković, Simon Jurič in 

Milan Kojadinović. Moderator Urban Lapajne pa je z vprašanji poskrbel, da smo od gostov dobili 

veliko pomembnih informacij. 

 



 
Pred samim zaključkom dogodka, je David Balažic iz podjetja Consalta d.o.o. podal vse potrebne 

informacije o prijavi na tekmovanje in nas pozval, da se ga v čim večjem številu udeležimo. 

Najlepše se zahvaljujemo gostom, ki so nam predstavili toliko novosti in zanimivosti ter nas seznanili 

s svetovnim tekmovanjem Imagine Cup. Prav tako se zahvaljujemo udeležencem dogodka. 

 

 

:: EPF, kot prva članica Unizverze v Mariboru uvaja za študente storitve Live@edu imenovano 

Live@UM 

 

Podjetje: EPF Maribor 

Datum: 10.01.2011 

Pripravila: Simona Sternad, vodja projekta na strani EPF 

 

Univerza v Mariboru je pristopila k uvedbi storitev Live@edu, ki je programski paket brezplačnih 

informacijskih storitev podjetja Microsoft. EPF je bila izbrana kot prototipna fakulteta znotraj 

univerze. Projekt uvedbe storitev Live@edu z imenom Live@UM smo začeli z uradnim zagonskim 

sestankom v torek 5.1.2011 in kjer so bili prisotni s strani podjetja Microsoft Slovenije g. Oliver 

Zofič in s strani uvajalcev g. Tadej Žlak in g. Miha Biruš s podjetja Šola Prihodnosti. Na strani EPF v 

projektni skupini sodeluje 35 študentov smeri E‐poslovanje in smeri Management informatike in 

elektronskega poslovanja, ki bodo pomagali pri uvajanju storitev Live@UM tako, da bodo te storitve 

testirali, pripravili uporabniška navodila za študente in pred prehodom v živo izvedli delavnice za 

študente. Poleg tega, bodo pomagali tudi pri pripravi študentske vstopne točke in pri pripravi 

uporabniških scenarijev. Predviden zaključek projekta uvedbe storitev Live@UM in zagon v živo je 

začetek letnega študijskega semestra.  

 

Kaj bodo vključevale storitve Live@UM?  

Live@edu je programski paket brezplačnih informacijskih storitev podjetja Microsoft, ki študentom 

omogoča:  

‐ Enotno identiteto – tako ima študent tekom študija enotno uporabniško ime in geslo do 

estoritev UM, ARNES‐a in EPF (AIPS, Live@edu, MSDN AA, Eduroam, prijavo v vse računalnike 

na fakulteti, dostop v e‐učilnice, intrenet študent ...). E‐naslov mu ostane tudi po končanem 

študiju.  

‐ Microsoft Outlook Live vključuje storitve Exchange poštnega računa, kar pomeni, da lahko 

študentje dostopajo do e‐pošte preko spletnega brskalnika, Microsoft Outlook 2007 ali 2010 

in preko pametnih telefonov, kot so Windows Phone, iPhone, Android, Symbian ... Vsak 

študent ima na voljo 10 GB prostora v svojem poštnem predalu. Poskrbljeno je tudi za zaščito 

pred nezaželeno pošto ter možnost uporabe koledarjev, stikov in opravil.  

‐ Windows Live SkyDrive omogoča hranjenje podatkov 25 GB prostora na spletu, dostop do 

podatkov od krejkoli, princip povleci in spusti (drag and drop) prenašanja datotek, možnost 

nastavljanja dovoljen na ogled datotek, dajanje map v skupno rabo.  



 
‐ Microsoft Office Web Apps omogoča uporabo pripomočkov Online Word, Excel, PowerPoint 

in OneNote. Dokumente, ki jih lahko odpremo v omenjenih programih, lahko urejamo kar v 

spletnem brskalniku (tudi če na računalniku ni naložen Microsoft Office). Poleg tega, 

omogoča hkratno delo več oseb na istem dokumentu.   

‐ Sodelovanje in komunikacijo preko Messenger‐ja, skupin Windows Live, skupinskih 

epoštnih naslov, SkyDrive‐a in koledarja. 

 

 

 

:: Zakaj je za študente ekonomije pomembno, da vedo, kaj je celovita informacijska rešitev 

SAP? 

 

Gostja: Nataša Rojec Spindler in Monika Zajc  

Podjetje: SAP Slovenija 

Datum: 10.01.2011 

WWW: http://www.youtube.com/watch?v=vER043mqVXc 

Pripravil: Tadej Podgrajšek, 1. letnik BU 

V ponedeljek 10.1.2011 je v predavalnici PB na Ekonomsko-poslovni fakulteti potekalo predavanje 

z naslovom: Zakaj je za študente ekonomije pomembno, da vedo, kaj je celovita informacijska 

rešitev SAP? 

 

Gostji sta bili Nataša Rojec Spindler (SME Business 

Development EMEA) in Monika Zajc (Presales 

Specialist) s podjetja SAP Slovenija. 

