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OnePlus 

Pametni televizor 
OnePlus TV že jeseni

Pri podjetju OnePlus so pred kratkim predstavili 
svoja najboljša pametna mobilna telefona An-
droid doslej, in sicer OnePlus 7 in OnePlus 7 Pro. 
Oba nova mobilnika temeljita na osnovi mobil-
nega procesorja Qualcomm Snapdragon 855, 
izdelanega s pomočjo 7-nanometrske tehnolo-
gije in ponujata vse, kar se pričakuje od vrhun-
skega telefona. To bo povsem držalo tudi za pa-
metni televizor podjetja OnePlus, ki bo na voljo 
že letošnjo jesen. 

Zagotovljena bo tudi možnost brskanja po sve-
tovnem spletu in uporaba naprednega glasov-
nega asistenta za boljšo uporabniško izkušnjo.

GOOGle MaPs live view 

Razširjena resničnost za 
Google Maps bo zdaj na 
voljo vsem
Navigacijski sistem Google Maps, brez katerega 
danes praktično ne gre več, postaja iz dneva v 
dan boljši. Najnovejša posodobitev predstavlja 
korak naprej na področju mobilne navigacije, saj 
združuje vse prednosti mobilne navigacije z raz-
širjeno resničnostjo. Nedavno prenovljeni mo-
bilni navigacijski sistem Google Maps namreč 
deluje tako, da na zaslonu pametnega mobilne-
ga telefona prikazuje tako smer navigacije kot 
okolico, ki jo lahko vidimo s prostim očesom, saj 
za ta namen uporablja digitalni aparat na hrbtni 
strani naprave. Na zaslonu se prikazujejo pušči-
ce za naznanitev smeri kot tudi druge koristne 
informacije, na primer imena ulic. S tem je navi-
gacija postala še bolj zanimiva in uporabna. 

Napredni pametni televizor OnePlus TV naj bi 
bil javnosti predstavljen konec septembra.  
Sprva bo naprodaj le na kitajskem, indijskem in 
ameriškem trgu. Proti koncu leta naj bi zašel še 
na evropski trg. Novost naj bi bila na voljo v šti-
rih različicah, in sicer z diagonalami velikosti 
109,2 centimetrov oziroma 43 palcev, 139,7 cen-
timetrov oziroma 55 palcev, 165,1 centimetrov 
oziroma 65 palcev in 190,5 centimetrov oziroma 
75 palcev. Pametni televizorji OnePlus TV višje-
ga cenovnega razreda bodo opremljeni s kako-
vostnimi zasloni OLED, medtem ko bodo cenej-
ši modeli zaradi omejitve stroškov pričakovano 
razpolagali s cenejšimi matrikami LCD. 
Pametni televizorji OnePlus TV naj bi uporabni-
kom prinesli povsem novo izkušnjo gledanja te-
levizijskih programov in napredne možnosti 
upravljanja z večpredstavnostnimi vsebinami. 

disi s tehnologijo ARCore bodisi ARKit, ki je nuj-
no potrebna za delovanje navidezne resnično-
sti na zaslonu mobilne naprave. 
Nova možnost Live View za navigacijski sistem 
Google Maps bo postopoma na voljo vsem 
uporabnikom novejših mobilnih naprav Andro-
id in iOS. Ko bo nova možnost, sicer trenutno še 
vedno v poskusni fazi, na voljo tudi pri nas, bo-
mo to prepoznali na sila enostaven način. Ko 
bomo odprli navigacijo Google Maps, bomo 
namreč na spodnjem delu zaslona zagledali 
nov gumb, imenovan “Live View”.

iHs Market 

Prodaja mobilnih 
telefonov: Apple izgubil 
še tretje mesto 
Čeprav se nekateri težko izognejo nakupu pa-
metnega mobilnega telefona Apple ali Samsu-
ng, ker se ne morejo otresti prepričanja, da sta 
to edini opciji za kupca pametnega telefona, je 
dejstvo, da obstaja še nešteto drugih možnosti. 
To je med drugim pokazala tudi nedavna razi-
skava trga prodaje pametnih mobilnih telefo-
nov, ki so jo opravili pri analitski hiši IHS Market. 
Podjetje Apple je po številu prodanih naprav v 
drugem četrtletju letošnjega leta s tretjega 
mesta izpodrinilo kitajsko podjetje Oppo, ki 
uporabnike storitev mobilne telefonije vse bolj 
navdušuje z odličnimi izdelki. 
Raziskava analitskega podjetja IHS Market je na-
mreč pokazala, da je v drugem četrtletju letoš-
njega leta podjetju Oppo uspelo prodati kar 
36,2 milijona pametnih mobilnih telefonov, 
podjetju Apple pa zgolj 35,3 milijona telefonov 
iPhone, pri čemer je slednje doživelo kar 15 od-
stotni padec v primerjavi z enakim obdobjem 
lani. Na drugem mestu s 60 milijoni prodanih 
pametnih mobilnih telefonov in 18-odstotnim 
tržnim deležem najdemo podjetje Huawei, ki 
ima sicer precejšnje težave z ZDA. 

Mobilni navigacijski sistem Google Maps z 
možnostjo razširjene resničnosti (Live View) je 
bil doslej na voljo izključno za pametne mobil-
ne telefone Pixel, podjetja Google. Temu ni več 
tako, saj so pri podjetju Google najavili, da bo 
novost na voljo večini uporabnikov novejših pa-
metnih mobilnih telefonov Android in iOS. Tu 
pravzaprav gre za vse naprave, opremljene bo-
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Nesporna številka ena med proizvajalci pamet-
nih mobilni telefonov ostaja podjetje Samsung. 
Južnokorejskemu gigantu je namreč v drugem 
četrtletju letošnjega leta uspelo prodati kar 75 
milijonov pametnih mobilnih telefonov oziro-
ma za 6 odstotkov več kot v enakem obdobju 
lani. S tem pa je podjetju Samsung uspelo osvo-
jiti skoraj četrtino celotnega trga pametnih mo-
bilnih telefonov.

2B-alert weB 

Algoritem, ki ve, kdaj je 
treba popiti skodelico 
kave
Pitje kave je za večino pravi obred. Dan namreč 
stežka začnemo brez priljubljene skodelice 
dobre kave, pri čemer jo ponavadi vedno pije-
mo ob določenih urah, med listanjem časopisa 
ali brskanjem po svetovnem spletu. Ker pa kavo 
pijemo tudi z namenom, da ostanemo budni, 
so ameriški strokovnjaki izvedli posebno razi-
skavo o tem, koliko kofeina je dejansko potreb-
nega, da se telo posameznika “prebudi”. 
Omenjeni raziskovalci so dejansko preučevali, 
kako pomanjkanje spanja vpliva na budnost 
prostovoljcev in učinkovitost ter koliko kofeina 
dejansko pozitivno vpliva nanje. Rezultat razi-
skave je spletno orodje, ki vam pomaga nadzo-
rovati in zmanjšati vnos kofeina, v pomoč pa je 
tudi pri vzdrževanju budnosti. Preveč kofeina 
lahko namreč negativno vpliva na našo učinko-

vitost in zbranost. 
Spletno orodje 2B-Alert-Web je na voljo na sple-
tni povezavi shorturl.at/bgoF2 in napove, koliko 
časa je človek lahko buden in zbran, glede na to, 
koliko je spal in koliko kave je popil. Čeprav je bi-
lo omenjeno spletno orodje razvito za ameriško 
vojsko, ga lahko uporablja kdorkoli. Preprosto se 
registrirajte s svojim elektronskim poštnim nas-
lovom in vnesite svoje podatke. Namenski algo-
ritem pa bo naredil vse ostalo. 

Huawei 

Prva naprava z 
operacijskim sistemom 
HarmonyOS
Podjetje Huawei je pred kratkim na lastni razvoj-
ni konferenci Huawei Developers Conference 
javnost prijetno presenetilo s predstavitvijo 
lastnega operacijskega sistema HarmonyOS. 
Novost podpira vse mobilne aplikacije, ki so bile 
pripravljene za Android, za nameček pa lahko 
na njem poganjamo tudi aplikacije za Linux in 
aplikacije, napisane v programskem jeziku 
HTML5. Poleg tega gre za univerzalni operacijski 
sistem, ki ga je mogoče uporabljati na različnih 
napravah. Operacijski sistem Huawei Har-
monyOS namreč ni primeren zgolj za pametne 
mobilne telefone, ampak tudi za nosljive napra-
ve, pametne televizije, prenosne računalnike in 
celo sodobne avtomobile. 

Takoj za tem je podjetje Huawei predstavilo še 
prvo napravo, opremljeno z novim operacijskim 
sistemom HarmonyOS, pri čemer pa tu ni šlo za 
pametni mobilni telefon. Novi operacijski sis-
tem kitajskega giganta je bil namreč nameščen 
na pametni televizor Honor Vision, pri čemer sta 
kupcem na voljo dva modela. Pametna tele-
vizorja Honor Vision in Honor Vision Pro sta  
opremljena s 139,7-centimetrsko oziroma 
55-palčno diagonalo, podporo za izris slik ločlji-
vosti 4K in tehnologijo HDR ter mobilnim proce-
sorjem, ki za preračunavanje podatkov uporab-
lja kar osem procesorskih sredic. 
Televizorje družine Huawei Honor Vison odliku-
je še tanko ohišje in zelo nizki robovi, spletna ka-
mera pa je vgrajena le v modelu Pro. Ta je v sta-
nju pripravljenosti skrita v ohišje naprave, ko je v 
uporabi pa se prikaže. Novinca je mogoče upo-
rabljati tudi kot informacijsko vozlišče in nadzor-
no ploščo za številne naprave, ki bodo v prihod-
nje prav tako opremljene z operacijskim siste-
mom HarmonyOS. 

Pametni televizor Huawei Honor Vison ima za 
shranjevanje večpredstavnostnih vsebin na vo-
ljo 18 gigabajtov vgrajenega pomnilnika, model 
Honor Vison Pro pa 32 gigabajtov. Novinca bos-
ta na prodaj še pred koncem avgusta, pri čemer 
bo za vstopni model treba odšteti okoli prera-
čunanih 477 evrov, za model Pro pa okoli prera-
čunanih 600 evrov. Novinca bosta sprva seveda 
naprodaj le na kitajskem trgu, nekoliko kasneje 
pa bosta na voljo še drugod po svetu, vključno 
z evropskim tržiščem.

www.zelinka.si
Tel: 01 565 36 40; E-mail: info@zelinka.si

Ekskluzivni »diamond« distributer za »IBM storage 
media« v Sloveniji in v državah bivše Jugoslavije.  
Program obsega vse vrste medijev  
(LTO, 3592, RDX, VXA, DLT).
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AMD z drugo generacijo 
procesorjev EPYC

Ker na področju strežniških procesorjev še ved-
no prevladuje podjetje Intel, so pri konku-
renčnem podjetju AMD poskrbeli za pripravo 
nove generacije procesorjev EPYC, ki obetajo 
veliko. Gre za drugo generacijo procesorjev 
EPYC, namenjenihi podatkovnim strežnikom in 
naprednejšim sistemom. 

Druga generacija strežniških procesorjev AMD 
EPYC je izdelana s pomočjo napredne 7-nano-
metrske tehnologije, kar v praksi pomeni večjo 
zmogljivost ob nižji porabi električne energije. 
Najzmogljivejši model novosti bo za preračuna-
vanje podatkov uporabljal kar 64 procesorskih 
sredic. Ker je zmogljivost posamičnega jedra 
precej večja v primerjavi s prvo generacijo, mu 
strokovnjaki napovedujejo uspeh na področju 
strežniških sistemov, kjer podjetje AMD trenu-
tno obvladuje manj kot pet odstotkov celotne-
ga trga. 
Pri tem velja omeniti, da je podjetje AMD s svo-
jimi strežniškimi procesorji EPYC prepričalo že 
marsikatero tehnološko podjetje, ko sta na pri-

mer Google in Twitter. Ključna prednost ome-
njenih procesorjev je namreč ta, da za enako 
procesorsko moč porabijo precej manj električ-
ne energije. Tu govorimo o prihrankih v višini 
ene četrtine, kar je za tovrstne sisteme nedvom-
no hvale vreden dosežek.

saMsunG 

Prenosnik Samsung 
Galaxy Book S s  
23-urno avtonomijo
Pri podjetju Samsung so nas prijetno preseneti-
li s pripravo posebnega prenosnega računalni-
ka, ki ponuja najboljše razmerje med zmoglji-
vostjo in avtonomijo delovanja. Govorimo o 
prenosnem računalniku Galaxy Book S. Opre-
mljen je s procesorjem družine Qualcomm 
Snapdragon 8cx, poganja ga operacijski sistem 
Microsoft Windows 10 in zagotavlja do 23 ur av-
tonomije delovanja z enim polnjenjem. 
Procesor Qualcomm Snapdragon 8cx je v pri-
merjavi s procesorji AMD in Intel za osebne ra-
čunalnike nadvse varčen z električno energijo. 
Osemjedrni procesor, združljiv s 64-bitno teh-
nologijo in frekvence 2,84 gigahercev namreč 
pri polni obremenitvi porabi zgolj 7 vatov elek-
trične moči, kar je za 50 odstotkov manj v pri-

merjavi z najnovejšimi Intelovimi procesorji dru-
žine U. Za tekoč izris grafičnih vsebin skrbi gra-
fično jedro Adreno 680 Extreme, ki ponuja tako 
združljivost z grafično knjižnico APCI DirectX 12 
kot z ločljivostjo 4K HDR. 
Prenosni računalnik Samsung Galaxy Book S je 
za nameček peresno lahek, saj tehta manj kot ki-
logram, pri čemer za izris slik uporablja na dotik 
občutljiv zaslon s 33,8-centimetrsko oziroma 
13,3-palčno diagonalo in ločljivostjo 1.920 x 
1.080 z razmerjem stranic 16 proti 9. Preostala 
strojna oprema obsega še 8 gigabajtov sistem-
skega pomnilnika ter vgrajeni pogon Solid State 
kapacitete 256 gigabajtov oziroma 512 gigabaj-
tov (odvisno od različice), pri čemer ga je po 
potrebi možno razširiti, in sicer s pomočjo po-
mnilniške kartice microSD (do kapacitete enega 
terabajta). 
Nadvse zanimiv prenosni računalnik Samsung 
Galaxy Book S je na voljo v zlati in sivi barvi, a žal 
ni poceni. V Združenih državah Amerike bo za 
vstopno različico v prosti prodaji treba odšteti 
okoli preračunanih 893 evrov, kar pomeni, da se 
bo njegova maloprodajna cena na evropskem 
trgu po vsej verjetnosti gibala okoli 1.000 evrov.

XiaOMi 

Xiaomi Mi 9T Pro po 
nadvse dostopni ceni

Verjetno je že marsikomu znano, da se relativno 
poceni izdelki podjetja Xiaomi na področju pa-
metnih mobilnih telefonov Android lahko brez 
težav kosajo z izdelki vodilnih podjetij. Zato vas 
bo zagotovo razveselila novica, da je v evrop-
skem prostoru končno naprodaj model Xiaomi 
Mi 9T Pro, ki se na azijskem trgu že nekaj časa tr-

DVOJNI KONCERT SKUPIN legendarnih 

NOVI FOSILI
1 1 .  9.  2019 /  20:00 /  KRIŽANKE  /  LJUBLJANA

VLADO KALEMBER IN SREBRNA KRILA

Vstopnice:
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ži pod oznako Redmi K20 Pro. Naprava za malo 
denarja ponuja veliko, po mnenju številnih po-
znavalcev pa gre celo za odličnega konkurenta 
telefonu OnePlus 7 Pro. 

Pametni mobilni telefon Xiaomi Mi 9T Pro vas 
zagotovo ne bo razočaral, saj je opremljen z 
nadvse zanimivo strojno opremo. Ta namreč 
razpolaga z zaslonom AMOLED ločljivosti FHD+ 
s 16,2-centimetrsko oziroma 6,39-palčno diago-
nalo in razmerjem stranic 19,5 proti 9, procesor-
jem Qualcomm Snapdragon 855, 6 gigabajti sis-
temskega pomnilnika in 64 gigabajti oziroma 
128 gigabajti prostora za shranjevanje podat-
kov. Glavni fotoaparat ponuja ločljivost 48 mili-
jonov slikovnih točk (slikovno tipalo Sony 
IMX582), telefotoaparat ločljivosti 8 milijonov sli-
kovnih točk in širokokotni fotoaparat ločljivost 
13 milijonov slikovnih točk, medtem ko je sple-
tna kamera opremljena s slikovnim tipalom lo-
čljivosti 20 milijonov slikovnih točk. 
Nadvse zanimiv pametni mobilni telefon Xiaomi 
Mi 9T Pro razpolaga še z baterijo kapacitete 4.000 
miliamper ur s sistemom hitrega polnjenja, zmo-
gljivosti 27 vatov. Za nameček najdemo še pri-
ključek USB-C in 3,5-milimetrski vhod za slušalke, 
medtem ko je zaslon pred poškodbami zaščiten 
s steklom Gorilla Glass 6. Pametni mobilni telefon 
Xiaomi Mi 9T Pro v evropskem prostoru ni preti-
rano drag, saj je za vstopno različico (6GB/64GB) 
v prosti prodaji treba odšteti okoli 430 evrov. Na-
prednejša različica novosti (6GM/128GB) pa je 
vrednotena na zgolj 479 evrov. Novost je na voljo 
v rdeči, modri, črni in beli barvi.

dela ali zaposlitve. »Trenutno razmišljamo v 
smeri ustanovitve start-upa, na podlagi katere-
ga bi tisti najbolj perspektivni in ambiciozni lah-
ko razvili svoje potenciale ter ustvarjali inovativ-
ne rešitve«, je še povedal Iztok Pavlin. 

intel iCe lake 

Bogata paleta novih 
procesorjev Intel za 
prenosne računalnike
Procesorji AMD so med uporabniki osebnih ra-
čunalnikov iz dneva v dan bolj priljubljeni, pred-
vsem na račun naprednih in zmogljivih proce-
sorjev družine Ryzen. To je verjetno tudi ključen 
razlog, zakaj so pri podjetju Intel pošteno zaviha-
li rokave in pripravili novo generacijo procesorjev 
družine Ice Lake za prenosne računalnike. Gre za 
zmogljive procesorje, ki so izdelani s pomočjo 
10-nanometrske tehnologije in bodo uporabni-
kom prenosnih računalnikov prinesli večjo zmo-
gljivost ob manjši porabi električne energije. 

neXt talent HuB 

Z delavnico do ključnih 
kompetenc za uspešno 
kariero
Slovenska informacijska podjetja, ki se ukvarjajo 
s poslovnimi rešitvami in storitvami, se srečujejo 
s kroničnim pomanjkanjem kadrov. V podjetju 
Business Solutions so zato pripravili poletno de-
lavnico Next Talent Hub, na kateri so računalni-
ški navdušenci, stari od 18 do 26 let, spoznavali 
delo z najsodobnejšimi poslovnimi informacij-
skimi tehnologijami v profesionalno organizira-
nih razvojnih ekipah. 
“Če mladi dobijo ustrezne službe doma, tam os-
tanejo. V našem podjetju se zavedamo izzivov 
pri pridobivanju ustreznih kadrov, zato se inten-
zivno ukvarjamo z njihovim razvojem”, je dejal 
Iztok Pavlin, direktor operacij v podjetju Busi-
ness Solutions in pobudnik delavnice. 
Na delavnico se je prijavilo preko 30 navdušen-
cev, večinoma z Goriške, Vipavske in Krasa. Stro-
kovna komisija je na osnovi testov, s katerimi so 
preverili strokovno znanje, mehke veščine in 
sposobnost vključevanja v skupino, izbrala 
osem najbolj talentiranih. 

