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OBVESTILO ZA MEDIJE 
 

Ljubljana, 12. april 2012 

 

 

DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 

Letos že devetnajstič zapored organiziramo konferenco Dnevi slovenske informatike (DSI), ki je največja 

in najpomembnejša neodvisna konferenca na področju informatike v Sloveniji. Prireditelj konference, 

Slovensko društvo informatika, konferenco prireja za vse zainteresirane, ki želijo svoje izkušnje 

predstaviti širši strokovni javnosti ter tistim, ki jih zanimajo nove usmeritve in nova znanja s širšega področja 

informatike. Udeleženci konference prihajajo predvsem iz podjetij, javne uprave ter univerz, veliko je vodij 

informatike, svetovalcev ali projektnih vodij. Razen informatikov so med udeleženci tudi uporabniki 

informacijske tehnologije, spodbujamo pa tudi udeležbo mladih informatikov na začetku njihove strokovne 

poti. Kot je že tradicija, bo tudi letošnja konferenca potekala v Grand hotelu Bernardin v Portorožu, in 

sicer od ponedeljka 16. aprila do srede 18. aprila 2012.  

 

PROGRAM KONFERENCE 

Program letošnje konference zaznamujeta pestrost ter strokovnost. Rdeča nit konference DSI 2012 se glasi 

»Ustvarimo nove rešitve!«. V tridnevnem programu bo na konferenci mogoče spoznati vrhunske tuje 

vabljene predavatelje v plenarnem programu, več kot 10 uglednih slovenskih vabljenih predavateljev in 

poslušati več kot 140 predavanj v različnih tematskih sklopih. Udeleženci bodo lahko spremljali pestre 

razprave na okrogli mizi  »Ali je slovenski IKT sektor v krizi?« in drugi z naslovom »Ekonomska kriza in 

zdravstveni sistem: priložnosti za IKT«. Obiskali bodo lahko delavnico o certificiranju ECDL. Z uvodnim 

predavanjem »Vloga IT-ja pri podpori novih načinov vodenja« bo program popestril Sandi Češko iz 

Studia Moderna. 

 

V programu prvega dne konference udeležence čakata tudi zanimivi predavanji Macieja Gruszke iz Oracla 

»Moving Java Forward« ter Petra Novaka (i-VITES) »IT-informacijska tehnologija – desna roka za 

manjšo in učinkovito rabo energije«. Drugi dan konference bodo udeleženci lahko prisluhnili Henryu 

Frankenu (BiZZdesign, The Open Group), ki bo govoril o poslovno-informacijskih arhitekturah z 

uporabo TOGAF® in ArchiMate®. Zadnji dan konference pa je med drugim v programu zanimivo 

predavanje Tomaža Štolfe iz podjetja vox.io, ki bo predstavil izkušnje, ki si jih je mlada ekipa nabrala od 

ustanovitve podjetja do danes. Izpostavil bo ključne dejavnike, ki so vox.io popeljali med najbolj 

perspektivna podjetja v Evropi po izboru spletne publikacije TechCrunch. To in še več že v ponedeljek! 

 

Preliminarni program konference je na voljo na spletni strani konference: www.dsi2012.si. 

 

Ob tej priložnosti se želimo iskreno zahvaliti vsem podjetjem, ki so konferenco podprla finančno ali kako 

drugače in vsem, ki se konference nameravajo udeležiti, saj bi brez njih konference ne mogli izpeljati. 

 

Vabimo vas, da se nam pridružite v Portorožu med 16. in 18. aprilom! 

Slovensko društvo INFORMATIKA 
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