Podjetje SAP je trenutno eno vodilnih podjetij za 

poslovne rešitve v svetu. In za najbolj koristnega 

se je v preteklih letih pokazal ravno njihov produkt 

ERP (Informacijski poslovni sistem), ki ga v svoje 

podjetje vpeljujejo vedno več tako manjših kot 

večjih podjetij. Gostji sta na predstavitvi podjetja 

SAP poudarili, da je informacijski sistem nujna podpora delovanja podjetja. Eno prvih podjetij v 

Sloveniji, ki je v svoje poslovanje vpeljalo SAP sistem ERP je bilo Gorenje, s katerim se še danes 

radi pohvalijo. Začetki podjetja SAP segajo v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je 5 bivših 

inženirjev s podjetja IBM  odprlo svoje podjetje. Kot mnoga uspešna računalniška podjetja so tudi 

oni začeli z programiranjem in delovanjem iz garaže. In kot se je ga. Nataša pošalila je verjetno to 

eden izmed kazalcev uspešnih IT podjetij v današnjem svetu. 

 

Iz programiranja v garaži se je podjetje razvilo v enega najpomembnejših modernih IT podjetij. SAP 

z svojimi poslovnimi rešitvami podpira podjetja v Afriki, Aziji, Južni in Severni Ameriki ter seveda 

http://www.youtube.com/watch?v=vER043mqVXc


 
Evropi. O uspešnosti podjetja kaže dobiček podjetja, ki je leta 2009 dosegel skoraj 11 milijard 

dolarjev. Trenutno SAP s svojimi rešitvami podpira skoraj 120.000 podjetij v več kot 120 državah. 

O resnosti podjetja pa govorijo že sama podjetja, ki imajo vpeljane SAP-ove sisteme ERP. Med 

največje uporabnike SAP ERP informacijskih sistemov spadajo Coca-Cola, Schell, BBC, DHL, IBM, 

NASA, BMW, Ford, Microsoft, Siemens… Med največjimi slovenskimi uporabniki SAP-ovega sistema 

ERP  pa najdemo Henkel, HIT, Gorenje, Krka, Sava, DURS, MORS… 

 

Za študente je poznavanje poslovnih informacijskih sistemov še kako pomembno, saj jim bo 

poznavanje enega vodilnih sistemov podpore delovanja podjetja pri iskanju zaposlitve še kako 

koristilo. Sistem obsega podporo organiziranja, vsega potrebnega evidentiranja v podjetju, kot tudi 

podporo vodenja finančnega poslovanja, zadnja pridobitev je tudi sistem za poslovno analitiko 

(Business Intelligence). Obe gostji sta tako zaradi raznovrstne širine uporabe informacijskih 

poslovnih sistemov poudarile pomen poznavanje le-tega. Ga. Nataša Rojec Spindler je poudarila, 

da bodo delodajalci pri zaposlovanju v prihodnosti dajali prednost kandidatom s poznavanjem 

informacijskih poslovnih sistemov in znanjem uporabe informacijskih poslovnih sistemov. 

 

Prav zaradi zavedanja prednosti poznavanja ERP pri zaposlovanju je Univerza v Mariboru podpisala 

s podjetjem SAP Slovenija pogodbo o pristopu treh njenih fakultet v združenje SAP Univesity 

Alliance. Ekonomsko-poslovna fakulteta je ena od treh fakultet, ki so pristopile k članstvu. V okviru 

SAP University Alliance je študentom in predavateljem omogočeno, da lahko v izobraževalne 

namene uporabljajo njihove programe, orodja in vire. S tem pa Univerza v Mariboru verjame, da 

bodo njihovi študenti konkurenčnejši pri iskanju zaposlitve. 

 

Za podjetje SAP in njegovo vlogo v svetovnem gospodarstvu tudi v prihodnost ni za skrbeti, saj  

podjetje ogromno vlaga v razvoj novih funkcionalnosti (kot npr. nov produkt Business Analytics, ki 

je namenjen analizi poslovanja in celotnih finančnih podatkov podjetij), kakor tudi optimizacijo 

obstoječih. Na podlagi videnega in slišanega lahko pritrdimo sloganu s konca predstavitve »The Best 

run better with SAP«, in v tej izbrani družbi je sedaj tudi Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor. 

 

 

 

 

:: Obisk podjetja Cimos TAM Ai v okviru predmeta SVIP 

 

Podjetje: Cimos TAM Ai 

Datum: 13.01.2011 

WWW: www.cimos.eu 

Pripravila: Marina Višnar, podiplomska študentka EPF 

 

www.cimos.eu


 
Podiplomski  študentje smeri  Management informatike in e-poslovanja smo si lahko že drugo leto 

zapored ogledali podjetje Cimos TAM Ai, z namenom spoznati posamezne poslovne procese in 

poslovno informatiko podjetja. Strokovna ekskurzija je potekala v četrtek 13.01.2011 v okviru 

predmeta SVIP (Strateški Vidiki Informatizacije Poslovanja), ki jo je vodil predstojnik smeri 

g.prof.dr. Samo Bobek in koordinatorica smeri ga. mag. Simona Sternad. Cimos TAM Ai je del skupine 

Cimos od leta 2001. Skupina Cimos ima cca. 7000 zaposlenih in je sestavljena iz 4 stebrov: 

avtomobilski, energetski, steber kmetijske opreme in steber 

strojegradnje.  

  

Cimos TAM Ai je avtomobilski steber, ki sodeluje s svetovno 

znanimi podjetji, kot so: Ford, Honeywell, Magna, Continental, 

Peugeot, Citroën, Lombardini, Aston Martin,... Cimos TAM Ai se 

ukvarja z tehnologijami, kot so: litje, mehanska obdelava in 

varjenje. Na začetku nas je lepo sprejel direktor industrializacije in prodaje mag. Leon Šuntner, ki 

nam je podrobneje predstavil podjetje.   