V podjetju Business Solutions so se ob uspešni 
izvedbi delavnice odločili, da bodo predvsem 
študentom, ki so pred zaključkom študija, ponu-
dili priložnost sodelovanja v obliki študentskega 

Intel je za prenosne računalnike pripravil dve 
družini novih procesorjev Core, in sicer družini 
“U” in “Y”. Procesorji Core družine “U” so name-
njeni klasičnim prenosnim računalnikom, saj pri 
polni obremenitvi porabijo do 28 vatov električ-
ne moči, medtem ko je družina “Y” namenjena 
kompaktnim prenosnikom in tabličnim računal-
nikom. Ta namreč pri polni obremenitvi porabi 
zgolj do 12 vatov električne moči. 
Pri podjetju Intel zatrjujejo, da novi procesorji 
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družine Ice Lake za prenosne računalnike, izde-
lani s pomočjo 10-nanometrske tehnologije, 
nudijo do 18-odstotno izboljšavo na področju 
obdelanih ukazov na cikel procesorja, temu pri-
merno pa so nižje tudi frekvence preračunava-
nja podatkov. Najzmogljivejši model družine “U” 
je model Core i7-1068G7, ki podatke preračuna-
va s štirimi fizičnimi jedri oziroma osmimi navi-
deznimi jedri frekvence 2,3 gigaherca oziroma 
4,1 gigaherca v pospešenem načinu. Najzmo-
gljivejši model družine “Y”, je model Core i7-
1060G7, ki podatke preračunava s štirimi fizični-
mi jedri oziroma osmimi navideznimi jedri fre-
kvence 1,0 gigaherca oziroma 3,8 gigaherca v 
pospešenem načinu.  
Vsi novi procesorji podjetja Intel so opremljeni z 
vgrajeno grafično kartico Iris Plus, ki pri najzmo-
gljivejših modelih ponuja zmogljivost na nivoju 
grafičnih kartic Nvidia MX, v primerjavi z Intelo-
vo grafično kartico UHD 620 pa je novost za do 
trikrat zmogljivejša. Pri tem velja še omeniti, da 
novinci zagotavljajo polno podporo za brezžič-
na omrežja Wi-Fi šeste generacije (802.11ax) in 
podatkovni vmesnik Thunderbolt 3. 
Do konca letošnjega leta naj bi bilo na voljo 35 
novih modelov prenosnih računalnikov različ-
nih proizvajalcev z novimi procesorji družine Ice 
Lake. Tu bo seveda šlo za prenose računalnike 
srednjega in višjega cenovnega razreda.

valve COrPOratiOn steaM 

Ljubitelji iger vse bolj 
prisegajo na Windows 10

Podjetje Valve Corporation je objavilo zanimive 
podatke o uporabnikih njegovih storitev, ki pri-
segajo na sicer zelo priljubljeno oblačno igričar-
sko platformo Steam. Podatki so pokazali, da na 
oblačne računalniške igre prisega že kar 71,57 
odstotka uporabnikov 64-bitnega Microsofto-
vega operacijskega sistema Windows 10. V pri-
merjavi s preteklim mesecem, se je delež upo-
rabnikov tega sistema povečal za 3,73 odstotka, 
kar kaže na to, da se najnovejši Microsoftov ope-
racijski sistem odlično znajde pri poganjanju 
oblačnih računalniških iger. 

tino vseh uporabnikov. Kljub temu poznavalci 
pričakujejo, da se bo delež tovrstnih uporabni-
kov v prihodnjih nekaj mesecih močno zmanj-
šal, saj bo operacijskemu sistemu Windows 7 z 
začetkom naslednjega leta Microsoft odrekel 
vsakršno obliko podpore. To v praksi pomeni, 
da zanj ne bo več na voljo niti varnostnih po-
pravkov, posledično pa mu bo slej ko prej od-
reklo podporo tudi podjetje Valve Corporation. 
Na oblačno igričarsko platformo Steam prisega-
jo tudi uporabniki osebnih računalnikov MacOS 
in Linux. Medtem ko delež uporabnikov storitve 
Steam z osebnimi računalniki Windows znaša 
kar 96,28 odstotka, se delež uporabnikov Applo-
vih računalnikov giblje okoli 2,93 odstotka, delež 
uporabnikov najbolj priljubljenih distribucij Li-
nux pa okoli 0,79 odstotka. Tako operacijski sis-
temi MacOS kot distribucije Linux so v zadnjem 
mesecu sicer izgubili nekaj uporabnikov.

transitiOn-One 

Spremenite svoj 
avtomobil v električnega

Francosko start-up podjetje Transition-One po-
nuja komplet za preoblikovanje klasičnih mo-
dernih avtomobilov v električne. Onesnaževa-

Zanimivo je predvsem to, da odstotek uporab-
nikov že odpisanega operacijskega sistema 
Windows 7 znaša kar 20,4 odstotka oziroma pe-

Certifikat ECDL (European Computer Driving Licence)
EVROPSKI RAČUNALNIŠKI CERTIFIKAT

Informacije:  info@ecdl.si
Telefon:  
040 751 144  Miha Nagode
041 620 055  Nina Fileš             
041 735 054  Niko Schlamberger

www.ecdl.si   |   www.drustvo-informatika.si

Slovensko društvo INFORMATIKA organizira 
posvet o digitalnih kompetencah 8.10.2019 ob 9h 
v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.
Prijave na naslov miha.nagode@ecdl.si

Ta mednarodno priznani certifikat dokazuje vaše digitalne kompetence:                                                                            
• so nujne za razvoj in napredek

• povečujejo učinkovitost v šoli, pri študiju in produktivnost na delovnem mestu

• pridobljeni certifikat razširja zaposlitvene možnosti in povečuje konkurenčnost 
  na trgu dela

• ECDL in ICDL (International Computer Drivers Licence) sta najbolj razširjena in globalno 
  priznana tovrstna certifikata

Slovensko društvo INFORMATIKA je nosilec licence in vseh pravic ECDL v Sloveniji
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UREDITE SI KARIERNI PROFIL
IN SE PREDSTAVITE VEČ KOT 20.000 PODJETJEM

Kvaliteten CV je za delodajalca ključen faktor 
pri izbiranju primernega kandidata.

Ustvarite svoj CV s pomočje MojeDelo.com 
vmesnika, ki vam bo pomagal pripraviti 
profesionalen in kvalitetno izdelan življenjepis.

VSAK DAN NOVA PROSTA DELOVNA MESTA 
NA MOJEDELO.COM

RAZVIJALEC 
PROGRAMSKE OPREME 
ZA VGRADNE SISTEME

MARGENTO R&D d.o.o.
M/Ž

GRAFIČNI 
OBLIKOVALEC

HOORAY STUDIOS d.o.o.
M/Ž

RAZVOJ GENETSKIH 
TESTOV – BACKEND 

IN DATA SCIENCE
genEplanet d.o.o.

M/Ž

RAZVIJALEC 
PROGRAMSKE 

OPREME
Interblock d.d.

M/Ž

SAMOSTOJNI ANALITIK 
INFORMACIJSKIH 

SISTEMOV
NLB d.d.
M/Ž

RAZVIJALEC 
.NET (C#) PROGRAMSKE 

OPREME
LOGICDATA Electronic & Software 

Entwicklungs GmbH
M/Ž

nje okolja, v katerem živimo, postaja vse večja 
težava sodobnega časa in se dotika prav vsake-
ga posameznika. To je inženirje mladega fran-
coskega podjetja Transition-One spodbudilo k 
pripravi posebnega kompleta, ki lahko klasičen 
avtomobil z notranjim izgorevanjem pretvori v 
električnega. 
Inovativni komplet je trenutno na voljo le za 
prednaročila, združljiv je z manjšimi sodobnimi 
avtomobili in bo v redno prodajo zašel predvi-
doma v prihodnjem letu. Trenutno so z nadvse 
zanimivim kompletom združljivi naslednji avto-
mobili: Renault Twingo II, Fiat 500, Citroen C1, 
Peugeot 107, Toyota Aygo in VW Polo. Kmalu jim 
bodo sledili še drugi najbolj prodajani modeli 
mestnih avtomobilov v Evropi, zato obstaja ver-
jetnost, da se bo na seznamu znašel tudi vaš. 

Priporočena cena omenjenega kompleta znaša 
8.500 evrov, s subvencijami francoskih oblasti 
pa lahko cena pade na 5.000 evrov. Omenjeni 
komplet bo primeren zgolj za tiste, ki avtomobi-
le pretežno uporabljajo za vožnjo po mestu in 
za krajše razdalje. Avtomobil bo namreč opre-
mljen z baterijami in elektromotorjem, ki bodo 
nudili do 100 kilometrov avtonomije in največjo 
hitrost 110 kilometrov na uro. 
Francosko podjetje je z omenjenim kompletom 

že “predelalo” avtomobil Renault Twingo, pri če-
mer so inženirji baterije namestili v prostoru za 
motor in rezervoarju za gorivo. Baterije tehtajo 
okoli 120 kilogramov in so enake kot jih uporab-
lja podjetje Tesla. Pri tem velja še omeniti, da po-
polna preobrazba klasičnega avtomobila v ele-
ktričnega traja zgolj en dan.

asus rOG PHOne 2 

Igričarski telefon, 
razprodan v 73 sekundah

Priljubljeni igričarski telefon Asus ROG Phone je 
pred kratkim dočakal dostojnega naslednika. 
Gre za pametni mobilni telefon Asus ROG 
Phone 2, ki za preračunavanje podatkov in za-
gon iger uporablja najnovejši mobilni procesor 
Snapdragon 855 Plus. Opremljen je tudi z na-
prednim zaslonom s 16,7-centimetrsko oziroma 
6,59-palčno diagonalo in ločljivostjo FHD+, ki 
lahko slike izrisuje s povprečno frekvenco 120 
sličic na sekundo, kar še dodatno izboljša kako-
vost igranja akcijskih iger. Piko na i dodajo še sis-
temski pomnilnik kapacitete 12 gigabajtov, 
vgrajeni pomnilnik s 512 gigabajti prostora za 
shranjevanje podatkov in napredni hladilni sis-
tem za strojno opremo. 

Ker pametni mobilni telefon Asus ROG Phone 2 
praktično nima konkurence, ne preseneča, da 
ga je kljub relativno visoki maloprodajni ceni 
prednaročilo kar 2,5 milijona ljubiteljev mobilnih 
iger. Poleg tega je prvih 10 tisoč naprav pošlo v 
rekordnem času, saj so zaloge pošle v zgolj 73 
sekundah. Visoko povpraševanje po novosti je 
presenetilo celo podjetje Asus, ki pa je že zago-
tovilo, da bo povečalo proizvodne kapacitete. 
Število prodanih pametnih mobilnih telefonov 
Asus ROG Phone 2 zagotovo ne bo preseglo 
skupnega števila prodanih telefonov Apple 
iPhone ali Samsung, družine Galaxy S. Kljub te-
mu gre pri novincu za odlične prodajne rezulta-
te, glede na to, da je bil pripravljen posebej za 
igranje mobilnih iger.

aData HD770G 

Edinstven zunanji trdi 
disk

Tudi danes moramo nekatere podatke še vedno 
shraniti na zunanji oziroma prenosni trdi disk, 
čeprav je računalništvo v oblaku zelo priročna 
rešitev. Na prenosnem trdem disku so podatki 
varno shranjeni, dostop do njih pa imamo kjer-
koli in kadarkoli – tudi v primeru, da nimamo 
dostopa do spleta. Danes dobimo prenosni trdi 
disk z veliko kapaciteto za relativno nizko ceno, 
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konferenca

ZAPOSLOVANJE TUJCEV
in

NAPOTITEV DELAVCEV

29. AVGUST 2019
Radisson Blu Plaza, Ljubljana

Kupon se lahko unovči pri vseh naročilih prenosnikov, računalnikov in monitorjev 
v spletni trgovini PoceniPC.com ali v poslovalnici na Erjavčevi 18 v Novi Gorici. 

Kupon je veljaven do 31. 12. 2020.

Koda: RN2020

B O N  Z A  2 0  €

Making IT better

novi izdelek podjetja ADATA pa izstopa še z 
izgledom in odpornostjo. 
Glavni odliki zunanjega trdega diska ADATA 
HD770G sta dva “kanala” barvnih diod LED, ki 
med delovanjem novinca spreminjata barvo. 
Poleg tega je novost še odlično zaščitena pred 
padci in udarci ter je odporna celo na prah in 
vodo. Novost lahko potopimo v vodo, globine 
do dveh metrov za do 120 minut, saj je ta polno 
združljiva z mednarodno uveljavljenim standar-
dom IP68. 

vost ponudilo v prodajo še pred jesenjo, malop-
rodajna cena pa naj bi bila razkrita šele tik pred 
pričetkom prodaje.

BMw visiOn ineXt 

BMW prihodnosti, v 
katerem so še sedeži na 
dotik
Avtomobili se pripravljajo na novo dobo mobil-
nosti. Vsako podjetje ustvarja prihodnost na 
svoj način. Poglejmo, kako si avtomobil priho-
dnosti predstavljajo pri BMW-ju. 
BMW vision iNEXT je visoko avtomatiziran elek-
trični avtomobil prihodnosti, ki temelji na kon-
ceptu, zasnovanem tako, da bi na trg prišel že 
leta 2021. Je pa res, da pri prototipih, kakršen je 
ta, to ni nikakršno zagotovilo, da boste lahko čez 
dve leti dejansko kupili tak avtomobil. Vsekakor 
pa sta sam koncept in tehnologija osupljiva. 
Prednjačita pametni osebni asistent in pametni 
materiali v kokpitu. 
Vrata avtomobila se odpirajo kot ena dvokrilna 
vrata. B-stebriček so odstranili, tako da imate ob-
čutek, kot bi vstopili v dnevno sobo, ne pa v pre-
vozno sredstvo. Pod veliko panoramsko streho 
najdemo dva ločena sprednja sedeža in enodel-

no klop zadaj, v drugi vrsti. Voznikov delovni pros-
tor definirajo goli materiali in zaslonske plošče. 
Osebni asistent se odzove na poziv “Hej, BMW”, 
povezan je s pametnimi napravami in domačim 
omrežjem. Že na prvi pogled gre za čistokrvni av-
tomobil BMW. Prefinjen videz, 3D natisnjeni vzor-
ci, kamere, ki nadomeščajo ogledala in ne nazad-
nje Shy tech tehnologija. Ta se odraža v pamet-
nih materialih, ki uporabniku omogočajo nadzor 
nad aplikacijami s preprostim dotikom površin, 
kot je na primer sedež ali naslonjalo za roke. 

Zunanji trdi disk ADATA HD770G je na voljo v 
modri in rdeči barvi, s kapacitetami enega in 
dveh terabajtov. Novost meri zgolj 139 x 98 x 26 
milimetrov in tehta 270 gramov. Za prenos po-
datkov je na voljo vmesnik USB 3.2 Gen 1, garan-
cijski rok pa je kar tri leta. Podjetje ADATA bo no-

Vsekakor je BMW vision iNEXT avtomobil, ki na-
redi vtis. Kako, kdaj in v kakšni obliki bo vsa ome-
njena tehnologija dostopna navadnim smrtni-
kom, pa je drugo vprašanje.
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uniHertz titan 

Pametni telefon 
Android s fizično 
tipkovnico
Na spletnem portalu KickStarter se je pojavil 
nadvse zanimiv pametni telefon, ki se nekoliko 
razlikuje od ostalih. Gre namreč za poseben te-
lefon z Androidovim operacijskim sistemom, ki 
je opremljen s fizično tipkovnico po vzoru po-
slovnih telefonov BlackBerry. Pametni mobilni 
telefon Titan je pripravilo inovativno start-up 
podjetje Unihertz. 

Mobilni telefon Unihertz Titan je opremljen s fi-
zično tipkovnico QWERTY in zaslonom na dotik, 
ki ga lahko uporabljamo za hiter zagon aplikacij 
in izvajanje določenih opravil, kot je na primer 
hitra navigacija po spletnih straneh. Tipkovnica 
je seveda osvetljena, zato jo lahko uporabljamo 
v popolni temi. To je tudi razlog, zakaj je novost 
z nekoliko zastarelo obliko navdušila mnoge 
uporabnike. 
Inženirji podjetja Unihertz so pametni mobilni 
telefon Titan opremili z 11,4-centimetrskim ozi-
roma 4,5-palčnim zaslonom ločljivosti 1.440 x 
1.440 slikovnih točk, ki ga pred poškodbami šči-
ti zaščitno steklo Gorilla Glass. Preostala strojna 
oprema obsega še osemjedrni procesor fre-
kvence dveh gigahercev, 6 gigabajtov sistem-
skega pomnilnika in vgrajeni pomnilnik s 128 gi-
gabajti prostora, ki ga lahko razširimo s pomoč-
jo pomnilniške kartice microSD. Dovolj dolgo 
avtonomijo delovanja zagotavlja baterija zmo-
gljivosti 6.000 miliamper ur s podporo za brez-
žično polnjenje, na vgrajenem pomnilniku pa je 
nameščen Googlov mobilni operacijski sistem 
Android 9.0 Pie z nekoliko prirejenim grafičnim 
vmesnikom. 
Pri novincu najdemo še podporo za mobilno 
omrežje 4G/LTE, brezžični povezavi Wi-Fi 
(802.11ac) in Bluetooth 4.1 ter brezkontaktno 
tehnologijo NFC. Ne gre spregledati niti vme-
snika USB-C, bralnika prstnih odtisov, možnost 
prijave z obrazom ter odpornost naprave na vo-
do in prah. Na voljo je celo poseben kabel Uca-
ble z miniaturnim zaslonom, ki med polnjenjem 

mobilne naprave prikazuje koristne informacije, 
kot so napetost, stopnja napolnjenosti baterije 
ter obvestila o dohodnih sporočilih in telefon-
skih klicih.  
Pametni mobilni telefon Unihertz Titan je trenu-
tno mogoče kupiti le preko spletnega portala 
KickStarter, in sicer na spletni povezavi https://
www.kickstarter.com/projects/jellyphone/ti-
tan-unihertz-rugged-qwerty-smartphone. Zanj 
je v predprodaji treba odšteti 214 evrov, v prosti 
prodaji pa se bo maloprodajna cena novosti gi-
bala okoli 322 evrov.

sOnY reOn POCket 

Japonski geniji z 
rešitvijo za peklensko 
poletno vročino
Poletja so vse bolj vroča. Medtem ko se večina 
ljudi v najbolj vročih dneh zadržuje v zaprtih 
prostorih, opremljenih s klimatskimi napravami, 
se morajo nekateri kljub izjemno visokim tem-
peraturam odpraviti na pot. Rešitev zanje pa bi 
bila osebna prenosna klimatska naprava, ki je 
dovolj kompaktna, da jo lahko spravimo celo v 
žep. Govorimo o prenosni klimatski napravi s 
prodajno oznako Reon Pocket, ki so jo zasnovali 
inovativni inženirji podjetja Sony. 
Uporaba prenosne klimatske naprave Sony Re-
on Pocket je sila enostavna, saj zadošča, da jo 
vstavimo v žep posebne majice in jo upravlja-
mo kar s pametnim telefonom. Raziskovalci 
podjetja Sony zatrjujejo, da lahko prenosna kli-
matska naprava Reon Pocket zniža temperaturo 
za kar 13 stopinj Celzija, kar je v peklenski pole-
tni vročini več kot dovolj. Za tiste, ki sedijo v kli-
matiziranih prostorih in jih neprestano zebe, pa 
jih lahko prenosna klimatska naprave Reon Poc-
ket tudi segreje, in sicer na način, da poveča 
temperaturo za do 8 stopinj Celzija. S tem bo 
preživljanje časa v klimatiziranih prostorih pre-
cej bolj udobno. 

Prenosne klimatske naprave Sony Reon Pocket 
trenutno ni mogoče kupiti v trgovinah, ampak 
je na voljo le preko portala za zbiranje za-
gonskega kapitala. Kupite jo lahko na portalu 
https://first-flight.sony.com/pj/reonpocket, ce-

na novosti pa se giblje od preračunanih 27 
evrov pa vse do preračunanih 162 evrov, odvis-
no od tega, kakšno napravo želimo.

Nadvse inovativna leča bi lahko marsikateremu 
posamezniku močno olajšala življenje, zato bo-
do raziskovalci kalifornijske univerze nadaljevali 
z njenim razvojem. Čeprav novost še ni primer-
na za vsakdanjo uporabo, so raziskovalci prepri-
čani, da se bo to spremenilo že kmalu. Poleg po-
večevanja predmetov, bi lahko novost uporab-
ljali tudi na drugih področjih ter pri oddaljenem 
nadzoru robotov.

inOvaCije 

Prva leča z optično 
povečavo

Tehnologija in sodobna medicina sta tesno po-
vezani, saj je slednja predvsem na račun napre-
dnih sistemov močno napredovala. To so ne-
davno dokazali tudi nadobudni raziskovalci kali-
fornijske univerze, saj so razvili prototip nadvse 
zanimive kontaktne leče. Ta namreč lahko kot 
prva na svetu uporabniku sliko približa, ostrenje 
pa se izvede samodejno. 
Uporaba sistema povečave, vgrajenega nepos-
redno v lečo je sila enostavna, saj mora uporab-
nik zgolj dvakrat pomežikniti. Sama leča je 
sestavljena iz dveh delov, pri čemer je prvi del 
grajen na osnovi klasične leče, sestavljene iz več 
plasti polimernega filma, drugi pa je dejansko 
nadzorni modul. Ta skrbi tako za izvedbo pove-
čave kot tudi za samodejno ostrenje slike, za to 
pa uporabniku ni treba storiti ničesar. 
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KUPONKO d.o.o., Ulica Franja Žagarja 6, 3230 Šentjur
tel.: 03/749 32 81, e-mail: martina@kuponko.com, www.kuponko.com

SAMO V TRGOVINAH
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NA HRBTNI STRANI VAŠEGA RAČUNA 
SO ŠTEVILNI POPUSTI IN UGODNOSTI. 
OBRNITE RAČUN IN JIH IZKORISTITE!

NA HRBTNI STRANI VAŠEGA RAČUNA 
SO ŠTEVILNI POPUSTI IN UGODNOSTI. 
OBRNITE RAČUN IN JIH IZKORISTITE!
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 Ob nakupu 

2 izdelkov

ARAŠIDI praženi

in soljeni
             

500 g 

prejmete
 

ŠTUDENTSKO
HRANO

»Mim grede«   
    

60 g 

BREZPLAČNO.

Darilo prejmete na informacijah Interspara s predložitvijo računa.

Akcija poteka v Intersparih od 01.08.2019 do 31.08.2019 oz. do razdelitve daril.

