
 

 

19. konferenca Dnevi slovenske informatike  
 

SPOROČILO ZA JAVNOST 
 

Ljubljana, 20. april 2012 – Devetnajsto konferenco Dnevi slovenske informatike smo uspešno 

pripeljali do konca. Trije dnevi, polni zanimivih predavanj, predstavitev, izmenjav izkušenj, 

možnosti za iskanje novih rešitev in druženje so bili posvečeni vlogi in pomenu informatike kot 

dejavnosti za prenovo, racionalizacijo in izboljšanje delovnih in poslovnih procesov v 

gospodarskih družbah in javnem sektorju. 

 

Na slovesni otvoritvi konference je udeležence nagovorila namestnica generalne direktorice Statističnega 

urada Republike Slovenije Genovefa Ružič, ki je poudarila pomen informatike za uspešno delovanje državne 
statistike. Uspeh informatike v statistiki je lanskoletni popis prebivalstva, ki je šel mimo javnosti skoraj 

neopažen, je pa na svetu le malo držav, ki so zmožne takega dosežka. Udeležence je nagovoril tudi 

predsednik programskega sveta konference Tomaž Gornik in povedal, da so bile glavne usmeritve za 
zasnovo programa konference aktualni razvojni svetovni trendi v informatiki, kot so računalništvo v oblaku, 

mobilne aplikacije, obdelava in analiziranje velikih količin podatkov, družabna omrežja in zelena informatika. 
Predsednik Slovenskega društva Informatika Niko Schlamberger je v svojem nagovoru poudaril vlogo 

konference kot foruma za neodvisno izmenjavo informacij o dosežkih in možnosti za oceno razvoja slovenske 

informatike v primerjavi s svetom. Spomnil je na stoto obletnico rojstva očeta teoretične informatike Alana 
Turinga. V zaključnem delu slovesnega začetka konference je bila podeljena i-nagrada za najboljši IKT 

projekt. Nagrado je prejela družba Marand Inženiring d.o.o. za projekt Informacijski sistem pediatrične 
klinike. ISPEK je bistveno povečal zadovoljstvo pacientov s storitvami Pediatrične klinike. Koristi imajo tudi 

zaposleni, saj so se jim izboljšale delovne razmere, zmanjšalo tveganje napačnih odločitev, skrajšal čas 
obravnave pacientov in izboljšala izraba virov. 

 

 
Genovefa Ružić, namestnica generalne direktorice, Statistični urad Republike Slovenije 

(foto Janez Strah) 

 

Priznanja Slovenskega društva INFORMATIKA so letos prejeli Katjuša Skukan za dejavnost v društvu 
in za prispevek k razvoju informacijskih sistemov v javni upravi, mag. Jasna Poženel za dejavnost v društvu, 

posebej za uspešno izvedbo konferenc, ter Micro Team d.o.o. za trajno in uspešno izvajanje programov 

ECDL. Za najboljši študentski projekt 2012 je bil izbran projekt »H2OME« Mihe Grešaka in Boštjana 
Arzenška iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM). Drugo nagrado je prejel Anže 

Časar iz Fakultete za računalništvo in informatiko (UL) za projekt »Programsko orodje za vodenje projektov 
po metodi Scrum«, tretjo nagrado pa je prejel projekt »Kriptiranje podatkov na Dropboxu«, ki ga je 

predstavil Jernej Flisar iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM). Tekmovanje je 

pokazalo, da imajo mladi izvirne ideje in so za njihove rešitve motivirani, s tem pa nam dajejo vzpodbudo in 
potrditev, da je tudi informatika ena izmed uspešnih poti iz krize. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo. 



 

 

V tridnevnem programu je 361 udeležencev lahko spoznalo vrhunske tuje vabljene predavatelje v plenarnem 

programu, več kot 10 uglednih slovenskih vabljenih predavateljev in poslušalo več kot 140 predavanj v 

različnih tematskih sklopih. Program so popestrila predavanja Davida Buckleya iz Studia Moderna »Vloga IT-

ja pri podpori novih načinov vodenja«, Macieja Gruszke iz Oracla »Moving Java Forward« ter Petra Novaka 

(i-VITES) »IT-informacijska tehnologija – desna roka za manjšo in učinkovito rabo energije«. Udeleženci so 

lahko prisluhnili Henryu Frankenu (BiZZdesign, The Open Group) in predavanju o poslovno-informacijskih 

arhitekturah z uporabo TOGAF® in ArchiMate. Zadnji dan konference je Tomaž Štolfa iz podjetja vox.io 

predstavil izkušnje, ki si jih je mlada ekipa nabrala od ustanovitve podjetja do danes. Potekale so pestre 

razprave na okroglih mizah »Ali je slovenski IKT sektor v krizi?« in »Ekonomska kriza in zdravstveni sistem: 

priložnosti za IKT«, udeleženci pa so lahko obiskali tudi delavnico o certificiranju ECDL.  

 

 
David Buckley, Studio Moderna; Maciej Gruszka, Oracle 

(foto Janez Strah) 

 

Podrobnejši vsebinski poudarki so na voljo tudi v sporočilu, objavljenem na spletni strani konference.  

 

 
Utrinek s predavanj. 

(foto: Janez Strah) 

 

Konferenca DSI 2012 je bila uspešno zaključena. Zahvaljujemo se vsem udeležencem za obisk konference, 

avtorjem za bogastvo ter raznolikost vsebin, programskemu svetu, programskemu in organizacijskemu 

odboru za oblikovanje in izvedbo programa ter pokroviteljem, ki so nam pomagali uspešno izpeljati že 19. 

konferenco Dnevi slovenske informatike. 

 

Več informacij in utrinkov s konference najdete na spletni strani http://www.dsi2012.si/ 
 

Slovensko društvo INFORMATIKA 
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