  

Nato nam je vodja informatike g. Uroš Zabukovšek predstavil 

informatiko v podjetju Cimos TAM Ai. Osredotočil se je na 

organiziranost informatike in informacijske podpore v podjetju 

ter opisal izboljšave popisa in modeliranja poslovnih procesov v 

podjetju.   

  

Oblekli smo se v delovne halje in očala, ki so obvezna za 

sprehod po proizvodnji. Sledila so navodila o obnašanju in varnosti pri delu in že smo se sprehodili 

po proizvodnih oddelkih. Vodje so nas poučile o posameznih procesih v proizvodnji hali in samem 

delu na linijah. Poudarili so, da so najbolj avtomatizirana 

livarna pri nas, kar je bilo možno tudi videti. Nekatere 

proizvode proizvajajo edini in/ali z edinstveno metodologijo na 

svetu. Ogledali smo si dva oddelka: oddelek mehanske obdelave 

in livarno, ker je bilo precej vroče. Sama še nikoli nisem videla 

česa podobnega, zato mi je obisk dal veliko dodatnega znanja, 

kar je bila prijetna izkušnja.  

 

 

:: Live@edu na Univerzi v Mariboru 

 

Datum: 29.03.2011 

Gosti: dr. Izidor Golob (RCUM), Rok Palčič in Oliver Zofič (Microsoft Slovenije), Tadej Žlak (Šola 

prihodnosti)  



 
 

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor in študentje smeri E-poslovanje so v 

sodelovanju s podjetjem Microsoft Slovenija in zavodom Šola prihodnosti Maribor priredili dogodek 

ob zaključku projekta uvedbe Live@edu na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor. Ta se je odvijal 

v torek 29.3.2011 z začetkom ob 11:30 uri. Ekonomsko-poslovna fakulteta je z uvedbo tega projekta 

prva izmed fakultet, ki je začela z uporabo storitve Live@edu. Sledile pa ji bodo tudi ostale članice 

Univerze v Mariboru.  

 

Dogodek je s svojim uvodnim govorom otvoril in pozdravil dekan Ekonomsko-poslovne fakultete 

prof. dr. Samo Bobek, nato pa so se zvrstili še ostali govorniki: dr. Izidor Golob (RCUM), Rok Palčič 

in Oliver Zofič (oba iz Microsoft Slovenije) ter Tadej Žlak (Šola prihodnosti) in študentje smeri E-

poslovanje. 

  

Govorci so se vsak po svoje dotaknili tematike razvoja komunikacije. Največji poudarek je seveda 

bil na tem, kaj študentom prinaša ta uvedba novega sistema komuniciranja, ki vključuje naslednje 

storitve: 

-          Microsoft Outlook Live zajema storitve Exchange poštnega računa, kar pomeni, da lahko 

študentje dostopajo do e-pošte preko spletnega brskalnika. 

 -          Windows Live SkyDrive nudi 25 GB prostora za hrambo podatkov v spletu. 

 -          Microsoft Office Web Apps omogočajo uporabo pripomočkov Online Word, Excel, PowerPoint 

in OneNote. 

 -          Sodelovanje in komunikacijo preko Messenger-ja, skupin Windows Live, skupinskih e-poštnih 

naslov, SkyDrive-a in koledarja 

 -          Spletni portal, s katerega lahko študentje dostopajo do vseh naštetih storitev in portala za 

brezplačen prenos Microsoftove programske opreme v okviru programa MSDN Academic Alliance. 

   

Za lažje razumevanje delovanja novega načina komuniciranja, pa je bilo na dogodku predstavljeno 

računalništvo v oblaku (Cloud computing) in njegove prednosti. G. Oliver Zofič je predstavil 

trenutno stanje in trende na področju računalništva v oblaku. Prav tako je pojasnil tipe oblakov, ki 

so lahko zasebni, lokalni ali pa javni.  

 

Vedno več podjetij se odloča, da svoje storitve selijo v oblak. Tako se je tudi Univerza v Mariboru 

odločila, da omogoči študentom dostop do  storitev Live@edu, do katerih lahko študentje dostopajo 

preko različnih naprav, kot so npr.  namizni računalniki, prenosniki, pametni telefoni, tablični 

računalniki. Računalništvo v oblaku ne prinaša le boljšega načina komuniciranja med študenti, 

temveč jim omogoča tudi več prostora za shranjevanje dokumentov. Za fakulteto to pomeni 

optimizacijo infrastrukture in s tem zmanjšanje stroškov, ki so povezani z vzdrževanjem le-te. 

  



 
Ob koncu so se predstavili tudi študentje smeri E-poslovanje in skupaj s Šolo prihodnosti pojasnili, 

kako je potekal projekt uvajanja storitev Live@edu na EPF in njihovo vlogo pri uvajanju. Študentje 

so nastopali v vlogi testnih uporabnikov, napisali so uporabiška navodila, izvedli delavnice za 

študente EPF in s svojimi predlogi pripomogli izboljšati uporabniško izkušnjo storitev Live@edu. 

 

Mnenja študentov o storitvi Live@edu 

"Če se kot študentka osredotočim na izdelovanje skupinskih seminarskih oz. raziskovalnih nalog, je storitev 

Live@UM več kot dobrodošla, saj omogoča spletno urejanje dokumentov in shranjevanje le-teh na vedno isto 

mesto, prav tako lahko več ljudi hkrati ureja isti dokument in podaja mnenja o njem. Tako več ni potrebno 

dokument posebej shranjevati na namizje računalnika in ga vedno znova oštevilčevati ter s pošiljanjem novih 

verzij dokumentov po nepotrebnem polniti poštne nabiralnike kolegic in kolegov." 