HRIB, d.o.o., Dobje pri Planini, Večje Brdo 8, Dobje pri Planini

Frizerstvo "Z"
 

Žiga Vinder s.p.
Štihova ulica 11,
Ljubljana

051 886 111
5EUR

 AKCIJA
STRIŽENJE

 
         

ŽENSKO ali MOŠKO

velja do 
31.08.2019

KUPONA NE MORETE KOMBINIRATI Z DRUGIMI POPUSTI

AvgustovskAAvgustovskA

Ob nakupu GILLETTE 

FUSION nastavkov 4/1 

prejmete šampon 

HEAD & SHOULDERS 

CITRUS 500 ml 

BREZPLAČNO.

Akcija poteka v Intersparih od 01.08.2019 do 

31.08.2019 oz. do razdelitve daril. Darilo prejmete na 

informacijah Interspara ob predložitvi računa.

Orbico d.o.o., Verovškova ulica 72, Ljubljana

Gratis izdelek
prejmete na 

INFO PULT-u!

PREVERJENA KAKOVOST

preverite na www.zatopeldom.com

Verjetno najcenejši peleti 
v Sloveniji

10.-15. september 2019
CELJSKI SEJEM

PRIDI NA

52.

#nedovolisipogrešati

DRŽAVA PARTNERICA
ČRNA GORA
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24. - 29. 8. 2019, Gornja Radgona

57. MEDNARODNI

KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM

SEJEM NOVE GENERACIJE!

www.sejem-agra.si

AVSTRIJSKA ŠTAJERSKA
DEŽELA PARTNER

XiaOMi reDMi nOte 8 

Telefon s fotoaparatom 
ločljivosti 100 milijonov 
slikovnih točk
Dober pametni mobilni telefon je vse, kar de-
jansko potrebujemo za zajem fotografij in vide-
oposnetkov. Najnovejša generacija digitalnih fo-
toaparatov, vgrajenih vanje, je opremljenih z več 
objektivi, zmogljivimi senzorji in pametnimi al-
goritmi, ki nadomeščajo nastavitve optike in so 
zahtevali leta učenja. Xiaomi pa bo kakovost za-
jetih fotografij in videoposnetkov dvignil na še 
višji nivo, saj bo kmalu v prodajo ponudil pame-
tni mobilni telefon, ki bo opremljen s slikovnim 
tipalom ločljivosti več kot 100 milijonov slikov-
nih točk. 
Inženirji podjetja Xiaomi bodo namreč pri za-
snovi novega pametnega mobilnega telefona 
Redmi Note uporabili napredno slikovno tipalo 
Samsung, ločljivosti 108 milijonov slikovnih 
točk. Na ta način bo mogoče zajemati fotografi-
je do ločljivosti 27 milijonov slikovnih točk, saj 
bodo pri zajemu fotografije štiri slikovne točke 
združene v eno. To bo seveda omogočalo za-
jem boljših oziroma kakovostnejših fotografij tu-
di pri slabih svetlobnih pogojih. Te fotografije 
bodo posledično precej boljše kakovosti od tis-
tih, ki so zajete s tipalom dejanske ločljivosti 
okoli 27 milijonov točk. 

Podjetje Xiaomi bo slikovno tipalo ločljivosti 108 
milijonov slikovnih točk po vsej verjetnosti upo-
rabilo za pripravo pametnega mobilnega tele-
fona Redmi Note 8 ali celo Mi MIX 4. Več o načr-
tih podjetja Xiaomi pa naj bi bilo znanega v pri-
hodnjih nekaj tednih.

GarfielD kart: furiOus raCinG 

Po Sonicu in Crashu se z 
dirkačino vrača še 
Garfield
Če se vam ponudba arkadnih dirkačin na kon-
zolah letos kljub izdaji Meow Motors, Team So-
nic Racing in Crash Team Racing Nitro-Fueled v 
pičlih nekaj mesecih ne zdi dovolj pestra, se zdaj 
lahko veselite še povratka priljubljenega mač-
kona Garfielda. 

Igra se na dirkalne steze vrača z nadaljevanjem 
sicer ne pretirano uspešne igre Garfield Kart in 
bo vsebovala 16 prog, 9 pripomočkov za napad 
in obrambo, 8 prepoznavnih junakov, lokalno 
večigralstvo za maksimalno 4 igralce ter spletno 
večigralstvo za do 8 igralcev. Svoje dirkaške spo-
sobnosti bo mogoče preizkusiti v treh klasičnih 
igralnih načinih: Grand Prix, Single Race in Time 
Trial. Za povrhu pa je obljubljena še kustomiza-
cija dirkalnikov. 
Garfield Kart: Furious Racing bo v Evropi na vo-
ljo 7. novembra za PC, PlayStation 4, Xbox One 
in Nintendo Switch. Čeprav bomo na video na-
povednik morali še nekoliko počakati, so ustvar-

jalci že ponudili prve slike. Sami presodite, če 
ima prikupni maček kaj možnosti proti kakovo-
stni predelavi uspešnice Crash Team Racing.

OPPO waterfall 

Prvi pametni telefon 
brez vidnih obrob

Podjetje Oppo je za uporabnike mobilne telefo-
nije pred nedavnim pripravilo nadvse zanimiv 
zaslon, ki bo na zdolgočasen trg mobilne telefo-
nije ponovno prinesel nekaj svežine. Gre na-
mreč za posebno oblikovan zaslon s tovarniško 
oznako Waterfall, ki ga je mogoče dobesedno 
kar oviti okoli robov pametnega mobilnega te-
lefona. Ta bo v povezavi z upognjenim steklom 
omogočil izdelavo pametnega mobilnega tele-
fona s praktično nevidnimi stranskimi robovi. 
Na zgornji in spodnji strani zaslona bo še vedno 
vidna manjša zareza, ki pa bo komajda opazna. 
Inženirji podjetja Oppo so poskrbeli tudi za to, 
da se spletna kamera nahaja neposredno pod 
zaslonom in se aktivira le v primeru, ko jo upo-
rabnik potrebuje. Mnogi poznavalci področja 
mobilne telefonije so prepričani, da bo novi pa-
radni konj podjetja Oppo uspel prepričati tudi 
najzahtevnejše uporabnike storitev in tiste, ki od 
mobilne naprave pričakujejo nekaj več. 
Več informacij o inovativnem zaslonu Waterfall 
podjetja Oppo naj bi bilo znanih kmalu. Zanimi-
vo bo tudi videti, kako bodo tovrstni telefoni 
odporni na padce in udarce, saj bo zaslon de-
jansko slonel na robovih naprave, ki se pri pad-
cu naprave iz rok pogosto prvi dotaknejo tal.
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Nokia 9.1 PureView vas 
bo brez težav prepričala

Podjetje Nokia je na začetku letošnjega leta 
predstavilo pametni mobilni telefon, predvsem 
za tiste, ki prisegajo na vrhunsko digitalno foto-
grafijo. Govorimo o naprednem pametnem 
mobilnem telefonu Nokia 9 PureView, ki ima za 
zajem kakovostnih fotografij na voljo kar pet 
vrhunskih digitalnih fotoaparatov na hrbtni stra-
ni naprave. Piko na i mu daje še namenska pro-
gramska oprema podjetja Nokia, ki poskrbi za 
to, da vse zajete fotografije združi v eno. 

Nokia 9 PureView, ki bo opremljen s prodajno 
oznako Nokia 9.1 PureView. Novost naj bi se ba-
hala z mobilnim procesorjem Qualcomm 
Snapdragon 855, prednameščenim mobilnim 
operacijskim sistemom Android Q in celo s pod-
poro za mobilno omrežje 5G. Tudi Nokia 9.1 
PureView naj bi razpolagala s petimi digitalnimi 
fotoaparati, in sicer z dvema RGB in tremi mono-
kromatskimi kamerami. To bo pripomoglo h ka-
kovostnejšim fotografijam in videoposnetkom v 
slabih svetlobnih pogojih. 
Pametni mobilni telefon Nokia 9.1 PureView bo 
po vsej verjetnosti opremljen še z zaslonom z 
zarezo ali z odprtino na zaslonu, ki bo namenje-
na spletni kameri visoke ločljivosti. Več o nadvse 
zanimivem telefonu podjetja Nokia pa naj bi bi-
lo znanega še pred koncem letošnjega leta.

HOnDa e 

Šest zaslonov v električni 
Hondi za evropski trg

Prihodnost je električna, kar nedvomno drži 
predvsem za avtomobilsko industrijo. To je av-
tomobilski gigant Honda dokazal s pripravo 
svojega prvega električnega modela za evrop-
ski trg, ki bo opremljen z oznako E. Električni av-

Za konec letošnjega leta pa naj bi podjetje No-
kia pripravilo naslednika vrhunskega telefona 

tomobil Honda E bo brez težav prepričal tudi 
najzahtevnejše uporabnike, saj gre za super-
kompakten avtomobil, ki bo opremljen z najna-
prednejšo tehnologijo. 

Ključna prednost električnega avtomobila Hon-
da E pred konkurenco bo nedvomno uporaba 
kar šestih visokoločljivih zaslonov na srednji ar-
maturni plošči. Neposredno pred voznikom se 
bo nahajal prilagodljiv zaslon z 22,3-centimetr-
sko oziroma 8,8-palčno diagonalo, ta pa bo sam 
izbral informacije, za katere bo želel, da se mu 
prikazujejo. Poleg tega bosta na voljo še dva 
31,2-centimetrska oziroma 12,3-palčna zaslona, 
ki bosta služila za namene prikazovanja in 
upravljanja z večpredstavnostnimi vsebinami. 
Voznik bo lahko na enem zaslonu imel navigaci-
jo, na drugem pa grafični vmesnik sistema 
Apple CarPlay ali Android Auto. Z zaslonoma bo 
mogoče upravljanje s pomočjo glasovnih uka-
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zov, pri tem pa bo v pomoč napredna umetna 
inteligenca, ki bo govorne ukaze voznika in po-
tnikov v realnem času pretvarjala v “dejanja”. 
Dva zaslona se bosta uporabljala za prikaz slike 
stranskih kamer. Nadomestila bosta klasični 
vzvratni ogledali. En zaslon pa bo seveda name-
njen prikazu slike osrednjega vzvratnega ogle-
dala v avtomobilu. Avtomobil Honda E bo mo-
goče povezati tudi s pametnim mobilnim tele-
fonom ter na njem prikazati pomembne podat-
ke. Med njimi bomo našli trenutno lokacijo vozi-
la, stanje baterije, možnost upravljanja klimatske 
naprave in še mnogo več. Namensko aplikacijo 
bomo lahko uporabili celo kot digitalni ključ za 
odklepanje in zaklepanje vozila. 
Honda bo napredni električni avtomobil E jav-
nosti uradno predstavila na avtomobilskem sej-
mu v Frankfurtu, ki se bo odvijal septembra le-
tos. Novost bo poganjala električna pogonska 
enota s 150 konjskimi močmi. Baterija zmoglji-
vosti 35,5 kilovatnih ur pa bo zagotovila avtono-
mijo vožnje za približno 200 kilometrov.

varnOst 

Prepoved prostoročnega 
telefoniranja med 
vožnjo?
Dobri in predvsem odgovorni vozniki vedo, da 
je uporaba mobilnih telefonov med vožnjo zelo 
nevarno početje. Če med vožnjo tipkamo ali be-
remo kratka sporočila SMS, namreč s ceste 
umaknemo pogled za okoli pet sekund. Enako 
nevarno početje je tudi telefoniranje med vo-
žnjo, zato je klasična uporaba telefona med vo-
žnjo že dlje časa prepovedana v številnih drža-
vah po svetu. 

ko tveganje za povzročitev prometnih nesreč. 
Zgolj v Veliki Britaniji je bilo v letu 2017 zaradi 
uporabe mobilnega telefona med vožnjo 
povzročenih skupno 773 hudih prometnih ne-
sreč, med povzročitelji pa je bilo precej takih, ki 
so uporabljali sisteme za prostoročno telefoni-
ranje. Zaradi tega Britanci resno razmišljajo o 
tem, da bi med vožnjo prepovedali tudi sisteme 
za prostoročno telefoniranje. Člani britanskega 
parlamenta so že predstavili osnutek predloga 
za spremembo prometne zakonodaje, ta pa bo 
predložen v obravnavo že konec leta. 
Če bo omenjeni predloga zakona zares sprejet, 
smo prepričani, da bodo podobne omejitve 
kmalu sledile tudi v drugih evropskih državah. 
Strokovnjaki za prometno varnost so temu se-
veda naklonjeni, saj bi ta pristop pripomogel k 
drastičnemu znižanju hudih prometnih nesreč.

BritisH airwaYs 

Navidezna resničnost 
za potnike letalske 
družbe British Airways
Navidezna in razširjena resničnost sta nedvom-
no eni glavnih tem na tehnološkem področju, 
saj sta dovolj napredovali in postali dovolj zmo-
gljivi, da znata prikazovati že zelo realistične na-
videzne svetove, kar prinaša ogromen potencial 
na področju zabave. To so očitno spoznali tudi 
pri podjetju British Airways, saj so se odločili, da 
bodo potnikom s pomočjo navidezne resnično-
sti med letališčema Heathrow v Londonu in JFK 
v New Yorku popestrili let. 
Britanska letalska družba bo potnikom ponudila 
očala za navidezno resničnost družbe AlloSky, 
na voljo pa jim bodo različne vsebine, kot so ce-
lovečerci, dokumentarni filmi, animacije in po-
dobno. To bo nedvomno odlično kratkočasilo 
potnike, saj let traja vsaj osem ur, v pomoč pa 
bo tudi tistim, ki se letenja bojijo. V ta projekt bo 
letalska družba British Airways vložila okoli pre-
računanih 7,1 milijona evrov. Poleg nakupa očal 
za navidezno resničnost, projekt vključuje tudi 
namestitev kakovostne opreme za brezžični 
prenos večpredstavnostne vsebine. 
British Airways bo z opremo za navidezno res-

Zakonodajalci so bili doslej nekoliko bolj strpni 
do uporabe sistemov za prostoročno telefonira-
nje, a se tudi temu obdobju počasi bliža konec. 
Uporaba tovrstnih sistemov namreč daje zgolj 
lažen občutek, da je vožnja med telefoniranjem 
bolj varna, v praksi pa temu žal ni tako. Statistič-
no gledano namreč klasična uporaba mobilnih 
telefonov ali uporaba sistemov za prostoročno 
telefoniranje med vožnjo pomeni povsem ena-

ničnost postopoma opremil skupno 128 obsto-
ječih in 72 novih letal, ki bodo dobavljena v nas-
lednjih nekaj mesecih. Morda se bodo za po-
dobno potezo kmalu odločile tudi druge letal-
ske družbe, kar bi nedvomno pripomoglo k pre-
cej boljši uporabniški izkušnji pri letenju na dalj-
še razdalje.

GOOGle fiDO2 

Google želi prihodnost 
brez dostopnih gesel

Gesla so s strani uporabnikov mobilnih naprav 
Android še vedno eden najpogosteje upora-
bljenih načinov zaščite pred nepooblaščenim 
dostopom do spletnih storitev in do shranjenih 
podatkov v oblaku. Nekatera so celo takšna, da 
bi njihova objava marsikomu precej zagrenila 
življenje. Kljub temu večina uporabnikov ni pre-
več domiselnih pri oblikovanju svojih dostopnih 
gesel. Zato ne preseneča, da postanejo znana 
spletnim nepridipravom takoj, ko uspejo vdreti 
v podatkovno bazo kakšne slabo varovane sple-
tne storitve. 

To je tudi razlog, zakaj so se pri podjetju Google 
nedavno odločili za nadaljevanje boja proti ge-
slom, saj želijo uporabnikom zagotoviti boljšo 
uporabniško izkušnjo. Ti se namreč vse bolj ozira-
jo na prijavni sistem FIDO2 (Fast Identity Online 2), 
na katerega sicer prisegajo že marsikatere mobil-
ne aplikacije. Gre namreč za sistem, ki lahko obi-
čajno geslo “nadomesti” z biometričnimi podatki. 
Google bo še pred koncem poletja polno pod-
poro za sistem FIDO2 zagotovil vsem uporabni-
kom novejših pametnih mobilnih telefonov Pixel. 
Nekoliko kasneje bo ta način prijave na voljo še 
drugim uporabnikom pametnih mobilnih telefo-
nov Android z nameščenim mobilnim operacij-
skim sistemom Android 7 Nougat ali novejšim. 
Sprva bo novi sistem omogočal prijavo v storitev 
Google Password Manager brez uporabe gesla, 
nekoliko kasneje pa bodo ta sistem podprle tudi 
druge mobilne aplikacije podjetja Google. Temu 
“trendu” bodo najverjetneje kmalu sledili tudi 
drugi proizvajalci programske opreme.
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www.mlcljubljana.com

MANAGEMENT POSLOVNO
PRAVO

DIGITALNO
POSLOVANJE

·   Visokošolski program
·   Magistrski program

Vpisujemo v študij 
managementa in 
poslovnega prava:

Govorimo o pametnih mobilnih telefonih Ga-
laxy Note 10 in Galaxy Note 10+, ki so že nalete-
li na pozitivne kritike številnih poznavalcev mo-
bilne telefonije. Oba modela sta po oblikovni 
plati enaka, razlike med njima pa najdemo v sis-
temskem pomnilniku, bateriji in tipalu Depth, ki 
je na voljo le za model Galaxy Note 10+. Poleg 
novincev je podjetje Samsung predstavilo tudi 
prenovljeno digitalno pero S Pen, ki je izdelano 
iz enotnega ohišja, nudi do 10-urno avtonomijo 
delovanja in ga lahko uporabljamo celo za za-
jem fotografij in sebkov.

.. PODjetje saMsunG je v Okviru POseBne kOnferenCe venDarle PreDstavilO nOvO DružinO težkO PričakOvaniH PaMetniH MOBilniH telefOnOv, 
naMenjeniH PreDvseM POslOvniM uPOraBnikOM ..

Dočakali smo Samsung Galaxy Note 10

AKTUALNO

»

croSD, in sicer do skupne kapacitete enega tera-
bajta. Za prikaz slik je zadolžen kakovostni za-
slon Dynamic AMOLED s 17,3-centimetrsko ozi-
roma 6,8-palčno diagonalo in ločljivostjo 3.040 
x 1.440 slikovnih točk.  
Seveda je bilo odlično poskrbljeno tudi za za-
jem fotografij, videoposnetkov in sebkov, saj so 
na voljo trije digitalni fotoaparati ločljivosti 12 
milijonov slikovnih točk, 16 milijonov slikovnih 
točk in 12 milijonov slikovnih točk ter spletna ka-
mera ločljivosti 10 milijonov slikovnih točk. Do-
volj dolgo avtonomijo delovanja novincu zago-
tavlja baterija zmogljivosti 4.300 miliamper ur, 
medtem ko celoto zaključujeta še različica za 
najnovejša mobilna omrežja 5G in mobilni ope-
racijski sistem Android 9.0 Pie z všečnim grafič-
nim vmesnikom Samsung One UI, ki vas bo za-
gotovo prevzel. 
 
saMsunG GalaXY nOte 10 
Pametni mobilni telefon Samsung Galaxy Note 
10 je primeren predvsem za tiste, ki obožujejo 
“manjše” telefone, saj je opremljen z zaslonom 
Dynamic AMOLED s 16-centimetrsko oziroma 
6,3-palčno diagonalo in ločljivostjo 2.280 x 
1.080 slikovnih točk. Preostala strojna oprema 
obsega osemjedrni procesor Samsung Exynos 
9825, sistemski pomnilnik kapacitete 12 giga-
bajtov in do 256 gigabajtov vgrajenega prosto-
ra za shranjevanje podatkov, pri čemer slednje-
ga ni mogoče razširiti s pomočjo pomnilniške 
kartice microSD.  
Tudi tu je odlično poskrbljeno za zajem fotogra-
fij, videoposnetkov in sebkov, saj so na voljo tri-
je digitalni fotoaparati ločljivosti 12 milijonov sli-
kovnih točk, 16 milijonov slikovnih točk in 12 mi-
lijonov slikovnih točk ter spletna kamera ločlji-
vosti 10 milijonov slikovnih točk. Dovolj dolgo 
avtonomijo delovanja novincu zagotavlja bate-

rija zmogljivosti 3.500 miliamper ur, na vgraje-
nem pomnilniku pa je nameščen mobilni ope-
racijski sistem Android 9.0 Pie z grafičnim vme-
snikom Samsung One UI. 

DiGitalnO PerO s Pen 
Kot smo že v uvodu omenili, je bilo prenove de-
ležno tudi digitalno pero S Pen, ki je nepogreš-
ljiv pripomoček za vse uporabnike novih pa-
metnih mobilnih telefonov Samsung Galaxy 
Note 10. Ker so ga inženirji podjetja Samsung 
opremili z žiroskopom, ta omogoča, da  telefon 
upravljamo kar s pomočjo kretenj. Privzeta mo-
bilna aplikacija za S-Pen, Notes, pa lahko sedaj 
prepozna pisavo in jo spremeni v natipkano 
besedilo ali v dokument formata PDF. Eno pol-
njenje zadošča za okoli 10-urno uporabo, piko 
na i pa nedvomno daje kakovostno enotno ko-
vinsko ohišje. 
 
