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»Experience the Future of Business« je 

bil zaščitni moto letošnjega SAP 

Foruma, ki je potekal 13.6.2013, na 

Brdu pri Kranju. Dogodka smo se 

udeležili tudi študentje študijskih 

smeri Elektronsko poslovanje (BU) in 

Management informatike in 

elektronskega poslovanja (BM), ki smo 

sodelovali na prvi slovenski delavnici 

»SAP Student Design Thinking Jam« v 

Sloveniji.    

Po zboru v Mariboru, v zgodnjih jutranjih 

urah, je avtobus okoli dvajset študentk in 

študentov študijskih smeri EP in MIEP s 

spremljevalko dr. Simono Sternad odpeljal na 

Brdo pri Kranju.  

Že takoj po uvodni registraciji udeležencev 

smo bili navdušeni nad sodobno organizacijo 

dogodka. Vsak od udeležencev je namreč na 

svoj mobilni telefon prejel kratko sporočilo 

kot opozorilo na bližajoč se pričetek 

predavanj.  

Kmalu je Lado Bizovičar, letošnji povezovalec 

dogodka, napovedal kratek otvoritveni 

nagovor Marka Dolinarja, direktorja SAP 

Slovenija. Sledilo je predavanje Kai-a Finck-a, 

vodilnega tujega SAP strokovnjaka  o novostih 

in trendih poslovne informatike. Z opaznim 

navdušenjem je bila kot pionirska uporabna 

poslovna rešitev, temelječa na procesiranju v 

pomnilniku (ti. »in-memory computing«), 

predstavljena predvsem novost SAP HANA.   

Po uvodnem delu smo udeleženci izbirali med 

številnimi predavanji. Marko Potrč je vodil 

nekoliko drugačno okroglo mizo na temo 

inovacij. Predstavljeni so bili številni trendi v 

sodobni poslovni informatiki, od upoštevanj 

najboljših poslovnih praks (»Best Practice 

Approach«), prihodnost računalništva v 

oblaku (»The Future of Cloud«), do pomena 

agilnosti in inovacij na področju poslovne 

analitike (»Analytics Innovations«) ter 

pomen ti. »360-stopinjskega« pogleda na 

stranko. Seveda ni manjkal prikaz poslovnih 

rešitev podjetja SAP in njegovih partnerjev in 

niti preteklih uspešnih implementacij – 

recimo v Telekom Slovenije. 

Večji del študentk in študentov Ekonomsko-

poslovne fakultete pa je sodeloval na 

celodnevni delavnici SAP Student Design 

Thinking. Pod mentorstvom Nataše Rojc 

Spindler, Jake Črnivca in Brede Lever, sicer 

študentke naše smeri in nagrajenke na 

lanskoletnem tekmovanju SAP Dashboard 

Design Competition, smo bili postavljeni pred 

provokativno vprašanje »Zakaj ITi z 

vlakom?«. Po metodi ustvarjalnega 

razmišljanja »Design Thinking«, razviti na 

Univerzi v Stanfordu, smo poiskali odgovore 

na zastavljeno vprašanje. Izdelali smo 

prototipno rešitev in jo na koncu dogodka 

predstavili vsem udeležencem SAP Foruma.  

Pestro dogajanje je s predavanjem o pomenu 

samorefleksije sklenil znani slovenski 

košarkaški trener, Zmago Sagadin. 

Davorin Pandel, absolvent študijske smeri 

Elektronsko poslovanje 
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