 Barbara Medved (3. letnik, smer E-poslovanje) 

  

"Menim, da bomo zaradi istega uporabniškega imena in gesla pogosteje uporabljali MSDN-AA. Všeč mi je da 

lahko programsko opremo, ki jo želimo, izberemo kar iz slikovnega seznama." 

 Mateja Kovačič (3. letnik, smer E-poslovanje) 

  

"Pozitivna stvar je, da za pošto uporabljamo Outlook, ki je vsem dobro poznan in študentom ne povzroča 

težav z uporabo. Na voljo imamo koledar, stike, opravila, da si lahko učinkovito organiziramo delo. Zanimiva 

je možnost skupne rabe koledarja, da lahko s kolegi uskladimo urnike in obveznosti." 

  Valerija Zemljič (3. letnik, smer E-poslovanje) 

  

"Sam projekt uvedbe Live@edu mi je bil všeč predvsem zato, ker smo delali in se nekaj naučili na drugačen 

način, kot pa smo ga bili vajeni doslej, saj smo med seboj sodelovali kot pravi timi. Videli smo na kakšen 

način takšno delo poteka." 

  Nina Višnar (3. letnik, smer E-poslovanje) 

  

"Prepričana sem, da bo storitev live@UM z svojo uvedbo naletela na pozitiven odziv, saj mislim da združuje 

vse, od izobraževanja pa vse do razvedrila, ter omogoča lažje delo v skupinah." 

  Karmen Zver (3. letnik, smer E-poslovanje) 

 

 

:: SIMBIOZ@ in študentje smeri e-poslovanje 

 

Datum: 18.04-20.04.2011 

WWW: www.simbioza.eu 

 

Simbioz@ e‐pismena Slovenija je največja prostovoljska akcija letošnje jeseni, ki bo potekala v 

tednu med 17. in 21. oktobrom 2011. Mladi prostovoljci bodo na brezplačnih delavnicah po vsej 

Sloveniji starejše učili uporabe računalnika. Osrednji namen akcije je omogočiti starejšim pozitivno 

izkušnjo z računalnikom, okrepiti njihovo samozavest in jih motivirati za nadaljnje učenje, uporabo 



 
računalnika in interneta, mladim pa približati pomen prostovoljstva in medgeneracijskega 

sodelovanja.  

 

V mesecu aprilu smo med 18. In 20. aprilom po 10 krajih izvedli 

pilotske delavnice, da bo šlo oktobra, ko gre zares, vse kot po 

maslu. Na poskusnem usposabljanju je sodelovalo 48 prostovoljcev 

in 75 starejših, najstarejša udeleženka pa je bila stara kar 93 let 

(torej‐ nikoli ni prepozno).  K pilotskim delavnicam so se vključili 

tudi študentje iz EPF, smer E‐poslovanje. Tako so s svojim znanjem 

in izkušnjami z računalniki pomagali in navduševali starejše v 

Murski Soboti, Ljutomeru, Celju in Mariboru. Odzivi starejših so 

bili odlični, saj so bili ti navdušeni nad možnostmi, ki jih ponujata 

računalnik in internet, najbolj pa so jim k srcu prirastli 

prostovoljci in njihova potrpežljivost. Nad izvedbo so bili poleg 

udeležencev navdušeni tudi prostovoljci, lokalni koordinatorji in knjižničarji. Občutek je bil 

odličen, ustvarili smo veliko novih zgodb! Pilotske delavnice so za nas uspeh in dobra šola za naprej. 

 

 

 

 

:: Strokovna ekskurzija študentov smeri EP in MIEP v Microsoftove centre v Amstedamu in 

Münchnu 

 

Datum: 06.05-11.05.2011 

WWW: http://epf-oi.uni-mb.si/Izlet_Amsterdam/default.aspx 

Pripravili: Lea Dajčbauer (2. letnik MIEP) in Marina Višnar (1. letnik MIEP) 

 

Na začetku maja 2011, natančneje od 6. 5. 2011 do 11. 5. 2011 nas je 50 študentov obiskalo 

Microsoft center v Amsterdamu (Nizozemska) in Microsoftov center v Münchenu (Nemčija). 

http://epf-oi.uni-mb.si/Izlet_Amsterdam/default.aspx


 
V večernih urah dne 06. 05. 2011 smo se študentje smeri E-poslovaje (BU) in Management 

informatike in e-poslovanja (BMAG) odpravili na 

strokovno ekskurzijo v Amsterdam in München.   

Po dolgi vožnji skozi Avstrijo in Nemčijo nas je pot 

pripeljala do tradicionalne vasice na podeželju ob 

mestu Amsterdam »Zaanse Schans«. S svojimi 

značilno zeleno pobarvanimi hišami, mlini na veter, 

nizozemskimi hlevi, majhnimi grbastimi mostovi nam 

Zaanse Schans ustvarja občutek, kot da bi stopili v 

preteklost. Tukaj smo si lahko ogledali sirarno in 

coklarno. V sirarni izdelujejo značilni Nizozemski sir Gauda, ki smo ga lahko tudi poizkusili, v 

coklarni pa so nam demonstrirali postopek izdelovanja coklov. 