DOBavljivOst in MalOPrODajna Cena 
Nova pametna mobilna telefona Samsung Ga-
laxy Note 10 in Galaxy Note 10+ sta že na voljo 
za prednaročila, običajna prodaja novincev pa 
bo stekla 23. avgusta. Ker gre za pametna mo-
bilna telefona, namenjena predvsem poslovnim 
uporabnikom, seveda nista poceni. Razpoložlji-
ve različice in maloprodajne cene so na voljo 
spodaj. Cena se lahko od ponudnika do ponu-
dnika nekoliko razlikuje. 

• Samsung Galaxy Note 10 z 8 GB pomnilnika in 
256 GB prostora: 979 evrov 

• Samsung Galaxy Note 10+ z 12 GB pomnilnika 
in 256 GB prostora: 1.129 evrov 

• Samsung Galaxy Note 10+ z 12 GB pomnilnika 
in 512 GB prostora: 1.229 evrov 

• Samsung Galaxy Note 10+ 5G z 12 GB pomnil-
nika in 256 GB prostora: 1.229 evrov 

saMsunG GalaXY nOte 10+ 
Zmogljivejši model se bo brez težav prikupil tu-
di najzahtevnejšim uporabnikom, saj je opre-
mljen z nadvse zmogljivo strojno opremo. Na 
voljo je osemjedrni procesor Samsung Exynos 
9825, sistemski pomnilnik kapacitete 12 gigabaj-
tov in do 512 gigabajtov vgrajenega prostora za 
shranjevanje podatkov. Po potrebi lahko vgraje-
ni pomnilnik razširimo s pomnilniško kartico mi-
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.. Danes veMO, Da se izOBraževanje POsaMeznika nikOli ne zaključi. PreDvseM Pa je izOBraževanje POMeMBnO, če želiMO Ostati v stiku z 
aktualniMi nOvOstMi in takO Ostati zaniMivi za DelODajalCe ..

IT izobraževanja postajajo 
nepogrešljiva

AKTUALNO

»

Izobraževanju danes nekateri še vedno pripisu-
jejo premalo pomena, dejstvo pa je, da je iz-
redno pomembno za osebnostno rast, poleg 
tega je izobraževanje postalo vseživljenjski 
proces. Tretje dejstvo pa je, da za izobraževanje 
nikoli ni prepozno. 
Hiter razvoj informacijske tehnologije in naša 
odvisnost od nje, sta nas prisilila, da moramo 
imeti vsaj osnovna računalniška znanja, če želi-
mo biti konkurenčni. Pa ne gre samo za konku-
renčnost v smislu delovnih mest, hitro se znaj-
demo brez možnosti sodelovanja in brez prilož-
nosti tudi v sami družbi. 
Danes je tehnologija ključna tako v poslu kot pri 
mnogih vsakdanjih stvareh na način, kakršnega 
si še pred nekaj leti nismo predstavljali, zato so 
izobraževanja na področju informacijske tehno-
logije tako pomembna. V prihodnosti bomo 

najverjetneje tehnologiji pripisovali še večji po-
men, zato je zdaj pravi čas, da stopite v stik z njo. 
Izobraževanja s področja informacijskih tehno-
logij lahko potekajo v okviru formalnega izobra-
ževanja ali različnih tečajev in izobraževanj. V 
podjetjih se vse pogosteje odločajo tudi za for-
malna izobraževanja zaposlenih, ki želijo prido-
biti dodatna znanja s področja računalništva in 
informatike. 
 
vseživljenjskO učenje 
Kakorkoli pogledamo, izobraževanja na IT po-
dročju so pomembna za razvoj družbe, in če se 
pri nas tovrstna izobraževanja najpogosteje 
opravlja po končanem študiju (razen v šolah, 
kjer je IT primarna vsebina), je v tujini več pou-
darka na tem že med samim formalnim izobra-
ževanjem. Vsekakor bo v prihodnosti ta premik 

obvezen tudi pri nas, saj je skoraj ni več stvari, ki 
ne bi bila povezana z informacijsko tehnologijo. 
Poleg tega je vse večji poudarek na izobraževa-
nju starejše populacije, ki ni tako vešča vsega, 
kar moderna tehnologija omogoča. Gre za to, 
da tudi tisti, ki računalnika še ne znajo uporab-
ljati, osvojijo vsaj osnovne veščine in postanejo 
pri delu z računalnikom samostojni. Nekateri 
ponudniki tako organizirajo delavnice in tečaje, 
v katerih se starejši naučijo uporabe svetovnega 
spleta, pošiljanja elektronske pošte, uporabe ta-
blice, pametnega telefona in podobno. 
 
MOžnOsti je neskOnčnO 
Ponudnikov IT izobraževanj je na trgu veliko. 
Med vodilne zagotovo sodijo B2, OpenIT, Hou-
sing, IAM, S&T, SRC, CDI Univerzum, Agencija Po-
ti … Certifikati, ki jih pridobite z izobraževanji, 
vas bodo povzdignili tudi na lestvicah primer-
nosti kandidatov, ki jih sestavljajo delodajalci. 
Poleg tega vam IT znanja na široko odpirajo tudi 
vrata v tujino. Izobrazba na IT področju prinaša 
še dve ključni prednosti. Prva je zagotovljen ra-
lativno visok dohodek, ki se v Sloveniji giblje 
nekje med 1300 in 2500 evri neto in višje, v tuji-
ni pa si lahko obetate še nekoliko višjo plačo. 
Druga pa je ta, da v prihodnosti za takšne profi-
le ne bo zmanjkalo dela, saj je to eno bolj zani-
mivih in rastočih področij na trgu dela. Za zgoraj 
omenjena izobraževanja boste odšteli od nekaj 
sto do tisoč evrov in več. Zanimiva možnost so 
tudi e-izobraževanja, ki jih omogočajo določeni 
ponudniki. Predvsem zato, ker pri njih nismo ve-
zani na določeno lokacijo in se lahko izobražuje-
mo dobesedno kjerkoli. Potrebujemo le raču-
nalnik in dostop do svetovnega spleta 
Na voljo so tudi alternative, ki jih ponuja inter-

IKT-znanja: razkorak med 
potrebami in ponudbo kadra

Potrebe na trgu dela po znanjih s področij IKT so vedno večje. Poglablja pa se razkorak med njimi 
in številom mladih strokovnjakov. Glede na raziskavo Evropske komisije, delodajalci najtežje 
zapolnijo delovna mesta na področju oblačnih storitev, kibernetske varnosti, uporabniške izkušnje 
in podatkovne znanosti, čeprav ocenjujejo, da je IKT sektor v gospodarstvo EU v letu 2018 prispeval 
857 milijard evrov. Številne raziskave kažejo, da bodo razvoj aplikacij, načrtovanje in vzdrževanje 
omrežne infrastrukture, skrb za varnost, pametna proizvodnja in podpora različnim poslovnim 
sistemom, ustvarili še večjo potrebo po ljudeh z ustreznimi 
tehničnimi znanji. Zato v DIH Slovenije združujemo številne 
ponudnike usposabljanj, podjetja pa lahko z uporabo vavčerja 
za digitalne kompetence ugodno pridobijo potrebna znanja.
www.dihslovenia.si

DIH Slovenije

Dr. Emilija Stojmenova Duh, 
direktorica Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije



Računalniške novice www.racunalniske-novice.com 19

 AKTUALNO

»

 «

net. Za dostop prav tako potrebujete osebni ali 
prenosni računalnik, tablico ali zgolj pametni 
mobilni telefon. Na YouTubu najdete neomeje-
no število izobraževanj in predavanj, poleg tega 
se lahko zatečete na katerega izmed forumov… 
Le pozorni bodite, da je vsebina relevantna, saj 
veste – na splet lahko kdorkoli naloži karkoli. 
 
OPtiMizaCija, sPletnO trženje, DružBena 
OMrežja … 
Vse več je ponudnikov izobraževanj na področ-
jih, kot so optimizacija spletnih strani, spletno tr-
ženje, uporaba socialnih omrežij in podobno. To 
so nove vsebine, ki jih je prineslo spremenjeno 
okolje in položaj zaposlenih. Vsebine, ki se mno-
gim še danes zdijo abstraktne, a hkrati gradijo 
delovna mesta prihodnosti. Na trgu so tudi 
podjetja, ki se ukvarjajo na primer zgolj z izobra-
ževanji na področju programiranja. 
Vse se seli na splet, prav zato so omenjena zna-
nja (in še mnoga druga) tako zelo pomembna. 
Na spletu se danes ustvarjajo prihodki in kdor 
bo vlak zamudil, ga bo ob današnjem tempu 
napredka težko še kdaj ujel. 
 
it PrOfilOM ne BO zManjkalO Dela 
Kot smo že omenili, so IT kadri med najbolj is-
kanimi, hkrati pa so pogosto tudi zelo dobro 
plačani. Poleg tega že vsaj leto dni s strani de-
lodajalcev slišimo, da je povpraševanje po 
ustreznih kadrih večje od ponudbe – to velja 
tudi za IT področje. Upravljanje s podatki, infor-
macijska varnost, internet stvari …Če ste stro-
kovnjak na katerem izmed teh področij, naj vas 
ne skrbi. Kateri poklici še najbolj izstopajo na 
področju IT? Strokovnjak za podatke, razvijalec 
podatkovnih baz, programer za spletne strani 
in mobilne aplikacije, programer s širokim spe-
ktrom znanj, sistemski inženir za oblak, arhitekt 

Učenje se ne ustavi po končani šoli
Globalizacija, digitalizacija in tehnološki razvoj vodijo do sprememb delovnih mest, spretnosti in 
sposobnosti, ki jih potrebujemo za opravljanje svojega dela. Posledično se spreminja miselnost 
glede nekega zapovedanega zaporedja aktivnosti: najprej se učimo, potem se zaposlimo v podjetju, 
kjer delamo 40 let in se nato upokojimo. Namesto tega je vedno bolj v ospredju prepletanje 
aktivnosti: ko se zaposlimo, se ne prenehamo učiti, temveč nadgrajujemo svoje veščine in znanje. V 
času delovne aktivnosti menjamo več različnih delovnih mest in delodajalcev. Po upokojitvi smo še 
vedno aktivni, tako ali drugače. Potreb po vseživljenjskem učenju, ki nastajajo ne le zaradi zgoraj 
naštetih vzrokov, temveč tudi zaradi demografskih sprememb, se zavedajo že mnoga podjetja. K 
sreči so razpisane tudi finančne spodbude. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije je objavil razpis JP ASI 2019, na katerem lahko podjetja pridobijo sredstva za 
usposabljanje svojih zaposlenih, 
starejših od 45 let. Pomembno je, da se 
podjetja zavedajo, da so z vpeljevanjem 
vseživljenjskega učenja v svojo strategijo 
na dobri poti do motiviranih, zadovoljnih 
in kompetentnih zaposlenih.

Kadrovska asistenca 

računalništva v oblaku, specialist za pomoč 
uporabnikom in podporo delovnim postajam, 
specialist za internet stvari, strokovnjak za 
omrežja, strokovnjak na področju varovanja in-
formacij, sistemski administrator … 
 
kaj POtreBujete za izveDBO izOBraževanj? 
Za izvajanje IT izobraževanj pravzaprav ne 
potrebujemo veliko - dovolj zmogljiv računal-
nik, spletno povezavo, projektor, platno, zvoč-
nike, tablo ter zvrhano mero znanja, da bomo 
lahko pojasnili vsako vprašanje, ki bo prišlo s 
strani radovednih slušateljev. Nadomestek za 
računalnik je lahko tudi tablica ali mobilni tele-
fon. Te naprave so danes postale že tako zmo-
gljive, da zmorejo zelo zahtevne operacije in 
so pravi žepni računalniki. 
 

kaj Prinaša PriHODnOst?  
Tehnologija se širi na najrazličnejša področja na-
šega življenja. Tako kot se širi tehnologija, je vse 
več tudi izobraževanj, ki nas na to temo pouču-
jejo. Če nekoliko posplošimo, lahko rečemo, da 
starejši kot smo, več bomo morali vložiti v IT izo-
braževanja. V to nas sili nenehen razvoj, pa tudi 
zahteve po tovrstnem kadru – bodisi po visoko 
izobraženih strokovnjakih, bodisi po kadru na 
ostalih področjih - vsi pa morajo poznati osnove 
IT tehnologije. 
Nekateri izmed strokovnjakov, ki bodo v priho-
dnosti najbolj iskani, so tudi: sistemski inženirji, 
razvijalci spletnih strani in uporabniške izkušnje, 
strokovnjaki za mrežne tehnologije, strokovnja-
ki za informacijsko varnost (etični hekerji), infor-
macijski poslovni analitiki, upravljalci in razvijalci 
podatkovnih baz ter podatkovni rudarji. Eden 
bolj zanimivih novih poklicev na področju infor-
macijske tehnologije je nedvomno tudi strokov-
njak za varstvo osebnih podatkov, ki se ukvarja s 
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 
(GDPR). Če ste strokovnjak za kaj izmed naštete-
ga, se vam ni treba bati, da bi v prihodnosti os-
tali brez dela. Če pa ste ravno v fazi izbire študi-
ja ali izobraževanja, je katero izmed številnih IT 
izobraževanj zagotovo prava izbira.
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Predstavljajte si odraščanje in večino življenja 
brez interneta, pametnega telefona, pametne 
televizije in vsega pametnega, kar danes svet 
premore. Potem pa kar naenkrat razcvet tovr-
stne tehnologije in vi ste že v tretjem življenj-
skem obdobju. Zadeve vas ne zanimajo, morda 
se jih celo bojite ali pa nimate finančnih možnos-
ti, da bi jih spoznali. Dejstvo je, da so lahko tudi 
starejšim sodobne IKT (informacijsko-komunika-
cijske tehnologije) pri marsičem v pomoč. 
 
za vse GeneraCije 
Na CDI Univerzum vedo, kako pomembno je, da 
so vse generacije, tudi starejše, vešče uporabe 
sodobne tehnologije. 2. oktobra bodo v okviru 
Festivala za tretje življenjsko obdobje organizi-
rali okroglo mizo z naslovom “Kakovost življenja 
v tretjem življenjskem obdobju z uporabo so-
dobne tehnologije”. Sredstva za izvedbo so pri-
dobili na Javnem razpisu za financiranje pod-
pornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v le-
tu 2019, ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport. 
Dejstvo je, da število starejšega prebivalstva tako 
v Sloveniji kot v svetu narašča. Pri nas je ta mejnik 
65 let. CDI Univerzum na okrogli mizi želi predsta-
viti strategijo dolgožive družbe, udeleženci 
omizja bodo diskutirali predvsem o nujnosti po-
večanja dostopnosti IKT storitev ter povečanju 
digitalne pismenosti in e-znanja, pa tudi o pravi-
cah in možnostih, ki starejšim omogočajo okolje 
skozi različne oblike izobraževanj in dejavnosti. 

.. na PODrOčju ikt se svet vrti čeDalje Hitreje. vsak Dan sMO Priča nOvOstiM, ki jiM težkO sleDiMO. starejše GeneraCije, ki s tO teHnOlOGijO 
nisO ODraščale, se z nOvOstMi sOOčajO še težje ..

CDI Univerzum

Starejšim moramo približati moderno 
tehnologijo

60 let

Center za dopisno 
izobraževanje Univerzum

Grošljeva ulica 4, 1000 Ljubljana
T: 01/583-92-70

E: info@cdi-univerzum.si
W: www.cdi-univerzum.si

Uporaba IKT je lahko starejšim v veliko pomoč 
pri vsakdanjem življenju, prav tako lahko pozitiv-
no vpliva na njihovo socialno življenje in seveda 
na bolj kakovostno življenje celotne družbe. 
 
razlOGi sO zelO različni 
Na okrogli mizi bo med drugim govora o upo-
rabljanju IKT pri starejših, o izzivih in prednos-
tih uporabe ter o razlogih za slabšo rabo so-
dobnih tehnologij. 
Razlogi za slabšo rabo pametnih naprav med 
starejšimi so zelo različni: od geografske odda-
ljenosti in s tem slabše dostopnosti tehnologije, 
upadanje telesnih in umskih sposobnosti, 
neznanje tujega jezika, neznanje uporabe sa-
mih naprav do finančne nezmožnosti. Lahko gre 
tudi za strah pred uporabo »neznane« tehnolo-
gije ali zgolj za nezanimanje. In prav za te razlo-
ge želijo na CDI Univerzum najti rešitve, tehno-
logija namreč danes napreduje z neverjetno hit-
rostjo in razkorak se iz dneva v dan veča. Ker se 
veliko starejših z modernimi tehnologijami ni še 
nikoli srečalo, jim je ta prehod treba olajšati z 
ustreznimi izobraževanji, poskrbeti je treba tudi 
za cenovno in geografsko dostopnost. 
Jeseni na CDI Univerzum za starejše pripravljajo tu-
di tečaje uporabe računalnika, telefona in podob-
no. Če ste sami nevešči tega ali imate sorodnika, ki 
bi se tega rad naučil, vam bo gotovo hvaležen, v ko-
likor bo imel priložnost obiskati katerega od tečajev. 

velika Paleta izOBraževanj za vse 
Na CDI Univerzum tudi sicer nudijo bogato pa-
leto tečajev, seminarjev, izobraževanj in usposa-
bljanj s področja računalništva ozi roma sodob-
nih digitalnih platform. Naj predstavimo zgolj 
nekaj programov. Pri programu “računalnikar” 
gre za triletni program in je primeren za vsako-
gar, ki ga zanima delo na področju informatike. 
Kandidat se v sklopu šolanja nauči oblikovanja 
spletnih strani, programiranja, računalniškega 
oblikovanja dokumentov, vzdrževanja komuni-
kacijskih in informacijskih siste mov ter vzdrževa-
nja in nameščanja certifikatov. 
Program “tehnik računalništva” je še en celos-
ten program, kjer kandidat osvo ji kopico raču-
nalniških znanj. Na CDI Univerzu m izvajajo tri 
vrste programov računalniškega teh nika. V 
vseh programih udeleženec pridobi veliko ra-
čunalniškega znanja – nauči se dograjevati ob-
stoječi informacijski sistem v podjetju, skrbeti 
za digitalno varnost, delati z bazami podatkov 
in s programskimi jeziki. 
Na CDI Univerzum se lahko udeležite še mno-
gih uporabnih tečajev in delavnic, kot so na pri-
mer “Kako posnamem video”, “Obdelava slik”, 
“Osnove digitalne fotografije”, “Uporaba raču-
nalnika in delo z datotekami”, “Uporaba tablice”, 
“Slepo tipkanje”... 
Več informacij o izobraževalnih programih naj-
dete na www.cdi-univerzum.si.   (P.R.)

Vpisujemo!
cdi univerzum

šola za vse odrasle

gimnazija 
priprave na maturo

ekonomski tehnik
tehnik računalništva

predšolska vzgoja

kuhar
računalnikar natakar

bolničar negovalec

administrator
gastronomija in turizem trgovec

osnovna šola za odrasleteč
aji

srednje šole

usposabljanja

DO

BRODOŠLICA
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MLC Ljubljana 

Napredni poslovni študiji za poklice 
digitalne prihodnosti
.. Danes iščeMO PreDvseM izOBraževanje, ki BO uPOraBnO za naš vstOP v PriHODnOst in DiGitalizaCijO .. 

MLC Fakulteta za management in pravo Ljublja-
na izvaja sodoben poslovni študij po zgledu 
mednarodno naprednih poslovnih fakultet. Za 
izzive, ki nas čakajo v prihodnosti in za kakovo-
stno izobraževanje namreč potrebujemo mo-
derno institucijo. Študij mora biti prilagojen po-
sameznikovim življenjskim okoliščinam: družini, 
delovnim obveznostim, kariernim ambicijam. 
Izobraževanje mora biti zanimivo tudi za štu-
dente, ki so študij prekinili, da so jim priznana 
predhodna izobraževanja (izpiti) in praksa. 
 
trOjček, ki zaGOtavlja usPešnO PriHODnOst 
Študij na MLC Ljubljana poteka ob spoznavanju 
poslovnih problemov iz prakse in sodobnih 
načinov njihovega reševanja. Trojček, ki ga 
predstavljajo management, poslovno pravo in 
omenjeno digitalno poslovanje, zagotavlja pri-
hodnost, v kateri bodo študenti odlično delo-
vali. V Sloveniji so edini, ki nudijo to predmetno 
kombinacijo. Študij je usmerjen v prakso. Pra-
ksa poteka preko ekskurzij in povabljenih pre-
davateljev, ki so uspešni managerji, podjetniki 
in poslovni pravniki. Študij vsebuje tudi prak-
tično delo na poslovnih aplikacijah najsodob-
nejšega poslovnega informacijskega sistema 
SAP (System Analysis and Program Develo-
pment), podatkovnih bazah BISNODE in sple-
tnem oglaševanju preko Googla in družbenih 
omrežij (Facebook, Instagram) …  

DiGitalizaCija POslOvanja 
Partnerstvo MLC Ljubljana - SAP - BISNODE 
Fakulteta uspešno sodeluje s podjetjema BISNO-
DE, ki se ukvarja s poslovno analitiko in SAP, ki je 
eno od vodilnih podjetij na področju poslovnih 
aplikacij. Študentje na SAP in BISNODE program-
skem okolju raziskujejo realne probleme, iščejo 
njihove rešitve in jih predstavljajo v obliki semi-
narskih nalog, diplomskih ali magistrskih del. 

Spletni marketing 
Z vedno večjo potrebo trga dela po znanju sple-
tnega oglaševanja, smo na MLC Ljubljana razvili 
program in poletne tečaje na temo spletnega 
oglaševanja od A do Ž. Študentje se tekom štu-
dija naučijo izdelati svojo spletno stran, voditi 
spletno analitiko, na podlagi katere oblikujejo 
oglaševalske načrte, vezane na plačljivo oglaše-
vanje na Google Ads, Facebooku in Instagramu. 
 
Management in pravo za dobrega vodjo 
Na MLC Ljubljana se zavedajo, da mora dober vod-
ja za uspešno in varno vodenje poslovanja obvla-
dati znanje managementa in poslovnega prava. 
Zavedajo se, da so sodobni poslovni študiji taki, da 
je čas od zaposlitve posameznika v nekem podje-
tju do tega, da je za podjetje dejansko uporaben, 
čim krajši. Zato MLC Ljubljana v svojih programih 
optimalno združuje študij s poslovno prakso. 
 
visOkOšOlski PrOGraM na MlC ljuBljana 
Cilj študijskega programa prve stopnje je uspo-
sobiti študente za različna področja dela nižjega 
in srednjega managementa v gospodarskih in 
drugih družbah. Študentje pridobijo osnovna 
znanja korporacijskega prava in managementa 
v podjetništvu. Diplomanti obvladajo dela z na-
logami pri upravljanju sodobnih informacijsko 
podprtih poslovnih funkcij (SAP) srednjih in 

majhnih podjetij: nabava, proizvodnja, prodaja, 
kadri na delokrogih planerjev in analitikov, sple-
tnih oglaševalcev. Diplomanti lahko opravljajo 
dela malega pravnika v podjetjih ali v od-
vetništvu oziroma notariatu. 
 
MaGistrski PrOGraM na MlC ljuBljana 
Magistrski program združuje management in 
poslovno pravo ter ju nadgrajuje z aktualnimi 
digitalnimi vsebinami poslovne analitike. Štu-
dentje spoznajo mednarodne prakse na podro-
čju managementa in vodenja. Primeren je za 
vse, ki bodo prevzemali naloge najvišjega ma-
nagementa v organizacijskih enotah ali pri pro-
jektih. Prilagojen je tudi tistim, ki se bodo sreča-
li z vodenjem in podjetništvom, a v dodiplom-
skem izobraževanju niso bili podrobno sezna-
njeni z nalogami managementa in s tem pove-
zanimi pravnimi vprašanji (inženirji, zdravniki, 
družboslovci …). Za študij se odločajo tudi vod-
je ali bodoče vodje družinskih in lastnih podjetij. 
 
MlC ljuBljana za izPOPOlnjevanje ali za 
nOv začetek 
Izobraževanje je proces, ki traja vse življenje. Za-
radi razvoja IKT, avtomatizacije in robotizacije, je 
to postalo še toliko bolj pomembno. MLC Lju-
bljana je pravi naslov za vas, pa naj gre za izpo-
polnjevanje ali nov začetek.   (P.R.)
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.. v POslu POznaMO velikO infOrMaCijskiH rešitev, z uPOraBO kateriH laHkO POslOvni PrOCesi tečejO BOlj GlaDkO kOt kaDarkOli Prej. POMeMBnO 
Pa je, Da je tuDi saMa uveDBa CelOvita, saj laHkO le takO realizirate PričakOvane POzitivne učinke na vaš POsel ..

Šola prihodnosti Maribor  

Vrhunske storitve moramo znati tudi 
uporabljati

Uvajanje sodobnih informacijskih tehnologij, 
notranja in zunanja komunikacija ter vrsta oro-
dij, ki to omogočajo, so danes v poslu izjemne-
ga pomena. Tako poznamo vrhunske storitve za 
učinkovito komunikacijo in neomejeno sodelo-
vanje. Vsako uvajanje takih novih storitev v pod-
jetju pa zahteva čas, izobraževanja, fine nastavi-
tve storitev in druge naloge, česar se v vsakem 
podjetju ne zavedajo. Investicija, na primer v 
storitve Microsoft 365, je šele začetek poti.
 
CelOstna PODPOra 
S storitvami Microsoft 365 lahko izkoristite pri-
ložnosti sodobnega računalništva in se lažje 
posvetite svojemu poslu. Microsoftove oblačne 
storitve v Šoli prihodnosti Maribor v Sloveniji 
uvajajo že skoraj 10 let. V tem času so nabrali 
ogromno izkušenj, ki jim omogočajo, da nudijo 
najboljšo podporo pri uvedbi in uporabi stori-
tev. Odlikuje jih predvsem to, da strankam zago-
tavljajo celovite rešitve, v ta namen pa po potre-
bi k sodelovanju vključijo tudi partnerje. 
Zagotavljajo, da boste poleg same licence z Of-
fice 365 ali Microsoft 365 pri njih dobili celostno 
storitev, izobraževanje uporabnikov, prilago-
ditev storitev, nudili vam bodo vzdrževanje in 
prijazno tehnično podporo. Z njihovo pomoč-
jo boste zagotovo izboljšali izkušnjo komunika-
cije in deljenja dokumentov v podjetju. 
Podjetjem, ki se odločijo za Office 365, želijo 
omogočiti, da svojo investicijo kar najbolje izko-
ristijo. Pri nakupu se zgodba pogosto konča, a 
ključne priložnosti sledijo iz optimizacije proce-
sov, ki jih investicija omogoča. 
 
kaj vse OMOGOča MiCrOsOft 365 
V Šoli prihodnosti Maribor so pripravili štiri 

osnovne pakete storitev, namenjene podjetjem 
z najmanj tremi zaposlenimi. Od takšnega, ki 
vključuje le licenco in e-poštni nabiralnik do 
takšnega z bogato paleto storitev. Podrobnosti 
si oglejte na povezavi izberinajboljse.si. Če 
med njimi ne najdete pravega zase, vam bodo z 
veseljem pripravili takšnega, ki bo zadovoljil vse 
vaše potrebe. 
Vsi paketi vključujejo uvodno izobraževanje za 
celotno ekipo, vzpostavitev in nastavitve izbra-
nega paketa po vaših željah in tehnično podpo-
ro ter bon v vrednosti 70 evrov za izobraževa-
nje po izbiri. 
 
POtreBujete več? 
Ker se zavedajo, da se pričakovanja in potrebe 
podjetij med seboj lahko precej razlikujejo, so 
nekatere storitve iz paketov izključili. Če torej 
karkoli pogrešate, jih na to opozorite. 
Tako se ponudba ne ustavi pri zgoraj opisanem, 
ampak vam nudijo tudi dostop do drugih Micro-
softovih rešitev, prenos obstoječih podatkov v 
oblak (elektronska pošta, poslovni dokumenti) 
in dodatno varnostno kopiranje podatkov. 
Omogočajo tudi izbiro in ureditev spletne do-
mene, izdelajo spletno predstavitev podjetja, 
svetujejo pri uvajanju IT storitev, uredijo pa lah-
ko tudi centralno upravljanje s podpisi v e-pošti. 

Za več informacij in vprašanja obiščite izberinaj-
boljse.si.     (P.R.)

Šola prihodnosti Maribor
Partizanska cesta 5

2000 Maribor, Slovenija

040 80 70 55
info@sola-prihodnosti.si

Z zanesljivo poslovno elektronsko po-
što z vašo domeno boste prejeli 50 
GB nabiralnik na člana ekipe, brezplač-
ne nabiralnike za skupne naslove ter 
orodja za upravljanje vašega časa. 

Za varno shranjevanje in deljenje 
poslovnih dokumentov bo poskrbe-
la elektronska shramba za doku-
mente, v kateri boste imeli kar 1TB 
prostora na člana ekipe. 

Poleg tega so na voljo orodja za ekipe, 
s katerimi se lažje povežete in ostane-
te v stiku tudi na poti. To so orodja za 
komunikacijo in spletne konference. 

Izkoristite lahko dostop do zmoglji-
vih spletnih aplikacij, najnovejših pri-
pomočkov Microsoft Office in ope-
racijskega sistema Windows 10. 

Pri vsem tem bo skrb za varnost od-
več, saj bodo najsodobnejše varno-
stne rešitve delovale kot odlična 
podpora vašemu poslu. Poleg tega 
pričakujte 99,9 % zagotovljeno do-
stopnost storitve. 

na vOljO sO vaM številna OrODja, ki jiH 
laHkO PrilaGODite GleDe na vaše želje. 

@
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.. kar 65 % POslOvniH PrilOžnOsti PriDOBijO uPOraBniki z linkeDinOM ..

LinkedIn = do 40 % povečana prodaja 

Kako med top 3 % podjetij z 
LinkedInom

Plan B+ Brigita Lazar Lunder s.p.
https://si.LinkedIn.com/in/

brigitalazarlunder
brigita.lazarlunder@planbplus.biz 

• delavnice & inhouse 
delavnice: prodaja, 
marketing, HRM

• analize; osebni profil /  
stran podjetja na LinkedInu

• svetovanje/ coaching
• izvedba osebni profil /   

stran podjetja na LinkedInu

Rešitve na 
LinkedInu

360
in

LinkedIn delavnice - napoved 
intenzivnih praktičnih delavnic: 
 
• Stran podjetja na LinkedInu – vaš največji 

vir poslovnih priložnosti, 25. 09. 2019 
• Kako postati »All-Star« na LinkedInu v 4 

urah, 24. 10. 2019 
• Kako z LinkedInom prodati do 40 % več, 

12.12. 2019 

Zakaj je prisotnost na LinkedInu ključnega po-
mena za vašo prodajo? 
 
značilnOsti linkeDina:
• Poslovno omrežje s 600+ milijoni članov, več 

kot 50 % poslovnih ljudi na svetu; 

• Visoko uvrščen na Googlu in drugih brskalni-
kih; 

• Uporablja ga 9 milijonov podjetij in 27+ mili-
jonov blagovnih znamk iz 200 držav; 

• 56 % kupcev raziskuje ponudnike preko Lin-
kedIna; 

• 44 % kupcev je našlo ponudnike preko Linke-
dIna; 

• 65 % poslovnih priložnosti pridobijo uporab-
niki preko LinkedIna; 

• LinkedIn sporočilo ima 7-krat večjo stopnjo 
odpiranja kot običajna e-pošta; 

• 4-krat bolj učinkovit za medpodjetniški trg 
(B2B) kot Facebook ali Twitter; 

• Podjetja so z LinkedInom povečala prodajo 
tudi do 40 %; 

• Sodeluje z Microsoftom za še boljšo uporab-
niško izkušnjo; 

• Usklajen GDPR. 
 
100 % uspeh na LinkedInu je zagotovljen s 
profe sionalnim osebnim profilom ključnih ljudi v 
podjetju in s stranjo podjetja. Če je vsebina dob-
ro pred stavljena in optimizirana, potem je zelo 
verje tno, da bo pri iskanju podjetja oziroma po-
nudbe v brskalniku, LinkedIn na prvem mestu . 

OseBni PrOfil

Je poslovna vizitka in naj tako tudi deluje. Pred-
stavlja vas kot strokovnjaka z določenega pod-
ročja. Osnovno vodilo naj bo ciljni trg, katerega 
boste nagovarjali s profilom (stranke, investitorji 
itd.). Zaposleni so nosilci blagovne znamke, saj 
na svojih profilih predstavljajo podjetje, ponud-
bo. Večino posla boste pridobili preko osebnih 
profilov, saj je B2B posel z ljudmi. 
 
stran PODjetja  
Predstavlja ponudbo podjetja, možnost zapo-
slovanja in blagovno znamko. V Sloveniji 37 % 
vseh podjetij uporablja družbena omrežja, 
stran podjetja na LinkedInu jih ima ne kaj več 
kot 3 %. Bodite najdeni, uporabite strategije in 
taktike za privabljanje potencialnih strank. 
Stran naj vključuje multimedijo (video, power 
point, gradiva itd.). Zaposleni avtomatično pos-
tanejo sledilci podjetja in delijo vsebine v svoj 
network (viralni marketing). 

Uporabite plačljive oglase za še boljši učinek. 
Vključujte LinkedIn v vse oblike komunicira-
nja: spletna stran, druga družbena omrežja, 
oglasi, vizitke, e-podpis, e-mail marketing 
kampanje, embalaža … 
LinkedIn je v osnovi brezplačen, vendar ima 
kljub temu samo 3 % podjetij v Sloveniji svojo 
stran. Zato bodite korak pred konkurenco! (P.R.) 
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.. POleG kvalitetniH in vseBinskO BOGatiH ter aktualniH štuDijskiH PrOGraMOv, POMeMBnO MestO v DejavnOstiH fakultete za elektrOteHnikO in 
računalništvO univerze v MariBOru (feri uM) zaseDa tuDi raziskOvalna DejavnOst, ki je z usPešniM PeDaGOškiM DelOM tesnO POvezana ..

Pedagoško in raziskovalno delo z roko v roki 

Gospodarstvo potrebuje visokošolske 
inovacije

Študij na FERI je

naslednji korak

na vaši poti do

uspešne kariere!

Več informacij na spletni strani feri.um.si

kot so opazovanje Zemlje in vesolja, mobilnost, 
obnovljivi viri energije, robotika in mehatronika, 
informacijska varnost, pametno zdravstvo, pa-
metno kmetovanje, kreativna industrija itd. 
 
POvezOvanje s PeDaGOškiM DelOM 
Uspešno raziskovalno delo zaposlenih je temelj 
kvalitetnega visokošolskega izobraževanja. Pre-
nos znanstvenih spoznanj v pedagoški proces 
ter vključevanje študentov v razvojne in razisko-
valne projekte je zagotovilo, da se bodo diplo-
manti FERI na svoji poklicni karieri uspešno 
spoprijeli z izzivi prihodnosti. Dejstvo, da sta nji-
hovo znanje in sposobnost primerljiva z zna-
njem kolegov iz najboljših univerz, pogosto do-
kazujejo na različnih tekmovanjih, še bolj pa na 
svojih delovnih mestih po celem svetu. 

Fakulteta nudi celotno vertikalo študija. Štiri viso-
košolske strokovne študijske programe in sedem 
univerzitetnih, katerim je skupno, da študenti pri-
dobijo širok spekter znanj in se naučijo skupin-
skega dela ter pridobijo sodobna znanja, ki so 
mednarodno uporabna. Magistrski študijski pro-
grami temeljijo na dodiplomskem študiju oz. so 
njegovo logično nadaljevanje. Omogočajo veliko 
izbirnih vsebin, ki študentom dajejo možnost, da 
se specializirajo za profil, ki ga želijo. Magistranti 
lahko študij nadaljujejo tudi na tretji, doktorski 
stopnji študija, katerega namen je izobraziti stro-
kovnjake s poglobljenim teoretičnim znanjem, s 
katerim bodo sposobni reševati tudi najzahtev-
nejše probleme. Poudarek je na individualnem 
raziskovalnem delu, kjer usposobljeni mentorji 
usmerjajo kandidata v znanstvene raziskave. 
Več si preberite na spletni strani feri.um.si (P.R.)

Z vključitvijo v raziskovalno delo laboratorijev študenti pridobivajo znanja in izkušnje, ob tem 
pa imajo pomoč izkušenih mentorjev oz. raziskovalcev.

Fakulteta je s skoraj 300 zaposlenimi in več kot 
200 raziskovalci trenutno ena izmed največjih 
raziskovalnih organizacij v severovzhodni Slove-
niji. Predstavlja močan dejavnik v svojem okolju, 
še posebej, ker zaposleni na FERI prenašajo 
vrhunske raziskovalne rezultate na študente in 
lokalno ter mednarodno gospodarstvo. 
 
več kOt 200 PrOjektOv 
Osnovo temeljnega znanstveno-raziskovalnega 
dela na fakulteti predstavlja 14 raziskovalnih 
skupin, ki ga dopolnjujejo z aplikativnimi in ra-
zvojnimi raziskavami, s čimer temeljna znanja 
prehajajo v konkretno uporabo. Vključeni so tu-
di v številne mednarodne projekte, predvsem 
na področjih, ki jih opredeljuje Strategija pame-
tne specializacije, saj je digitalizacija zajela prav 
vse sfere človeškega delovanja. Še posebej so 
ponosni na projekte, ki jih izvajajo z industrijo, 
saj s tem na najboljši mogoč način dokazujejo 
povezanost z gospodarstvom. Pohvalno je dej-
stvo, da so v zadnjih petih letih uspešno izpelja-
li več kot 200 evropskih in domačih projektov. 
Čeprav je težko izpostaviti vse tehnologije in 
področja, kjer njihovi znanstveniki izkazujejo 
odličnost in katerih prodor bo igral pomembno 
vlogo v razvijajoči se družbi, na fakulteti kot nišne 
izpostavljajo obdelavo velepodatkov (Big Data), 
IoT/IoE, telekomunikacije in vesoljske tehnologi-
je, tehnologija veriženja blokov (Blockchain), av-
tomatika, telematika in senzorika. Omenjene 
tehnologije uporabljajo na različnih področjih, 

Satelit TRISAT, prvi slovenski nanosatelit, so 
razvili na FERI v sodelovanju s slovenskim pod-
jetjem Skylabs. Še letos naj bi poletel v vesolje.



  Računalniške novice avgust 201926

PREDSTAVITEV

»

»

.. PreD DesetletjeM je MalCOlM GlaDwell v svOji knjiGi PreBOjniki (Mk, 2009) POPulariziral PravilO 10.000 ur. POstavil je tezO, Da je 
POtreBniH 10.000 ur treninGa, Da POstanete vrHunski na izBraneM PODrOčju. je tO Mit ali resniCa? POGlejMO ..

PRO ACTA 

Kaj je zajtrk prvakov?

PravilO 10.000 ur 
Če bi bilo res potrebnih samo 10.000 ur, potem 
bi po petih letih službe za sabo že imeli to vsoto 
ur. Vzeli smo predpostavko, da delate približno 
2.000 ur na leto in bi torej morali biti po petih le-
tih službe vrhunski na svojem področju. Kako 
dobri bi šele morali biti potem po 10, 15 ali več 
letih dela? Pa smo res? 
Če se ozrete malo naokoli, kmalu vidite, da vlo-
žene ure niso dovolj. Velika večina jih ima, a zelo 
malo je vrhunskih strokovnjakov. Zakaj je tako? 
10.000 je všečna poenostavitev, ki si jo hitro za-
pomnimo in so jo mediji tudi povzeli. Ko pogle-
damo globlje, vidimo, da je pomembna pred-
vsem kvaliteta treninga. Ameriški psiholog, dr. 
Anders Ericsson, ki se že več kot 30 let ukvarja s 
tem, je opredelil, kakšen trening prinese rezulta-
te. Poimenoval ga je namerni trening. 
 
naMerni treninG 
Kaj pomeni namerni trening? To je trening, ki je 
čim bolj podoben temu, kar bomo delali v real-
ni situaciji. Vključuje štiri ključne elemente: čas, 
vložen trud, namensko vadbo predvsem težkih, 
napornih delov in povratno informacijo. V nada-
ljevanju se bomo osredotočili prav na slednjo, ki 
je za nekatere najbolj pomemben del namerne-
ga treninga. 
 
POvratna infOrMaCija 
Brez povratne informacije ne moremo napre-
dovati. Ni čudno, da se je v športu uveljavil izrek, 
da je povratna informacija zajtrk šampionov. 
Vrhunski športniki imajo svoje trenerje, katerih 
glavna naloga je prav podajanje povratnih in-
formacij. Kako dobro povratno informacijo do-

Za dodatne informacije: 
Pro Acta d. o. o. 