 

Po ogledu nas je pot vodila do središča mesta 

Amsterdam, kjer smo se namestili v hotel Inner, ki leži 

v samem centru mesta in je odlično izhodišče za oglede 

številnih muzejev (Van Gogh Museum, Rijksmuseum, 

Anna Frank House, Madame Tusssuad`s, Thee 

Rembrandt House Museum...) in  znamenitosti  (Dam 

square, Amsterdam's canals, Rembrandtplein, Red 

Light District…).  

  

 

Vendar takrat se naš dan ni končal, saj je sledil dvourni ogled mesta, kjer nam je vodič Michael 

predstavil še preostali del mesta Amsterdam. Najprej smo si ogledali najznamenitejši mestni trg 

Dam z razgledom na Kraljevo palačo (1655) in spomenik v spomin žrtvam 2. svetovne vojne. Pot 

smo nadaljevali skozi Rdečo četrt mimo Kraljestva kondomov do najbolj obiskane tržnice v Evropi 

Tržnica Alberta Cuypa. Ogled nas je vodil do židovske četrti, kjer nam je vodič predstavil 

Rembrandtovo hišo. Ogled smo zaključili z sprehodom po ulicah ob rečnih kanalih. Zvečer smo se 

odpravili na skupno večerjo v špansko restavracijo Manolo.  

 

 

 

  

  



 
Drugi dan ekskurzije smo se v dopoldanskih urah odpravili na ogled pivovarne Heineken (1864), ki 

jo je ustanovil  Gerard Adriaan Heineken. V prvem delu smo lahko videli celotno zgodovino nastanka 

pivovarne in proizvodnje. V drugem delu smo v svojevrstni 4D izkušnji občutili, kaj se dogaja z 

pivom med proizvodnjo, od surovine do končnega produkta. V zadnjem delu smo lahko proizvod tudi 

preizkusili. Po končanem obisku pivovarne smo imeli prosto popoldne, ki ga je vsak lahko izkoristil 

po lastnih željah. Zvečer smo se razdelili v dve skupini in izkusili ledeno hladni svet znotraj 

Amsterdama »Xtracold Icebar«, kjer nas je pošteno zazeblo. 

V jutranjih urah tretjega dne smo se odpeljali proti botaničnemu vrtu »Keukenhof Holland«, kjer 

smo se prosto sprehajali po prečudovitem cvetočem parku, v katerem je bilo več razstav. V 

nadaljevanju dneva nas je pot pripeljala do Microsoftovega centra v Amsterdamu, kar je bila rdeča 

nit naše strokovne ekskurzije. Microsoftov center v Amsterdamu ima nove sodobnejše prostore od 

leta 2008, kjer nudijo 500 zaposlenim in partnerjem prijazno delovno okolje. Odgovorni so za 

prodajo, trženje in podporo Microsoftovih tehnologij na Nizozemskem. Njihovo poslanstvo je 

pomagati ljudem in organizacijam pri doseganju njihovih ciljev, sanj in ambicij s pomočjo 

Microsoftove tehnologije. Ob vstopu v Microsoftov center nas je prijazno sprejel Brian Hewitt, 

organizator našega obiska. 

 

Za nas so pripravili naslednja predavanja:   

• »Cloud computing« (Vassil Stoitsev – Microsoft Student Partner)  

• »Windows Phone 7« (Tom Verhoeff – Microsoft Student Partner) 

Na predavanjih so nam predstavili računalništvo v oblaku in kako vpliva na ekonomijo, management 

in produktivnost. Poleg zgodovine in razvoja računalništva v oblaku, smo spoznali tudi tri oblike 

storitev v oblaku s primeri. Kot zanimivost smo si ogledali posnetek Microsoftovega podatkovnega 



 
centra in demonstriral uporabo Microsoft Dynamics CRM. V nadaljevanju smo se spoznali z OS 

Windows Phone 7 in možnosti uporabe. Po predavanjih smo imeli krajši ogled njihovih novih delovnih 

prostorov. Zanimivo je, da zaposleni nimajo svojih lastnih pisarn, vendar lahko delajo in 

sestankujejo kjerkoli v delovnih prostorih. Po koncu zanimivih predavanj, smo se okrepčali in se 

odpravili na dolgo vožnjo proti Münchnu.   

 

V zgodnjih jutranjih urah četrtega dne smo prispeli v München, kjer smo se namestili v Jeager's 

hostel. Hostel leži v samem središču mesta v neposredni bližini glavne železniške postaje. Ta dan 

je bil rezerviran za ogled »Deutches museum – Masterpieces of Science and Tehnology« in »BMW 

Welta«. Deutsches museum v Münchnu (1903) ni le eden najstarejših in največjih muzejev znanosti 

in tehnologije na svetu, je tudi najbolj zanimiv in interaktivni muzej za mlade in stare raziskovalce. 

Nahaja se v samem središču mesta in gosti številne razstave. BMW Welt je središče za izkušnjo in 

predstavitev blagovne znamke BMW, ki navdušuje S svojo futuristično arhitekturo S številnimi 

razstavami in dogodki. Je tudi privlačen prireditveni prostor S sodobno tehnologijo, ki omogoča da 

doživimo blagovno znamko BMW z vsemi čutili.  Zvečer smo se skupaj odpravili na večerjo v 

tradicionalno bavarsko restavracijo Weisses Bräuhaus, kjer so nas pogostili z njihovimi značilnimi 

kulinaričnimi jedmi. Po obilnem obroku, smo imeli prost večer, ki so ga nekateri izkoristili za obisk 

največjega Augustiner Keller Biergardna.  