Sp. Laze 1a, 4247 Zg. Gorje 
tel: 00386 (0)4 576 9550 
fax:00386 (0)4 576 9551 
gsm: 00386 41 643 510

bite vi? Kako dobro povratno informacijo dobijo 
vaši zaposleni? Si lahko z njo pomagate? Vam 
pomaga, da postanete boljši? 
Če ste vodja, potem se vam splača naučiti coa-
ching pristop in pravi način podajanja povratnih 
informacij. Privoščite si delavnico učinkovitega 
podajanja povratne informacije, kjer vas po 
principih namernega treninga naučimo učinko-
vito podajati tako kritiko kot tudi pohvalo. Znate 
pravilno pohvaliti? 
 
tekMa je najBOljši treninG 
V športu velja, da je tekma najboljši trening oz., 
da se na tekmi največ naučimo. Tam se pokaže-
jo naše resnične sposobnosti. Podobno velja tu-
di na poslovnem področju. Največ se naučimo 
ob delu. Obstaja pa razlika med športom in po-
slovnim svetom. Športniki po tekmi skrbno ana-
lizirajo potek in na osnovi spoznanj načrtujejo 
prihodnje treninge; poleg tega je tudi na trenin-
gih prisoten trener, ki daje povratno informacijo. 
Kdaj ste kot vodja ali programer analizirali vaše 
delo s pomočjo coacha? Verjetno ne prav po-
gosto. Če pa že, ste verjetno eden tistih, ki ste na 
poti do vrhunskih rezultatov. 
 
najeMite si COaCHa 
Avtor uspešnice Checklist Manifesto Atul 
Gawande je v zelo zanimivem TED predavanju 
razložil, kako je prav po petih letih dela – 
opravljanja kirurških operacij, prišel do najbolj-
ših rezultatov, potem pa se mu je ustavilo. V nas-
lednjih letih ni več napredoval, ampak celo ra-
hlo nazadoval. To mu ni bilo všeč. Kakšna je bila 
njegova rešitev? Najel si je coacha. Si predstav-
ljate, vrhunski kirurg ima pri svojih operacijah 
prisotnega coacha (upokojenega profesorja ki-
rurgije), ki mu da povratno informacijo. Nato 
skupaj načrtujeta izboljšave. Rezultat? Spet je 
začel napredovati (https://www.ted.com/talks/
atul_gawande_want_to_get_great_at_somet-
hing_get_a_coach). 
Če želite napredovati, je povratna informacija 
ključna sestavina vašega napredka. Vrhunski 
glasbeniki, športniki, oblikovalci, menedžerji, ce-
lo kirurgi … in drugi uspešni ljudje se tega zave-
dajo. Zato imajo svoje coache. Lahko postanete 
boljši brez coacha? Ga imate tudi vi? 
Opozorilo. Povratna informacija je nekaj vsakda-

njega, praktično ves čas dobivamo takšne ali 
drugačne povratne informacije iz okolja. Z malo 
več razumevanja in treninga to lahko delamo 
veliko bolje. Kar spomnite se dogodka, ko ste 
dobili povratno informacijo na neprimeren na-
čin. Kako je to vplivalo na vašo učinkovitost in 
razpoloženje? In obratno, ko ste dobili pravo po-
vratno informacijo, podano na primeren način, 
kaj je to pomenilo za vašo učinkovitost. 

Da, želim dodatne informacije za trening 
na temo Kako učinkovito podati povratno 

informacijo svojim zaposlenim: 

janez.hudovernik@proacta.si 

www.proacta.si

Janez Hudovernik, dipl. ing. ima 30 let poslovnih 
izkušenj. Zadnjih 22 let dela kot svetovalec in 
coach na področju prodaje in vodenja. Za infor-
macije o namernem treningu ali coachingu ga 
lahko kontaktirate na: 
janez.hudovernik@proacta.si   (P.R.) 
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Brez superračunalništva bi bilo razumevanje 
ključnih naravnih pojavov (vreme, kemijske re-
akcije), razumevanje obnašanja materialov v raz-
ličnih pogojih, iskanje uporabnega znanja v ve-
lepodatkih in razvoj algoritmov umetne inteli-
gence nemogoče. 

laBOratOrij za kOnstruiranje leCaD
Laboratorij LECAD s Fakultete za strojništvo Uni-
verze v Ljubljani ima v svojem poslanstvu upo-
rabo superračunalnikov za potrebe razvoja no-
vih izdelkov in storitev ter širjenje potrebnega 
znanja preko različnih izobraževalnih dogodkov. 
V septembru 2019 bo LECAD organiziral je-
sensko šolo, katere cilj bo usposabljanje o najso-
dobnejših tehnologijah za obdelavo velepodat-
kov: Hadoop; RHadoop; Spark; Salome; Tensor-
Flow. Šolo bodo izvajali odlični strokovnjaki za 
posamezne tehnologije z Univerze v Edinburgu, 
raziskovalne divizije podjetja EDF (Électricité de 
France), italijanskega superračunalniškega kon-
zorcija CINECA, Inštituta Jožef Stefan ter z Uni-
verze v Ljubljani (Fakulteta za strojništvo in Fa-
kulteta za računalništvo in informatiko). 
Ciljni udeleženci so ambiciozni industrijski upo-
rabniki in raziskovalci na začetku kariere (magistr-
ski, doktorski in podoktorski študenti). Na voljo je 
25 mest. Šola bo potekala v obliki študij primerov 
in praktičnih usposabljanj na superračunalniku 
Fakultete za strojništvo UL. Izobraževanje bo tra-

.. suPerračunalništvO (HPC) je teHnOlOGija, ki vzajeMnO POGanja inDustrijO in znanOst ..

Fakulteta za strojništvo UL  

PRACE jesenska šola 2019 “Big data 
and HPC”

jalo štiri dni: od 17. do 20. septembra 2019 na Fa-
kulteti za strojništvo UL, v angleškem jeziku. 

reGistraCija je BrezPlačna
Registracija je brezplačna. Registrirate se lahko na 
sledeči povezavi, kjer bodo redno objavljene nove 
informacije: https://events.prace-ri.eu/event/896/. 

evrOPskO suPer računalniškO 
zDruženje PraCe
Izvedbo jesenske šole podpira evropsko super-
računalniško združenjem PRACE, v katerem je 
LECAD aktiven že skoraj 10 let. 
PRACE nudi dostop do najboljše evropske su-
perračunalniške raziskovalne infrastrukture ter 
tako znanstvenikom in raziskovalcem s področ-
ja industrije in akademskega sveta omogoča iz-
vedbo kompleksnih eksperimentov in simulacij, 
ki zadevajo največje družbene izzive. Več o PRA-
CE: http://www.prace-ri.eu/.   (P.R.) 

PRACE jesenska šola 2019 
“Big data and HPC” 
Začetek: 17. sep. 2019, 08:00 
Zaključek: 20. sep. 2019, 18:00 
Lokacija: Fakulteta za strojništvo, UL, 
Aškerčeva 6, Ljubljana Slovenia 
Kontakt: alenka.maffi@lecad.fs.uni-lj.si

Lecad je v preteklem letu gostil EHPCSW2018, katerega se je udeležilo 350 svetovnih strokovnjakov HPC

“Big data and HPC”  
PRACE  izobraževanje v Sloveniji   
 

Ljubljana 
17. - 20. SEP 2019 

 
 

Registraci ja  
brezplačna  

Ogled superračunalika Fakultete za 
strojništvo, UL na izobraževanju za dijake 
Campus School 2012
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.. 10 štuDijskiH MODulOv DiGitalneGa MarketinGa, 5 Dni “HanDs On” PreDavanj s PraktičnO DelavniCO, Online PriPrava na izPit, 3-urni izPit, 
izkušeni PreDavatelji, vPis že 20. GeneraCije ...

OpenIT 

Diploma iz digitalnega marketinga

jOsiPa janeš  
– DiPlOMantka 4. GeneraCije

“Z znanjem, ki sem ga pridobila, bi se definitiv-
no upala prijaviti na razpise za službo, česar 
pred usposabljanjem ne bi morala trditi. 
Usposabljanje bi priporočila vsem, ki želijo res-
no delati v marketingu in že imajo osnove iz 
različnih smeri digitalnega marketinga, da se 
udeležijo usposabljanja, saj bodo tako lahko 
tudi preverili, kakšno je njihovo dejansko zna-
nje. Sama sem veliko vedela o e-mail marketin-
gu in družbenih omrežjih, imela pa sem velik 
manjko s SEO področja. Sedaj sem vse to zdru-
žila, kar mi nedvomno pomaga pri svetovanju 
in pogovoru s partnerji. 
Usposabljanje ter prejeti certifikat po uspešno 
opravljenem izpitu sta mi pomagala pri prijavi 
za službo, saj je bilo potrebno online oz. digital-
no predznanje, kar si moral dokazati tudi s tes-
tom. Znanje, ki sem ga prejela na usposablja-
nju, mi je pomagalo tudi pri prvih korakih na 
novem delovnem mestu, saj je bilo tako veliko 
manj lovljenja. Sedaj delam pri podjetju Boo-
king, kjer imam funkcijo Account executive. 
Moja glavna naloga je podpora partnerjem iz 
hotelskega sektorja. Digitalni marketing je se-
stavni del mojega dela; svetujem partnerjem 
pri izdelavi spletnih strani za Booking, SEM-a in 
SEO-ta ter pri oglaševanju na drugih kanalih.” 
 

Jesenski termin 

15 % popust do 18. septembra
Kdaj: Od 25. 9. do 4. 10. 2019

Predavanja potekajo od 9.00 - 17.00.
Ob prijavi do 18. septembra 15 % popust 
pri šolnini. Možno je plačilo na 3 obroke.

urOš POžGan  
– DiPlOMant 1. GeneraCije

Direktor start up podjetja, ki je uspešno predsta-
vil blagovno znamko Pokica v projektu Štartaj 
Slovenija. 
“Uspešno opravljen izpit mi je prinesel samoza-
vest pri opravljanju svojega dela. Dobil sem od-
govore na vsa svoja vprašanja, hkrati pa vpog-
led v širino digitalnega marketinga, katerega 
prej nisem imel. 
Kar se tiče digitalnega marketinga, se v novi 
startup vlogi največ ukvarjam z objavami na 
družbenih omrežjih in analizo vedenja naših 
potencialnih kupcev. Pri tem uporabljam Face-
book Pages manager, Follower Stats za In-
stagram in pa Google Analytics. 
Prijavo na izobraževanje priporočam, ker vsa 
predavanja izvajajo predavatelji, ki na praktič-
nih primerih zelo dobro vsem udeležencem 
približajo digitalni marketing. S pomočjo 
lastnih izkušenj pokažejo orodja in njihovo de-
lovanje ter nas usmerijo, kako s svojimi viri naj-
boljše opravljati s kanali digitalnega marketin-
ga. Usposabljanja potekajo tako, da so resnič-
no primerna za vsakogar, saj se individualno 
soočimo s situacijami udeležencev.” 

PreDnOsti usPOsaBljanja DiPlOMe iz 
DiGitalneGa MarketinGa 
• Diploma iz digitalnega marketinga je medna-

rodno priznana in se izvaja v 115 državah sveta. 
• Program je usklajen z Evropskim ogrodjem 

kvalifikacij (raven 5). 
• Izpit za certifikacijo v vrednosti 180 eur je že 

vključen v šolnino (Pearson VUE v Sloveniji). 
• Pridobitev naziva Certificiran strokovnjak za di-

gitalni marketing (Certified Digital Marketing 
Professional).

• Šolnino lahko v celoti krijete s subvencijo iz 
razpisa Celovita podpora podjetjem za aktiv-
no staranje delovne sile (ASI).

zakaj je tO najBOljše usPOsaBljanje na 
PODrOčju DiGitalneGa MarketinGa ta HiP? 
• 91 % izpitna uspešnost naših diplomantov v 1. 

roku.
• Karierni uspehi naših študentov - preberite si 

njihove zgodbe na openit.si. 
• Certificirani trenerji so izkušeni in preverjeni 

(vpisujemo že 20. generacijo). 
• Učni načrt je temeljito prilagojen našemu trgu 

in udeležencem. 

kDO načrtuje in Osvežuje učni načrt 
DiPlOMe iz DiGitalneGa MarketinGa? 
• Učni načrt potrjuje in določa strokovni svet, 

sestavljen iz predstavnikov vodilnih podjetij v 
panogi (Google, Facebook, Twitter, LinkedIn in 
Microsoft).

PrOGraM DiPlOMe je  
sestavljen iz DesetiH MODulOv: 
• Temelji digitalnega marketinga 
• E-mail marketing 
• Učinkovito spletno mesto 
• Optimizacija spletnih strani (SEO) 
• Plačano iskanje (SEM) 
• Prikazno in video oglaševanje 
• Trženje skozi družbena omrežja 
• Vsebinski marketing 
• Spletna analitika 
• Digitalne strategije 

PE Dimičeva 13, Ljubljana
E-mail: info@openit.si

01 589 81 89  |  openit.si

kOMu PriPOrOčaMO vPis v PrOGraM? 
• Vsem, ki ste v podjetju zadolženi za razvoj in 

implementacijo digitalnega marketinga. 
• Zaposlenim v marketingu, ki želite osvojiti 

manjkajoče znanje na področju digitalnega 
marketinga. 

• Podjetnikom, ki želite izkoristiti naraščajočo 
moč digitalnega marketinga. 

• Študentom, ki se zavedate, da vam fakultetni 
kurikulum ne bo zagotovil zadostnega znanja 
na področju digitalnega marketinga, s katerim 
bi lahko uspešno konkurirali na zaposlitvenem 
trgu.     (P.R.) 
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Na področju računalniško podprtega načrtova-
nja (CAD-a) in računalniško podprte proizvo-
dnje (CAM-a) je razvoj zelo hiter. Kdor želi slediti 
trendom v industriji in biti zaposlen v uspe-
šnem, inovativnem podjetju, mora svoje znanje 
nenehno dopolnjevati ter nadgrajevati. 
Ta miselnost počasi prodira tudi v Slovenijo, kar 
se kaže v vedno večji rabi CAD/CAM programov 
v podjetjih in šolah. 
Zelo razširjen program za 3D načrtovanje je SO-
LIDWORKS, ki se uporablja v vseh vejah industrije 
ter omogoča široko paleto načrtovalskih rešitev. 
SolidCAM pa je programska rešitev, ki omogoča 
CNC programiranje obdelovalnih strojev, kot so 
rezkalni stroji, stružnice … 
Kot del učnega procesa, se SOLIDWORKS in So-
lidCAM uporabljata v srednjih šolah in na fakul-
tetah. Dijaki in študenti se na tak način že zelo 
zgodaj spoznajo z osnovami programa, njuno 
uporabo ter tudi lastnimi zmožnostmi, posledič-
no pa se lažje odločajo o svoji poklicni poti. 

izOBraževanja sOliDwOrks
Program se je najlažje naučiti na skupinskih izo-
braževanjih, ki jih organizirajo pooblaščeni zastop-
niki za prodajo SOLIDWORKSa. Uporablja se zelo 
učinkovita tehnika učenja, pri kateri se dve tretjini 
časa porabi za skupne vaje, vodene korak za kora-
kom, preostali čas pa za samostojne vaje po učbe-
niku. Pri slednjih je na razpolago inštruktor za po-

Solid World, d. o. o.
Rusjanova ulica 10, 1235 Radomlje

telefon: 01/422 49 04

spletna stran: www.solidworld.si 
e-poštni naslov: info@solidworld.si

.. OsvOjite ali DOPOlnite svOje znanje sOliDwOrksa in sOliDCaMa PrekO skuPinskiH tečajev ali saMOstOjnO ..

SOLID WORLD 

Kako do znanja iz 3D modeliranja in 
CNC programiranja?

moč in nasvete. Za program je znano, da ima zelo 
hitro krivuljo učenja, kar pomeni, da tečajniki zelo 
hitro osvojijo veščine, potrebne za učinkovito na-
črtovanje, kar jim posledično omogoča, da so pri 
svojem delu natančni, dosegajo začrtane cilje ter 
načrte pravočasno dostavijo v proizvodnjo. 
Za začetnike oz. nove uporabnike je namenjen te-
čaj SOLIDWORKS Osnove, priporočljiv tudi za sa-
mouke, ki bi želeli bolje spoznati pravilno tehniko 
modeliranja. Udeleženci naprednješih tečajev spo-
znavajo napredne modelirne tehnike (modeliranje 
površin, pločevin, varjencev, sestavov, kako izdelati 
delavniško dokumentacijo …). Tečaje vodijo izku-
šeni inženirji z dolgoletnimi izkušnjami iz industrije. 
Za tiste, ki se želijo sami učiti programa, so znot-
raj programa na voljo vgrajene vaje (Tutorials), ki 
skozi praktične primere vodijo uporabnike ko-
rak za korakom in s tem zagotovijo uspešno re-
šitev primerov. Vaje so namenjene tako začetni-
kom kot izkušenim uporabnikom, saj vsebujejo 
veščine od osnovnega modeliranja enostavnih 
kosov do zahtevnih inženirskih analiz. 

izOBraževanja sOliDCaM
Za programiranje CNC strojev je v Sloveniji na 
voljo zelo razširjena programska oprema Solid-
CAM, ki podpira 2.5D in 3D osno rezkanje, 
5-osno indeksirano in simultano rezkanje, stru-
ženje, struženje v kombinaciji z gnanimi orodji, 
večopravilne stružno-rezkalne stroje in žično 
erozijske obdelave. SolidCAM je popolnoma in-
tegriran v delovno okolje SOLIDWORKS. Pose-
ben modul iMachining vključuje izjemno teh-
nologijo rezkanja, patentirano s strani SolidCA-
Ma. Hiter čas obdelave in znatni prihranki na re-
zilnem orodju omogočajo izjemne prihranke v 
proizvodnem procesu. Program SolidCAM upo-
rablja v Sloveniji že preko 500 podjetij. 
Tečaji SolidCAM so namenjeni tehnologom in 
programerjem CNC strojev, kjer se tečajniki nau-
čijo veščin grafičnega programiranja CNC obde-
lovalnih strojev. 
Posebnost SOLIDWORKSa je zelo močna SO-
LIDWORKS skupnost, ki šteje že več milijonov 
uporabnikov, na stotine pooblaščenih zastopni-
kov po vsem svetu, preko 160.000 članov foru-
ma. Talent in izkušnje v skupnosti so brez prime-
re v industriji. SOLIDWORKS skupnost vsem 
uporabnikom omogoča, da preko portala My-
SolidWorks, blogov, forumov in socialnih omre-
žij najdejo informacije o programu. 
Tudi na spletnem portalu YouTube je na razpolago 
stotisoče videoposnetkov, iz katerih se lahko upo-
rabniki samostojno učijo uporabe specifičnih funk-
cij in trikov, tako v SOLIDWORKSu kot v SolidCAMu. 
Za izobraževanja iz SOLIDWORKSa in SolidCA-
Ma se obrnite na pooblaščenega zastopnika, 
podjetje Solid World d.o.o. iz Radomelj.  (P.R.)
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www.teksel.si     |     info@teksel.si

Zasloni za interaktivno učenje postavijo izku-
šnjo učenja na popolnoma novo raven. Interak-
tivni ploski zasloni za izobraževalne namene so 
zasnovani tako, da izkoriščajo dinamične mož-
nosti in učiteljem pomagajo pri ustvarjanju pri-
vlačnega učnega okolja. 

.. zaslOn za interaktivnO učenje izOBraževanju, ki HitrO laHkO POstane DOlGOčasnO, DODa PestrOst in PrivlačnOst. POvezljivOst in DruGe 
teHnOlOške rešitve BODO POskrBele, Da si Dela Brez njeGa ne BOste MOGli več PreDstavljati ..

TEKSEL

Izobraževanje z interaktivnim 
zaslonom je bolj privlačno in učinkovito

žete celotno predavalnico oziroma razred in ta-
ko nudite zabavno učno izkušnjo. 

učenje je lažje in BOlj zaBavnO 
S povezovanjem v oblaku sta učenje in izmenja-
va idej lažja kot kadarkoli prej. Opombe in mne-
nja, ki se beležijo na isti tabli, ne glede na to, kje 
so vsi sodelujoči, prinašajo edinstveno izkušnjo 
in več sodelovanja. Učitelji do učnih gradiv v ob-
laku dostopajo kjerkoli. EZWrite 5.0 jim namreč 
omogoča, da neposredno prenesejo in naložijo 
datoteke v storitve v oblaku, kot sta na primer 
Google Drive ali Dropbox. To jim močno olajša 
delo, saj lahko gradiva prenašajo in spreminjajo 
kjerkoli in kadarkoli. Učiteljem je omogočeno 
tudi zajemanje posnetkov zaslona z aplikacij, 
spletnih mest ali videoposnetkov iz kateregako-
li vira, lahko pa tudi uvozijo vsebino v oblak za 
nadaljnjo obdelavo ali komentiranje. 
Zaslon omogoča hkratno pisanje ali risanje dve-
ma uporabnikoma, tudi z dvema različnima bar-
vama. Zato v učilnico prinaša živahnost. Omo-
goča vrsto možnosti, ki jih lahko med drugim iz-
biramo v plavajočem gumbu (Floating Tool) za 
pisanje, brisanje, možnosti shranjevanja … 
Zaslon prepozna rokopis in pretvori napisano 
besedilo, številke in podobno v čitljivo digi-
talno obliko. 

senzOr kakOvOsti zraka, eYeCare, 
antiBakterijska Prevleka … 
Na začetku omenjeni senzor kakovosti zraka 
spremlja koncentracijo CO2 v prostoru in učite-
lja opomni, ko je vrednost presežena. Zdravo 
okolje namreč tudi učencem omogoča, da nji-
hova koncentracija ostane na visoki ravni. 
Rešitev EyeCare utrujenost oči preprečuje z nizko 
vsebnostjo modre svetlobe na zaslonu. Zaslon pa 
ima tudi senzor gibanja, ki zazna premikanje upo-
rabnika ob zaslonu in temu prilagodi svetlost. 
Zaslon je opremljen z večplastno prevleko, ki 
skrbi, da se na njem ne bi zadrževale bakterije in 
tako preprečuje širjenje bolezni med učenci.  
Pridružite se krogu brezžičnih predstavitev s tehno-
logijo, ki omogoča gladko pretakanje vizualnih in av-
dio datotek. Uporabniki si vsebine lahko ogledajo na 
osebnih računalnikih, tablicah ali mobilnih telefonih, 
kar prispeva k bogatenju učnega procesa. BenQ in-
teraktivni zasloni BenQ RP omogočajo celo glasov-
no upravljanje, imajo pa tudi daljinski upravljalnik. 
Brezhibno delujejo s široko paleto računalniških 
in mobilnih naprav z operacijskimi sistemi Win-
dows, Mac, Linux ali Chrome. 
So pa omenjeni zasloni kot nalašč tudi za sejne so-
be, sestanke s sodelavci ali poslovnimi partnerji. 
Več o zaslonih BENQ najdete na spletni strani 
ww.teksel.si.     (P.R.)

A ne gre le za zaslon kot tak. Serija zaslonov 
BenQ RP (mednje sodijo BenQ RP6501K, BenQ 
RP7501K, BenQ RP8601K) je opremljena celo s 
senzorjem kakovosti zraka v prostoru, rešitvijo 
EyeCare, ki skrbi, da oči ne bodo trpele ter s po-
vezljivostjo v oblaku, ki izboljša tudi sodelovanje 
slušateljev na drugih lokacijah in platformah. Z 
BenQ zasloni za interaktivno učenje lahko pove-
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kaj v teM trenutku zMOre? velikO, tODa ne DOvOlj. PrePOzna OBraz, iGra šaH, rešuje kOMPliCirane PrOBleMe, sestavi šOlski urnik in razPOreja 
DelavCe. uPajMO, Da ne BO rezultat terMinatOr.

Algit d.o.o. - AI podjetje 

Umetna inteligenca je prihodnost

Svet leta 2010 je bil še lep za vsakega AI skeptika. 
Nobenih res dih jemajočih AI dosežkov še ni bi-
lo na vidiku. Potem pa se je v nekaj letih vse 
spremenilo. Očitno inteligenca ni nič mistične-
ga, ampak samo proces, razložljiv iz nultih logič-
no matematično fizikalnih principov. Naravni 
pojav, kakor vsi drugi. 
Zadnje čase se umetna inteligenca (AI) nekoliko 
preveč enači s terminom “nevronske mreže”. 
Čeprav so te veličastne in celo veličastnejše kot 
se kdorkoli lahko zaveda, nikakor niso edino, kar 
se na področju AI dogaja. To se mogoče sliši ne-
koliko protislovno, a v resnici ni. Res je, da bi o 
nevronskih mrežah morali poslušati vsak večer 
pri osrednjem TV dnevniku, tako epohalne so. 
Niso pa edina in najbrž tudi ne najpomembnej-
ša “AI tehnologija”. Alternativnih, komplemen-
tarnih, suplementarnih in ostalih področij je še 
kar nekaj. Niti ekspertni sistemi verjetno še niso 
povedali vsega, niti Furierjeve analitične meto-
de in še najmanj deset drugih. 
V podjetju Algit raziskujejo evolucijsko umetno 

inteligenco, ki je posebej močna tam, kamor 
moč nevronskih mrež ne seže, človek pa še 
manj. Algit je razvil sistem za evaluiranje algorit-
mov, ki predstavljajo hrbtenico vsakega računal-
niškega programa. Algoritemski razvoj je po za-
slugi evolucijske AI popolnoma avtomatiziran, 
na podoben način kot poteka evolucija (Darwin). 
Prvi začetki segajo pred leto 2000. V tistem času 
se je že evoluiralo marsikaj. Od računalniško vo-
denih sabljačev v videoigricah, kompresiranja 
podatkov, da bi jih spravili na en CD,  do iskanja 
največje razlike na dveh slikah... Leta 2002 so za-
čeli s prvimi šolskimi urami in nastal je iUrnik, ki 
mu AI sama sestavi šolski urnik. Leta 2010 so v 
Algitu začeli s prvim razporejanjem delavcev. 
Program WoShi z AI sestavlja urnik delavcev - 
razporeja jih v izmene. 
Algit še naprej raziskuje evolucijsko umetno in-
teligenco in razvija nove produkte na njeni 
osnovi. Letos se pričakuje program za predikci-
jo, ki bo deloval tudi na majhnem številu vzor-
cev, predvsem pa bo rezultat algoritem, ki bo 
pojasnil, zakaj je temu tako. 
Trenutno sta na trgu dva izdelka: iUrnik in WoShi. 
 
iurnik - avtOMatičnO računanje urnikOv 
Osnovne šole z obveznimi in neobveznimi izbir-
nimi predmeti, skupinami delitve, jutranjim in 
popoldanskim varstvom, interesnimi dejav-
nostmi, dodatno strokovno pomočjo in srednje 
šole zaradi združevanja oddelkov, prakse, špor-
tne vzgoje, oboji pa običajno s prostorsko stisko, 
imajo težko nalogo pri sestavljanju šolskega ur-
nika. Vsaka šola izvaja pouk, torej ima urnik, ven-
dar je optimalnih malo. Večina kreatorjev je še 

vedno mnenja, da človečnost pri sestavljanju 
lahko zagotovijo samo oni, a to je zavajanje, ki 
ga plačajo otroci. Tudi na tem področju iUrnik 
podjetja Algit s pomočjo AI veliko bolje upošte-
va želje in zahteve kot človek s pomočjo (polav-
tomatskih) programov. 
 
wOsHi in razPOrejanje DelavCev 
Vsaka ustanova ali podjetje potrebuje delavce za 
pokrivanje procesov dela. Razporejanje delavcev 
in izdelava plana dela sta v nekaterih dejavnostih 
zelo zahtevni nalogi. Klicni center mora zagota-
vljati ustrezno pokritost takrat, ko je največ klicev, 
bolnišnice in domovi starejših občanov morajo 
koordinirati različne profile delovnih mest, var-
nostniki morajo zagotavljati ustrezne certifikate, 
tudi trgovine morajo optimirati razporede. Pov-
sod se pojavlja pomanjkanje delavcev in težnja 
po zmanjševanju stroškov. WoShi zmanjša števi-
lo ur za obstoječi proces, delavci delajo v boljših 
pogojih, vse to brez kršenja zakonskih omejitev. 
Uporaben je za vse panoge in velikosti podjetij, 
kjer se dela v turnusih in prihrani od 3% do 10% 
pri obstoječih zahtevah (100 delavcev naredi 
200.000 ur na leto, torej je prihranek 10.000 ur). 

ALGiT d.o.o. 
Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce

Tel: +386 41 600 341
E-pošta: info@algit.si

Spletni naslov: www.algit.si

ALGiT
algoritemske informacijske tehnologije

Kaj bo s tistimi, ki bodo zanemarili AI? Slabo se 
jim piše. Danes že nudi pomoč v zdravstvu, 
pravnikom, varnostnikom, vozi avtomobile ... 
V svetu programskih rešitev bo nedvomno AI 
odigrala odločilno vlogo. ERP, BI in mnoge dru-
ge rešitve bodo nadgrajene ali celo izvedene z 
AI, ki bo določala optimalne poslovne procese. 
Težko si je predstavljati algoritme in programe, 
ki se pišejo sami, vendar jih podjetje Algit v pro-
totipni obliki že ima. 
Več informacij dobite na: www.algit.si/ui  
Njihovo geslo je: Verjamemo v optimizacijo vse-
ga, tudi avtomatizacije same.   (P.R.)
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.. OB teMPu življenja, kakršneGa živiMO Danes, je sPrOščanje izreDneGa POMena. Pri it strOkOvnjakiH, PrOGraMerjiH…, skratka Pri POkliCiH, kjer 
je neneHnO DelO z računalnikOM nuja, je tO še tOlikO BOlj POMeMBnO ..

SITA 

Z biofeedback masko in dihanjem nad 
stres

SITA sistem super učenja, d.o.o.
PE Bleiweisova 2, 4000 Kranj 

+386 41 342 808
 info@sita.si
www.sita.si

Sproščenost je v življenju pomembna, prav tako 
je pomembna tudi pri učenju. Premalo se zave-
damo, da se moramo učiti sproščeni, saj tako in-
formacije sprejemamo na najboljši možen 
način. Če smo sproščeni, smo tudi bolj učinkov-
iti na delovnem mestu, hkrati pa omejimo stres, 
ki je danes tako zelo prisoten. Ob ždenju pred 
računalniškimi zasloni ure in ure je prav zato še 
kako pomembno, da si vzamemo čas za spros-
titev. Posebno tehniko telesnega in duševnega 
sproščanja omogoča avtorska metoda SITA. 
Metoda SITA je v svetu znana predvsem zaradi 
svoje učinkovitosti in hitrosti. SITA je sinergija 
med medicino in pedagogiko in je znana pred-
vsem kot metoda za hitro učenje tujega jezika, a 
je, kot rečeno, veliko več kot to in je zelo pri-
poročljiva za programerje in podobne poklice 
ter za ljudi, ki so zelo obremenjeni, saj prepreču-
je izgorelost. Pri vsem skupaj pa ima največji 
pomen prav dihanje. 

za POslOvnO in OseBnO usPešnOst 
Harmonizator dihanja se lahko uporablja za ob-
vladovanje stresa, izgorelost in izčrpanost, kar 
na modernih delovnih mestih ni prav redek po-
jav. Prav tako dviga in vzdržuje psihosocialno 
kondicijo, revitalizira telo in uravnoteži celoten 
organizem. Ker spodbuja tudi ciljno nara-
vnanost in uravnoteženost ter izboljša in krepi 
spominske sposobnosti, je dobrodošel pripo-
moček za poslovno in osebno uspešnost. Prav 
tako se uporablja za krepitev spomina in 
možgansko vitalnost ter za odpravljanje cele 
vrste težav, na katere vplivamo z različnimi bar-
vami luči v sami maski. 
Avtor metode Sita je Karl-Heinz Gelsen, ki je 
razvil in patentiral biofeedback masko. Na 
svetovnem trgu je metoda v uporabi od leta 
1983, v Sloveniji od leta 1990. Z osredotočenim 
zavestnim dihanjem dosežemo ravnovesje po 
naravni poti. Povedano po domače: takšne 
občutke imamo, preden »utonemo« v spanec 
zvečer in zjutraj, ko se vračamo v budno stanje. 

Po končani »terapiji« dobimo občutek pov-
ečane energije. 

infOrMaCije BOlje aBsOrBiraMO 
Ko sprejemamo odločitve ali se učimo tujega 
jezika, moramo delovati celostno, kar pri ostalih 
metodah ni zagotovljeno. To tudi poveča moti-
viranost in zmogljivost možganov, hkrati pa 
omogoča njihovo razbremenjenost ter krepi 
naš imunski sistem. 
Metoda zaradi vsega naštetega zagotavlja hitre-
jše učenje v stanju globoke sproščene budnosti, 
kar pripomore k razvoju trajnejšega pomnjenja. 
Ko se učimo brez psiholoških ovir in brez stresa, 
po metodi SITA porabimo le tretjino časa, ki bi 
ga zato potrebovali po običajnih metodah. V 
istem času tako osvojimo od 3 do 4-krat več 
znanja kot sicer. V desetih dneh nadgradimo 
znanje, začetnik pa osvoji osnove sporazume-
vanja v jeziku, ki ga prej ni govoril. 
Več si preberite na spletni strani www.sita.si. 
Če imate kakšno vprašanje, ga naslovite na in-
fo@sita.si, najdete pa jih tudi na Facebooku in 
Twitterju.     (P.R.)

V biofeedback maski uporabljamo 7 
različnih valovnih dolžin barv za različ-
ne namene. Najbolj običajna je rumena 
– barva sonca, ki je v uporabi od vsega 

začetka, torej od leta 1983.

kaj je HarMOnizatOr DiHanja? 
Ključno vlogo pri tovrstnem sproščanju igra 
biofeedback maska oziroma harmonizator di-
hanja. Ta zaznava vaše dihanje in ga preobliku-
je v svetlobni signal. Vdih se preoblikuje v svet-
lobo, izdih v temo (to dosežejo z lučkami v 
maski sami). S svetlobnim signalom, ki je v soz-
vočju z ritmom vašega dihanja, zagotavlja pre-
hod iz aktivnega stanja možganskega valovan-
ja v stanje globoke budne sprostitve. Gre torej 
za ciklično menjavanje svetlobe in teme, če 
hočete dneva in noči, le da je tu ritem hitrejši. 
Tako dihanje postane mirnejše in posledično 
občutimo telesno sprostitev. Svetloba harmo-
nizatorja dihanja spodbuja nastajanje en-
dorfinih hormonov, hormonov dobrega 
počutja, obenem pa se stresni hormoni po 
fiziološki poti izločijo. 

Biofeedback maska se uporablja za obvladovanje stresa in psihosomatskih težav 
(nespečnost, glavoboli, tesnoba), za krepitev spomina in spodbujanje imunskega sistema, 
pri težavah s srcem, pri sladkornih bolnikih...



  Računalniške novice avgust 201934

PREDSTAVITEV

»

»

.. kaMere nisO uPOraBne saMO za OPazOvanje OMejeniH OBMOčij, izreDnO uPOraBne sO tuDi za PanOraMski PreGleD naD CelOtniM PrOstOrOM – Prav 
tO OMOGOča »fisHeYe« kaMera. s funkCijO “HeatMaP” Pa POstane kaMera še BOlj uPOraBna ..

MARS COMMERCE  

Veste, katere police v trgovini so 
najbolj oblegane?

www.mars-commerce.si 
www.mars-commerce.eu 

www.mars-commerce.com 

t: 04 280 74 00 
mail: info@mars-commerce.si

Tako kot mnoge naprave današnjega časa, so 
tudi kamere postale pametne. Z vgrajenimi pa-
metnimi funkcijami nam olajšajo marsikatero 
opravilo. In ena izmed teh je tudi omenjena “he-
atmap” funkcija. 

kaj je “HeatMaP”?
Naj najprej omenimo, da “fisheye” kamere zaob-
jamejo zelo širok kot opazovanja, tako lahko pa-
noramsko opazujemo notranje ali zunanje pro-
store in imamo res neverjeten, 360˚ pregled nad 
območjem. Kamera, ki nima mrtvih kotov je tis-
to, kar si pri nadzoru želi marsikdo.
Če je “fisheye” večini poznan termin, pa je dru-
gače s »heatmap« funkcijo. Poleg tega, da vidi-
mo ves prostor v eni sliki, funcija “heatmap” izri-
še poti, po katerih se ljudje premikajo po prosto-
ru. Pri tem z različnimi barvami označi “gostoto 
prometa”, na primer med policami v trgovini. 
Tako nam sama kamera oziroma funkcija “heat-
map” pove, na katerih mestih je trgovina najbolj 
obremenjena oziroma mimo katerih polic se 
kupci najpogosteje sprehajajo.
To trgovcem pove zelo veliko, saj so jim infor-
macije v veliko pomoč pri določanju prostora za 
posamezne izdelke. Trgovec brez posebnega 
truda točno ve, kje so najboljša mesta oziroma 
police za prodajo izdelkov v trgovini. To so zelo 
pomembni podatki za proučevanje navad kup-
cev ter za podjetja, ki želijo imeti svoje izdelke v 
trgovini na kar najbolj obleganem mestu.
So torej koristen dodatek k maloprodajnim re-
šitvam, saj s toplotno kartografijo pomagajo la-
stnikom trgovin razumeti psihologijo kupcev in 

prepoznati, kateri izdelki pritegnejo največ po-
zornosti. Njihova uporaba je zelo koristna tudi v 
drugih javnih prostorih, kot so železniške posta-
je in javni trgi.

POMOč Pri POslOvniH ODlOčitvaH

Slika nove “fisheye” kamere podjetja HIKVISION 
je boljša tudi zaradi infrardečih luči (IR), ki zmanj-
šajo količino odsevnih površin, kar je posebej 
učinkovito, kadar je kamera postavljena v kot.
Kljub visoki kakovosti slike, se kamera ponaša z 
učinkovito tehnologijo stiskanja datotek (kom-
presije) H265+. Na voljo je 15 načinov prikaza v 
živo in omogoča številne prilagoditve, tako da 

kar najbolj ustreza željam uporabnika in izboljša 
njegovo izkušnjo.
Kamera se sicer ponaša z ločljivostjo 12 MP 
(4000 x 3000) in IR dosegom do 15 metrov. Vgra-
jen ima tako mikrofon kot zvočnik za dvostran-
sko komunikacijo.
“Ponosni smo na to, da nenehno izboljšujemo 
našo tehnologijo in njeno inplementacijo”, pravi 
Peter Guan, direktor prodaje in marketinga za 
HIKVISION Europe. “Nova fisheye kamera bo za-
gotovila jasne informacije, ki bodo uporabni-
kom pomagale do pravilnih poslovnih odloči-
tev, tako da bodo njihovi prostori veliko bolj do-
nosni kot pred tem”.

vrsta DruGiH funkCij

Pametna “fisheye” kamera podjetja HIKVISION 
ima še vrsto drugih nadvse uporabnih funkcij. 
Med drugim vas opozori, če kdo prečka navide-
zno črto, ki jo sami določite. Opozorila vas bo 
tudi, če bo s pomočjo vgrajenega mikrofona 
zaznala nenaden zvok, kot je na primer pok. V 
realnem času tudi šteje ljudi in vas obvešča o 
obisku, poleg tega pa lahko dobivate dnevna, 
tedenska, mesečna in letna poročila na svoj 
e-poštni naslov.
Več informacij najdete na
www.mars-commerce.si.   (P.R.)
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13. september,
Oder pod zvezdami, 
Lutkovno gledališče Ljubljana

www.websidan.si
I don't give a share!
Ana Šušteršič, Agencija 101
Uroš Svenšek, Agencija 101

7 sestavin uporabniške izkušnje prihodnosti
Lovro Peterlin, A1 Slovenija

 Odbita do bita z Vala 202 na WEBSI dan
Maruša Kerec in Anže Tomić, Val 202, Radiotelevizija Slovenija

Get connected or get lost
Zarena Kancheva, Viber

Strojno učenje v digitalnem marketingu
dr. Boštjan Kaluža, Evolven

UX – zdrava pamet ali ključna poslovna funkcija
Uroš Žižek, E-laborat

Intuicija spodbuja kreativnost ... in obratno!
Aleksej Metelko, Razvojni center Novo mesto

PR: razkošje ali nujnost
Matija Martek, Mediatoolkit

Organizirane budale
Gregor Strasbergar, MRFY

Podelitev prestižnih WEBSI nagrad

o
d
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r
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MEDIA TV
Kapucinski trg 8, p.p. 114
Škofja Loka
E-mail: info@media-tv.si

SPONKA TV
www.sponka.tv
E- mail: info@sponka.tv

NET TV
Ob blažovici115, Limbuš
info@xtension.si
T.: 02/252 68 07

TV ŠIŠKA
Kebetova 1, Ljubljana
tvsiska@kabelnet.si
T.: 01/505 30 53

INFOJOTA
Informacijski kanal Ajdovščina
infojota@email.si
gsm: 040 889 744

GORENJSKA TELEVIZIJA
P.P. 181, Oldhamska cesta 1A
4000 Kranj
T.: 04/ 233 11 55
info@tele-tv.si, www.tele-tv.si

NOVA GORICA
Gregorčičeva 13, Dornberk
T.: 05/335 15 90, F.: 05/335 15 94
info@vitel.si, www.vitel.si

TELEVIZIJA NOVO MESTO  d.o.o.
Podbevškova 12, Novo mesto
T.: 07/39 30 860, www.vaskanal.com

VTV - VAŠA TELEVIZIJA
Žarova 10, Velenje
tel.: 03/ 898 60 00, fax: 03/ 898 60 20
vtv.studio@siol.net, www.vtvstudio.com

Kanal 46 - Mozirje
Kanal 27

TELEVIZIJA MEDVODE
Cesta kom. Staneta 12,
1215 Medvode
T.: 01/361 95 80, F: 01/361 95 84

www.tv-m.si
info@tv-m.si

TV AS Murska Sobota
Gregorčičeva ul. 6, 9000 Murska Sobota 
p.p. 203, T.: 02/ 521 30 32
tv.as@siol.net, www.tv-as.net

Vaš najljubši kanal 
vam bo zaupal 

vsebino 

naslednje številke...

.. uPOraBniki MOBilniH naPrav anDrOiD se nePrestanO srečujejO s škODljiviMi PrOGraMskiMi kODaMi, saj njiHOvO številO nePrestanO 
narašča. POPOlnOMa se ne MOreMO zaščititi, laHkO Pa uPOštevaMO nekaj enOstavniH ukrePOv, ki zManjšajO tveGanje ..

Vodnik za zaščito telefona pred 
zlonamernimi aplikacijami

AKTUALNO

»
Poleg vedno večjega števila aplikacij, ki so za 
naše telefone lahko škodljive, zlonamerne kode 
za trenutno najbolj razširjen mobilni operacijski 
sistem postajajo vse bolj nevarne. Z njimi pa 
lahko telefon okužimo tudi, če mobilne aplikaci-
je prenašamo z uradnega spletnega portala Go-
ogle Play. V nadaljevanju predstavljamo štiri 
preproste korake za zmanjšanje tveganja, ki jih 
velja upoštevati. 