 

Na zadnji dan smo imeli prost dopoldan za sprehod po 

mestnih ulicah Münchna, po katerem je sledil obisk 

Microsoftovega tehnološkega centra Münchnu, ki je 

eden izmed osmih Microsoftovih centrov v Nemčiji. Na 

Microsoftovem centru so mnenja, da so ljudje v 

organizaciji najpomembnejša prednost, saj 

zagotavljajo navdih in pobude, da bi našli nove stranke, 

omogočajo ustvarjanje inovacij in širitev na nove trge. 

 

Po sprejemu smo se sprehodili čez večji del centra do predavalnice, kjer so za nas pripravili sledeča 

predavanja:   

• »Live@edu and the future of the cloud« (Frank Schumman)  

  

  

  



 

• »Building WP7 apps« (Almut Tadsen)  

• »Microsoft & Microsoft Germany in general« (Gerd Olsowsky –  Klein)   

• »IE9/Webmatrix/HTML5« (Kai Jäger) 

 

Na predavanjih smo izvedeli, možnosti uporabe Live@edu in prihodnost v oblaku. Spoznali smo 

aplikacije Windows Phona 7, ki nam jih je predstavila sama razvijalka. Direktor Gerd Olsowsky – 

Klein, nas je motiviral z nekaterimi zanimivimi informacijami o Microsoftu nasplošno. Zadnje 

predavanje je temeljilo na predstavitvi tehnologij povezanih z spletom. Spoznali smo najnovejšo 

verzijo Microsoftovega iskalnika Internet Explorer 9. Ogledali smo si tudi demo izdelave spletne 

strani v platformi Webmatrix in spoznali najnovejšo verzijo standarda za oblikovanje in predstavitev 

vsebin na spletu HTML5, ki je trenutno še v razvoju. 

Po koncu predavanj so nas popeljali na kratek ogled centra, kjer imajo podoben način dela, kot v 

Microsoftovem centru Amsterdam. V popoldanskih urah smo zapustili München in se odpeljali proti 

domu.  

 

Na strokovni ekskurziji smo pridobili veliko novega znanja o mestih Amsterdam in München. Obisk 

Microsoftovih centrov je bila za nas neponovljiva izkušnja, ki nam je dala veliko novega znanja o 

sodobnih tehnologijah in nadaljnjem razvoju računalniških znanj.   

 

 

:: IT Akademija NAV 

 

Podjetja: SRC d.o.o., Adacta d.o.o, RCL Group, NPS d.o.o. 

Gosti: Špela Kmet, Lidija Blatnik, Martin Krajnik, Ana Andžieva, Mitja Plaznik 

Datum: 08.06-14.06.2011 

Pripravil: Davorin Pandel 2. letnik smeri EP 

 

Uspešno izvedena že tretja IT akademija NAV  

  



 
Na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru je bila v času med 8. in 14. junijem 2011 že 

tretjič uspešno izvedena Microsoftova IT akademija NAV. Dvajset študentk in študentov študijskih 

smeri Elektronsko poslovanje (BU) ter smeri Management informatike in elektronskega poslovanja 

(BM) je imelo priložnost brezplačno podrobneje spoznavati celovito poslovno rešitev Microsoft 

Dynamics NAV in se certificirati.  

  

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru pri izvajanju študijskih vsebin s področja 

poslovne informatike vrsto let tesno sodeluje s podjetjem Microsoft Slovenija. Že leta 2007 je 

fakulteta pridobila članstvo v mednarodnem programu Microsoft IT Academy, s katerim želi ob 

pomoči podjetja Microsoft in njegovih poslovnih partnerjev izobraziti konkurenčen kader, ki ga bodo 

odlikovala sodobna in praktična znanja s področij poslovne informatike.  

  

Fakulteta tako med drugimi izvaja tudi sodobna študijska programa Elektronsko poslovanje (BU) in 

Management informatike in elektronskega poslovanja (BM), ki študentkam in študentom omogočata 

posebej poglobljen vpogled v teoretične in predvsem praktične pristope na številnih tematskih 

področjih poslovne informatike, od računalniške podpore na nabavni strani, managementa odnosov 

s strankami ter uvajanju in pomenu celovite informacijske podpore in številnih drugih. Da sta 

omenjeni smeri primera dobre prakse, je že drugo leto zapored potrdilo podjetje Microsoft, ki je 

Ekonomsko-poslovno fakulteto uvrstilo med 10 % najboljših visokošolskih institucij na svetu.   

  

Dvajsetim študentom omenjenih študijskih smeri, ki smo se tekom študijskega leta nadpovprečno 

izkazali, so Microsoft Slovenija in partnerji v sodelovanju s fakulteto omogočili podrobno uvajanje 

v, v praksi zelo razširjeno informacijsko rešitev za celovito podporo operativnemu poslovanju 

Microsoft Dynamics NAV, s poudarkom na celovitem upravljanju financ. Udeleženci smo v petih dneh 

intenzivnega osemurnega aktivnega izobraževanja dnevno nadgradili znanja, pridobljena tekom 

študija pri smernih predmetih. 

 

Prvi dan je gospa Špela Kmet iz podjetja 

SRC d. o. o. naredila uvod v Microsoft 

Dynamics NAV 5.0. Prisotni smo se seznanili 

s tehnološkim ozadjem celovite 

informacijske rešitve. Ponovili in nadgradili 

smo znanja splošno uporabnih 

funkcionalnosti. Ponovili smo pomen glavne 

knjige in kontnega načrta v Microsoftovi 

rešitvi. Seznanili smo se z dimenzijami, ki 

podjetjem omogočajo izvajanje analiz. Ob 

koncu dneva pa smo beležili poslovne dogodke, s poudarkom na nabavi in prodaji.  

 



 
V naslednjih dveh dneh je, pod vodstvom gospe 

Lidije Blatnik iz podjetja Adacta d. o. o., sledilo 

poglobljeno spoznavanje upravljanja financ. 

Razloženo je bilo računovodsko in finančno ozadje 

posameznih zahtevnih funkcionalnosti rešitve 

Microsoft Dynamics NAV in praktično prikazana 

njihova uporaba. Udeleženci IT Akademije smo se 

seznanili z nastavitvami finančnega modula rešitve 

ob njenem uvajanju. Podrobno smo obravnavali pomen glavne knjige, kontiranja in možnosti 

računovodskega predračunavanja s številnimi pripadajočimi nastavitvami. Na praktičnih primerih 

smo uporabili splošne temeljnice in upravljali z gotovinskimi tokovi. Natančno so bile predstavljene 

terjatve in obveznosti, poglavje o DDV in možnostih, ki jih na področju davčnega poročanja 

(Intrastat) omenjena celovita rešitev nudi. Sledila je še predstavitev možnosti večvalutnega 

poslovanja, ki je v Microsoft Dynamics NAV prav tako dobro podprto. Spoznavanje finančnega 

modula je bilo sklenjeno s podrobnejšimi nastavitvami fiskalnih obdobij in procesi ob koncu le-teh. 

 

Četrti dan nas je vodil gospod Martin Krajnik iz 

podjetja  RCL Group. Odkrivali smo podrobne 

nastavitve rešitve Dynamics NAV, vse od uvajanja 

dalje. Spoznali smo Microsoftov skupek orodij RIM 

(»Rapid Implementation Methodology«), ki je 

namenjen čim učinkovitejšemu parametriziranju 

tako zapletene informacijske programske opreme ob 

uvajanju. RIM omogoča hitro uvodno nastavljanje 

tisočerih parametrov in uvažanje obstoječih podatkov iz starejših računalniških sistemov. Sledila je 

predstavitev pomena številčnih serij, nastavljanja predlog temeljnic, knjižnih skupin in dimenzij. 

Četrti dan smo sklenili z ustvarjanjem in dodeljevanjem uporabniških pravic ter prikrojevanjem 

uporabniških vmesnikov različnim vlogam v podjetju.  

 

Sledil je še zadnji dan uvajanja, ko sta gospa Ana 

Andžieva in gospod Mitja Plaznik iz NPS d. o. o. 

predstavila poslovno inteligenco, ki je prav tako del 

rešitve Microsoft Dynamics NAV. Poudarjen je bil 

pomen možnosti računovodskega poročanja, za 

notranje in zunanje  zahteve in v zvezi s tem 

predstavljen jezik XBRL. Izobraževanje smo 

zaključili s spoznavanjem načinov računovodskega 

analiziranja.  

 



 
Stroške intenzivnega izobraževanja so krila partnerska podjetja SRC d. o. o., Adacta d. o. o., RCL 

Group d. o. o. in NPS d. o. o. Microsoft pa je doniral brezplačne pristopnice k opravljanju 

mednarodno priznanega certifikata. Slednji predstavlja dober temelj za poklic uvajalca celovitih 

informacijskih rešitev, ki je v Sloveniji vse bolj, v razvitejših državah pa še posebej cenjen in iskan.   

  

V imenu omenjenih študijskih smeri in študentov, ki smo se udeležili IT akademije, izražamo iskreno 

zahvalo podjetju Microsoft Slovenija in omenjenim partnerjem. 

 

:: Poletna šola Sharepointa 

 

Datum: 22.08- 02.09.2011 

 

Avgusta 2011 smo organizirali poletno šolo Sharepointa 

za 20 udeležecev, ki je trajala 2 tedna in sicer od 

ponedeljka 22.8. do petka 2.9 od 9.00 do 16.00. Namen 

poletne šole je bil, da v prvem tednu spoznamo oz. 

osvežimo znanja iz različnih spletnih pripomočkov, v 

drugem tednu pa potem to znanje praktično uporabimo 

pri pripravi zasnove novega portala EPF. 

  

Pripomočki, ki smo jih obravnavali:  

- MS Sharepoint Foundation – ogrodje, s pomočjo katerega lahko izdelamo portal; 

- MS Sharepoint Designer – pripmoček za urejanje in oblikovanje gradnikov in vsebine na ogrodju MS 

Sharepoint Foundation; 

- MS Infopath – pripomoček za izdelavo obrazcev; 

- MS Expression Design – pripomoček za delo z grafiko. 

Odločitvi za vsebini poletne šole je botrovalo dejstvo, da je kar 70% uvedenih portalov v 

organizacijah uvedenih prav na tehnologiji Microsoft Sharepoint (Gartner 2010).    