1. ne Prenašajte aPlikaCij s “suMljiviH” 
POrtalOv 
Čeprav je Google Play Store največji portal za 
mobilne aplikacije Android, to še ne pomeni, da 
jih ni mogoče prenesti z drugih portalov ali 
spletnih strani. Nekatera podjetja lahko namreč 

sprejmejo odločitev, da bodo programsko opre-
mo uporabnikom ponujala neposredno, saj jim 
v tem primeru Googlu ni treba plačati provizije. 
Pri tovrstnem početju dodatna previdnost ni ni-
koli odveč, saj je to eden izmed načinov, s kate-
rim svoj telefon najlažje okužimo z zlonamerni-
mi aplikacijami. 
Priporočamo, da si najprej podrobno ogledate 
spletno stran, ki ponuja mobilno aplikacijo. Če je 
ta slabe kakovosti, polna reklamnih oglasov in 
brez komentarjev uporabnikov, ostaja zelo velika 
verjetnost, da gre za spletno stran, ki ponuja zlo-
namerne mobilne aplikacije. Še posebej koristna 
so mnenja s strani uporabnikov, saj nas bodo ti 
pogosto opozorili na nevarnosti, ki nam prežijo 
ob namestitvi mobilne programske opreme. 

2. PreviDnO na POrtalu GOOGle PlaY 
Čeprav si Google prizadeva, da bi bile na 
spletnem portalu Google Play zgolj koristne 
mobilne aplikacije, mu to vedno žal ne uspe-
va, kar pomeni, da tam najdemo tudi zlona-
merno programsko opremo. Zaradi tega 
pred namestitvijo določene aplikacije prebe-
rite komentarje drugih uporabnikov. Ne osre-
dotočajte se zgolj na najbolj koristne komen-
tarje, ampak preglejte tudi najnovejše. Če je 
tam veliko negativnih komentarjev, še pose-
bej po zadnji posodobitvi, enostavno “pre-
skočite” to aplikacijo in poiščite drugo. Go-
ogle Playu namreč težko očitamo, da nima 
pestrega nabora aplikacij, zato boste zagoto-
vo našli primerno. 
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Na vašem najljubšem radiu 
prisluhnite tedenskim oddajam, 
ki jih za vas pripravljamo v 
uredništvu Računalniških novic.

ODDAJA NA RADIU, 
PRISLUHNITE NAM!

Četrtek ob 21:30

www.radio94.si

RADIO I 94

 98.2 MHz 
 97.8 MHz
 104.1 MHz 
 102.6 MHz
100.2  MHz

Torek ob 20:10 in Sobota ob 17:10

RADIO I NOVA

 106.9 MHz

Četrtek 19:30

RADIO I NTR

 91.1 MHz
 107.1 MHz

Četrtek ob 14:50 in Sobota ob 7:10

www.mojradio.com

RADIO I moj radio

 107 MHz
102,6  MHz

Sobota ob 12:15 in Ponedeljek ob 16:30

www.radio-cerkno.si

RADIO I ODMEV

 90.9 MHz
 97.2 MHz
 99.5 MHz
 103.7 MHz

Četrtek ob 18:00

www.radiorobin.si

RADIO I ROBIN

99.5 MHz
 100 MHz

Torek ob 13:20 in Torek ob 16:30

radiogeoss.siol.com

RADIO I GEOSS

 89.7 MHz

www.radio-kranj.si

RADIO I KRANJ

 97.3 MHz

Četrtek ob 19:15

radio.ognjišče.si

RADIO I OGNJIŠČE

 104.5 MHz
 105.9 MHz
 107.3 MHz

Torek ob 12:30

RADIO I ŠTAJERSKI VAL

 93.7 MHz
 87.6 MHz

www.radio-stajerski-val.si

Petek 14:00 in Ponedeljek 19:00

RADIO I Univox
 

99,5 MHz
106,8 MHz 

 107.5 MHz

www.univox.si

Sreda 17:45

www.radiovelenje.com

RADIO I Velenje
 

107,8   MHz

Četrtek ob 9:10 in Ponedeljek ob 15:30

RADIO I ALFA

 103.2 MHz
107.8  MHz

www.radio-alfa.si

www.radiokrka.com

RADIO I KRKA

 106.6 MHz

Vsak dan ob 11:00, 16:00 in 23:30

www.radiotomi.si

RADIO I TOMI

Ponedeljek 17:10

www.radio-sora.si

RADIO I SORA

 89.8 MHz
  91.1 MHz
 96.3 MHz

www.radiosraka.com

RADIO I SRAKA

 94.6 MHz 
 

3. PreBerite seznaM DOstOPOv, ki jiH 
zaHtevajO aPlikaCije

Novejše različice mobilnega operacijskega sis-
tema Android uporabnikom omogočijo, da so 
seznanjeni s seznamom dostopa, ki jih zahteva 
aplikacija pred namestitvijo na mobilno napra-
vo Android. Določene aplikacije bodo delovale 
tudi v primeru, da bomo zavrnili dostop do do-
ločenih delov mobilne naprave (na primer gale-
rija slik za Hangouts). Predno namestite določen 
mobilni program ali igro, se najprej vprašajte, če 
dejansko potrebuje dostop do vašega seznama 
klicev ter možnosti pošiljanja in prejemanja SMS 
sporočil. Če to zahteva, vi pa ste prepričani, da 
ga za delovanje ne potrebuje, dostop enostav-
no zavrnite in po potrebi poiščite drug pro-
gram. To je lahko dolgotrajno, po drugi strani pa 
bo za varnost vaših podatkov poskrbljeno. 

4. naMestite saMO tistO, kar BOste resničnO 
uPOraBljali 
Ker namestitve zlonamerne programske opre-
me ni mogoče v celoti preprečiti, vam priporo-
čamo, da na vaš mobilnik nameščate zgolj tiste 
programe in igre, ki jih dejansko uporabljate. Ta-
ko se ne boste le izognili možnosti okužbe z zlo-
namerno kodo, ampak boste imeli na svojem 
telefonu tudi več razpoložljivega prostora, zato 
bo tudi deloval hitreje. Pri pametnih mobilnih 
telefonih in tabličnih računalnikih Android velja 
pravilo “manj je več”, zato tudi upoštevajte. 
Ne pozabite na namestitev protivirusne rešitve 
in predvsem na posodabljanje mobilnega ope-
racijskega sistema, če je posodobitev za vaš mo-
bilnik na voljo. Zvoniti po toči je namreč prepoz-
no, še posebej, ko gre za vaše osebne podatke. 

se naM OBeta Mesečna narOčnina na 
aPlikaCije in iGre za anDrOiD? 
Čeprav so mobilne aplikacije in igre za mobilni-
ke in tablične računalnike Android relativno po-
ceni (plačljive različice običajno ne vsebujejo 
nadležnih oglasov), je povpraševanje pod priča-
kovanji programskih hiš. Pri tem je oškodovano 
tudi podjetje Google, saj je zaradi nižjega pov-
praševanja ob precejšen dobiček. Pri Googlu za-

to razmišljajo o možnos-
ti, da bi uporabnikom 
Androidovih telefonov v 
zameno za mesečno 
naročnino ponudili 
dostop do izbranih mo-
bilnih aplikacij in iger s 
spletnega portala Go-
ogle Play. 

Nova storitev naj bi se tržila pod imenom Go-
ogle Play Pass. Vključevala naj bi številne prilju-
bljene mobilne aplikacije in igre, kot so Stardew 
Valley, Marvel Pinball in Risk. Neomejen dostop 
do vsebin na spletnem portalu Google Play naj 
bi ameriške uporabnike mesečno olajšal za pre-
računanih 4,5 evra (v Evropi po vsej verjetnosti 
za 5 evrov), noben izmed programov in aplikacij 
pa naj ne bi vseboval oglasov ali dodatnih stro-
škov. Vse našteto naj bi posledično pripomoglo 
k precej boljši uporabniški izkušnji. 
Kdaj bo naročniški model Google Play Pass na 
voljo uporabnikom Googlovih mobilnih naprav, 
za zdaj še ni znano. So pa poznavalci prepričani, 
da podjetje Google vsaj na začetku ne bo vla-
galo v razvoj posebnih mobilnih aplikacij in iger 
za Play Pass, kot to počno pri konkurenčnem 
podjetju Apple. 
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efOOtBall Pes 2020
Letos se znamenita nogometna simulacija Pro 
Evolution Soccer vrača v novi preobleki. Odslej 
bo PES znan pod krovnim nazivom eFootball, to 
pa zato, ker želi založnik Konami izkoristiti 
njegovo legendarno globino in ga uveljaviti kot 
enega od e-športov. Ne bi smelo iti za poseben 
podvig, saj je PES 2020 zares izpiljen in vsebuje 
številne izboljšave. Ustvarjalci so delali 
predvsem na dinamičnem preigravanju, 
takojšnji oddaji žoge po sprejemu (first touch) in 
napredni fiziki, ki se bliža točki, ko je ne bo 
mogoče ločiti od resnične. Pri vsem tem je 
avtorjem svetoval mojster Andres Iniesta. 
Spletno tekmovanje se med drugim odvija v 
novem internetnem načinu “Match Day”, vendar 
je poskrbljeno tudi za samotarje, saj je način 
“Master League” doživel totalno prenovo. Ni bolj 
ambiciozne nogometne igre, kot je eFootball 
PES 2020, ki ga promovirata Messi in Ronaldinho!

nadzorujemo v pogledu od zgoraj, raziskujemo 
dodobra odprt svet, ki obsega tako naravo kot 
urbano okolje, razpletamo napeto zgodbo in se 
veliko bojujemo. Ko naletimo na sovražnike, 
moramo svojim likom odrediti, kaj naj storijo, od 
streljanja prek skrivanja do rabe veščin, ki jih 
sproti odklepamo in nadgrajujemo. Edicija 
Deluxe vsebuje zajetni dodatek Seed of Evil.

aGe Of wOnDers: Planetfall

Nova strateška igra proslavljene skupine 
Triumph Studios, v seriji Age of Wonders vnovič 
združuje gradnjo imperija in potezne taktične 
bitke. Znajdemo se na tujem planetu, ki ga 
moramo osvojiti v vlogi ene od šestih pošteno 
različnih si frakcij. Lahko se lotimo vojaške 
prevlade, stavimo na tehnologijo, poudarimo 
diplomacijo ali pridemo do kombinacije 
naštetega. Pri razkrivanju edinstvenega tujskega 
sveta naletimo na mnoge starodavne relikvije, 
ki nam pomagajo, ustvarimo pa lahko celo 
ultimativna orožja, sposobna pogubiti ves svet. 
Vdelana sta tako močna enoigralska kampanja 
kot večigralstvo!

Mutant Year zerO - rOaD tO eDen 
DeluXe eDitiOn

Kdor ima rad strategije, kot je XCOM, bi moral 
nedvomno imeti na radarju ta samosvoj izdelek. 
Gre za taktično potezno igro, v kateri se 
preselimo v prihodnost po jedrski katastrofi. Od 
nje je minilo že toliko časa, da so življenjske 
oblike dodobra zmutirale, ljudi praktično ni več, 
naokoli pa se sprehajajo govoreči mutantski 
racaki in krvoločni zalezovalci. Člane odprave 

wrC 8
Bolj podrobne in dodelane uradne simulacije 
prvenstva WRC še ni bilo! Osma inkarnacija 
dirkaške serije prinaša veliko sprememb, med 
drugim dinamično vreme, ki se spreminja med 
dirko in terja sprotne taktične prilagoditve. 
Zaradi toče ali snega se lahko podlaga hitro 
spremeni, zato se je treba odločiti za drugačne 

gume in nastavitve. Vdelana je prenovljena 
kariera, v kateri skrbimo tako za voznika in avto 
kot za osebje, večigralstvo pa bogatijo 
tedenski izzivi.

GHOstBusters: tHe viDeO GaMe 
reMastereD

Kdo se boji trapastih duhov? Četverica lovcev 
na prikazni že ne! Legendarni “ghostbusterji” 
se vračajo v igri, ki vsebuje podobe 
hollywoodskih igralcev Dana Aykroyda, 
Harolda Ramisa, Billa Murrayja in Ernieja 
Hudsona. Ti iz pogleda od zadaj preganjajo 
duhove in jih lovijo s svojim čudežnim žarkom, 
kar dostikrat zahteva veliko spretnosti. Nova 
izdaja prinaša 4K-grafiko, prenovljene teksture 
in izboljšane vmesne filmčke.
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KOLEDAR

52. MOS 
10. 9. -15. 9. 2019 
Celjski sejem 
MOS je poslovno-sejemska prireditev, ki vsa-
ko leto privabi več kot 800 neposrednih in 
1400 zastopanih razstavljavcev ter več kot 
100 000 obiskovalcev. Razdeljena je na 5 
področij: MOS Dom, MOS Tehnika, MOS Turi-
zem, MOS B2Bin MOS Plus. 
ce-sejem.si
 
Mladi vodja 
12. 9. 2019 
Planet GV 
Prvo napredovanje na pozicijo vodje je za 
vsakega velika sprememba, ki precej spomi-
nja na menjavo službe. Čeprav še vedno ista 
organizacija in enaki ljudje, pa tako zelo dru-
gačne odgovornosti in vloge. Nova pozicije 
ne prinaša samo novih obveznosti in nalog, 
temveč zahteva tudi sposobnost vodenja 
ljudi.  
www.planetgv.si
 
CIO leta 2019 
13. 9. 2019 
 Kongresni center Brdo pri Kranju 
Rdeča nit tokratnega dogodka je umetna in-
teligenca, machine learning in prelaganje 
človeškega dela na stroje. Osredotočili se bo-
mo slovenske razmere, projekte in izzive v 
prihodnosti. IT manager bo eden glavnih ak-
terjev v teh procesih, zato bo vsebina dogod-
ka prilagojena tej vlogi. 
cio.si
 
Kadrovski selekcijski intervju 
26. 9. 2019 
Planet GV 
Kako v eni uri ugotoviti koga imamo pred sa-
bo, kako pravilno prepoznati in razumeti, kaj 
nam govori naš »občutek«, kako vedeti, kdo 
izmed vseh kandidatov, ki si tako močno želi-
jo našo ponudbo, bo pravi za naš tim in de-
lovne naloge, so vprašanja, na katera si mora-
mo odgovoriti na kadrovskem selekcijskem 
razgovoru. Kako? 
www.planetgv.si
 
GOSS2019 
1. 10. 2019 
Kristalna palača, Ljubljana 
Zakaj na konferenco? Zato, ker kupci ne išče-
jo več le kakovostnih izdelkov in storitev. Po-
membni so hitrost dobave, cena in popro-
dajne aktivnosti. In to lahko podjetje zagoto-
vi z dobro organizirano oskrbovalno verigo 
(suply chain). Na konferenci vam bomo v pra-
ksi pokazali, kako podjetja pristopajo k ureja-
nju oskrbovalnih verig. 
www.goss.si

Z znanjem do cilja!

VERLAG
DASHÖFER

Agencija POTI, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 511-39-21, e-pošta: info@agencija-poti.si

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Management RAZVOJNIH oddelkov 4. 9. Ljubljana 1 dan 253,00 €

Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh 10. 9. Ljubljana 1 dan 265,00 €

Specifikacija zahtev za programsko opremo - od ideje do opisa 16. 9. Ljubljana 1 dan 253,00 €

Vitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija 17. 9. Ljubljana 1 dan 253,00 €

B2 d.o.o., Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 244-42-02, e-pošta: info@b2.eu

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Excel za poslovne uporabnike 4. 9. -6. 9. Ljubljana 15 šolskih ur 324,00 €

BI akademija II 10. 9. -17. 9. Ljubljana 14 šolskih ur 671,00 €

Excel za zahtevne uporabnike 17. 9. -19. 9. Ljubljana 15 šolskih ur 354,00 €

CorelDRAW 23. 9. -26. 9. Ljubljana 20 ur 414,00 €

Excel osnovni 30. 9. -1. 10. Ljubljana 10 ur 183,00 €

Housing co., d.o.o., Ljubljana, Verovškova 55a, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 568-40-40, e-pošta: trzenje@housing.si

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

CompTIA Security+ 4. 9. -25. 9. Ljubljana 40 ur 1.635,00 €

MCSA training 9. 9. -15. 11. Ljubljana 120 ur 4.392,00 €

Microsoft Dynamics NAV Test Automation 12. 9. -13. 9. Ljubljana 16 ur 1.147,00 €

Dynamics NAV developer&support Academy 30. 9. -29. 11. Ljubljana 112 ur 6.149,00 €

IT Architect 7. 10. -10. 10. Ljubljana 20 ur 1.208,00 €

Palsit d.o.o., Mednarodni prehod 2 A, 5290 Šempeter pri Gorici
Tel.: +386 (0)5 338-48-50, e-pošta: info@palsit.com

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Konferenca ZEIDES 2019 24. 10. Ljubljana 1 dan 219,00 €

Konferenca INFOSEK 2019 27. 11. -29. 11. Nova Gorica 3 dni 768,00 €

Konferenca CIO FORUM 2019 27. 11. -29. 11. Nova Gorica 3 dni 768,00 €

SLOVENSKI KONGRES POSLOVNIH SEKRETARK 2019 27. 11. -29. 11. Nova Gorica 3 dni 340,00 €

Verlag Dashofer d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 434-55-90, e-pošta: info@dashofer.si

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Nova poklicna (ZAID) in gradbena zakonodaja (GZ) v 
praksi 30. 8. Ljubljana 1 dan 351,00 €

Knjigovodsko spremljanje proizvodnje 30. 8. Ljubljana 1 dan 256,00 €

Nadaljevalna DDV šola 16. 9. -17. 9. Ljubljana 2 dni 841,00 €

Iz počitnic nazaj v davčni direndaj - konferenca 18. 9. Ljubljana preveri 188,00 €

Plan B+ Brigita Lazar Lunder s.p., Marije Hvaličeve 19, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)41 516-693, e-pošta: brigita.lazarlunder@planbplus.biz

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Stran podjetja na LinkedInu - vaš največji vir poslovnih priložnosti, 25.9. Ljubljana 4 ure 199,00 €

Kako v 4 urah do “all-Star” osebnega profila na LinkedInu 24.10. Ljubljana 4 ure 180,00 €

Kako z LinkedInom prodati do 40 % več 12.12. Ljubljana 4 ure 190,00 €

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana, Tržaška 207, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)51 664 405, e-pošta: info@mlcljubljana.com

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

POWERSCHOOL KREATIVA, KI IZZIVA 20.8.-4.9. Ljubljana 20 šolskih ur 400,00 €

SAP AKADEMIJA na MLC Ljubljana 3.9. - 27.9. Ljubljana 32 šolskih ur 1000,00 €
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SUDOKU

NAGRADE

NAGRAJENCI

Rešitev 12 XXIV: 3485

V nagradni igri sodelujete tako, da pošljete 

rešitev (obarvan kvadrat) s svojimi podatki 

na e-mail narocnine@stromboli.si 

Prazna polja izpolnite tako, da bodo v 
vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vse 
številke od 1 do 9. Enako velja tudi za 
vsakega od kvadratkov 3 x 3.

Med reševalce, ki bodo do petka,  

13. septembra 2019, poslali pravilno 

rešitev, bomo z žrebom razdelili 

privlačne nagrade:

• 3x Maxi atlas  

Evrope (Marco Polo)

Nagrade podarja podjetje  

Stromboli, d.o.o.

»

NAGRADA ZVESTOBE

»

Zgoraj omenjeni nagrajenci v roku 14 dni po izidu 
revije pokličite na tel.: 01/620 88 00 ali pošljite e-mail  
na narocnine@stromboli.si in poslali vam bomo nagrado.

NAGRADO PODARJA:

Tomše Igor 1000 Ljubljana 15115
Fijavž Klavdija 3214 Zreče 10084
Rožič Dušan 1291 Škofljica 5364

Marja Gantar, Kranj:  
Bluetooth zvočnik SBOX 

Uroš Mazaj, Vransko: 
Bluetooth zvočnik SBOX

Anja Capuder, Cerklje: 
Bluetooth zvočnik SBOX 

8 9 5 1

9 1

1 7 3 9

6 9 1

7 8 9 4

2 8 6

5 6 1 7

9 6

4 8 7 3

Bluetooth zvočnik 
SBOX

POSTANITE 
NADZORNIK!

www.postaninadzornik.si

12., 19. in 26 september 2019,  
Planet GV, Ljubljana
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LINUX BEYBA TM





ROLLJET SHOP: LJUBLJANA: HAM D.O.O.  I  GERBIČEVA ULICA 102  I  1000 LJUBLJANA 
SLOVENIJA  I  TELEFON 01 242 08 70  I  GSM 051 677 810  I  INFO@ROLLJET.COM  

WWW.ROLLJET.COM

15 00
KUPON ZA POPUST 
V VREDNOSTI

VELJA DO 30.9. 2019
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO IN 
NISO VNOVČLJIVI V DENARNI 
PROTIVREDNOSTI. VELJA NAJVIŠJI 
TRENUTNO VELJAVEN POPUST. 
KUPON VELJA LE PRI NAKUPU 
KOMPLETA (ROLLJET S TORBO)!

. EUR 

2019-rj-kupon-15€ za v oglase.indd   1 13. 08. 2019   14:57:27

Poleti v šolo z ROLLJET-om 
najhitrejšo torbo v mestu!

Inovativna torba na skiroju, ki namesto 
tebe odpelje težo šolskih knjig v šolo
in tako razbremeni tvojo hrbtenico. 

V šoli lahko skiro preprosto 
zložiš in ga spremeniš v 
nahrbtnik ali torbo na kolesih.

Hudo ne?
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