 

 

 

 

  



 

Študenti in študentke, ki so diplomirali v letu 2010-2011 

Priimek in ime 
Datum 

diplomiranja 
Naslov diplomskega seminarja 

PETEK MATJAŽ 04.10.2010 ELEKTRONSKI PLAČILNI SISTEMI NA PRIMERU BANK NKBM IN REIFFEISEN 

BANK 

GAL DANIELA 07.10.2010 OUTSOURCING KOT OBLIKA PODPORE INFORMACIJSKEMU SISTEMU 

PEČNIK CLAUDIA 07.10.2010 UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV S POMOČJO MICROSOFT DYNAMICS 

NAV 

DOBRAJC GREGOR 07.10.2010 POSLOVNE REŠITVE KOT STORITEV ZA MALA IN SREDNJE VELIKA 

PODJETJA 

PANTELIĆ SUZANA 12.10.2010 PRIMERJALNA ANALIZA ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA ZA PRAVNE 

OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE SKB D.D. BANKE IN CREDY D.D. 

BANKE 

PUKLAVEC MIHAEL 27.07.2011 PRENOVA IN INFORMATIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV 

NEUMÜLLER URŠKA 22.08.2011 INFORMATIZACIJA POSLOVNEGA PROCESA POSLOVANJA 

ŠTUDENTSKEGA SERVISA S CELOVITO INFORMACIJSKO REŠITVIJO 

KRAJNC NINA 06.09.2011 IZKOPAVANJE PODATKOV 

ZEBEC BORUT 14.09.2011 UVAJANJE CRM REŠITVE V PODJETJE 

VRBLAČ DANIJEL 14.09.2011 ERP-REŠITVE V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI NA PRIMERU PODJETJA 

AKRAPOVIČ 

BLAJ MAJA 30.09.2011 SPLETNA TRGOVINA IN NJENO DELOVANJE NA PRIMERU MIMOVRSTE 

FERENČAK ANJA 14.09.2011 PRIMERJALNA ANLIZA ERP SISTEMOV MICROSOFT DYNAMICS NAV IN 

PERFTECH.LARGO 

PUPPIS PRIMOŽ ROK 14.09.2011 PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH MEST BANK V SLOVENIJI 

BARBER ANJA 14.09.2011 PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH MEST SLOVENSKIH MOBILNIH 

OPERATERJEV 

MEDVED JANA 14.09.2011 PROGRAMSKE STORITVE RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU NA PRIMERU 

LIVE@EDU 

ELEZI SANIJE 15.09.2011 POSLOVNI POTENCIAL SOCIALNIH MREŽ 

MARKUŠ TADEJ 20.09.2011 PRIMERJALNA ANALIZA ERP REŠITEV SAP IN MICROSOFT DYNAMICS NAV 

ZEMLJIČ VALERIJA 20.09.2011 UVAJANJE CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE (ERP) V PODJETJE TBP - 

TOVARNA BOVDENOV IN PLASTIKE D.D. 

FERJANC MATEJA 21.09.2011 PRIMERJALNA ANALIZA PRIPOMOČKOV POSLOVNEGA POROČANJA 

HERYNEK SARA 21.09.2011 ANALIZA SPLETNIH STRANI PONUDNIKOV TOPLIH IN HLADNIH NAPITKOV 

V AVTOMATIH 

JEZNIK NINA 21.09.2011 VZPOSTAVITEV SISTEMA ZA UPRAVLJANJE VAROVANJA INFORMACIJ V 

PODJETJU DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 

VEGI BETI 22.09.2011 ANALIZA POSLOVNE RABE INTERNETA NA PRIMERU E-NAKUPOVANJ V 

SLOVENIJI 



 

Priimek in ime 
Datum 

diplomiranja 
Naslov diplomskega seminarja 

POLAJNER NINO 

ANTONIN 

22.09.2011 PRIMERJALNA ANALIZA ERP SISTEMOV SAP IN MICROSOFT DYNAMICS 

NAV 

ČRNKO KATJA 21.09.2011 PREJ/POTEM EFEKT NA KLJUČNE KAZALNIKE Z UVEDBO CRM SISTEMA V 

PODJETJE 

KOHEK PRIMOŽ 26.09.2011 UVAJANJE CELOVITIH INFORMACIJSKIH REŠITEV V MALA IN SREDNJE 

VELIKA PODJETJA 

GAJIĆ GORAN 26.09.2011 PRIMERJALNA ANALIZA REŠITEV ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA 

NOVAK MIA 26.09.2011 SPLETNE DRAŽBE 

STOIANOV EVGHENII 26.09.2011 SPLETNO NAKUPOVANJE  

KREBS ANJA 26.09.2011 OPTIMIZACIJA SPLETNIH MEST NA PRIMERU PORTALA EPF 

KAISERSBERGER 

NINA 

26.09.2011 VARNOSTNI VIDIKI E-POSLOVANJA 

ŽEMLIČ MARTINA 26.09.2011 PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNEGA BANČNIŠTVA NKBM BANKE IN 

BANKE BUDAPESTI BANK 

KNEŽEVIĆ GORAN 27.09.2011 PRIMERJALNA ANALIZA ERP REŠITEV V SLOVENIJI 

  



 

Študenti in študentke, ki so magistrirali v letu 2010-2011 

Priimek in ime 
Datum 

magistriranja 
Naslov magistrske naloge 

URŠIČ EVGEN 10.02.2011 

UVAJANJE REŠITVE ZA UPRAVLJANJE Z DOKUMENTI V 

POSLOVNE PROCESE S POUDARKOM NA STRATEGIJAH VARNE 

HRAMBE E-DOKUMENTOV 

 


