
 
 
 
 
 
 
 

 
16. konferenca Dnevi slovenske informatike  

15. - 17. april 2009, Kongresni center Grand hotel Bernardin, Portorož 
 
SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
Ljubljana, 15. april 2009 – Za nami je prvi dan konference Dnevi slovenske informatike 2009, ki 
letos poteka v skladu z rdečo nitjo »Z inteligentnimi sistemi do strateške prednosti«. V Portorožu 
se je nabrala lepa množica udeležencev, ki so imeli priložnost prisluhniti predavanjem v štirih 
različnih vsebinskih sekcijah, dvema vabljenima predavanjema, v dopoldanskem delu je potekala 
tudi otvoritev konference in podelitev nagrad Slovenskega društva Informatika, popoldan pa je 
zaokrožila zanimiva okrogla miza. 
 
Udeležence in goste je pozdravil predsednik Slovenskega društva Informatika Niko Schlamberger. Slovesne 
otvoritve konference DSI 2009 so se udeležili kot govorniki vabljeni predavatelji in najvišji predstavniki 
slovenske izvršne oblasti. V imenu predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka je udeležence pozdravil 
svetovalec predsednika republike, mag. Franc Hočevar. Minister za znanost in tehnologijo, Gregor Golobič, 
je v svojem nagovoru poudaril pomen civilne družbe, ki lahko neobremenjeno razpravlja in zavzema stališča o 
aktualnih dogajanjih v informatiki. V uvodnem delu sta bili podeljeni priznanji za dosežke na področju 
informatike, prejela sta jih Iztok Lajovic in RRC, Računalniške storitve, d.d.  
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Predsednik programskega sveta DSI 2009, dr. Marjan Krisper, je predstavil rdečo nit konference (Z 
inteligentnimi sistemi do strateške prednosti), ki predstavlja programsko vodilo same konference. Po besedah 
dr. Krisperja je razvoj informacijske tehnologije prispeval h kakovostni podpori transakcijske in operativne ravni 
v poslovnih sistemih. Celoviti informacijski sistemi (kot npr. ERP) učinkovito podpirajo ključne in podporne 
poslovne procese v skladu z več ali manj predefiniranimi mehanizmi in postopki. Inteligentni sistemi so z 
razvojem metod umetne inteligence (pa tudi statističnih metod, operacijskih raziskav itd.) šele v zadnjem 
desetletju postali dostopni poslovnim uporabnikom in se vgrajujejo v komercialno dostopna orodja oziroma 
produkte. S tem se dviga raven podpore na taktični in strateški ravni poslovnih sistemov, kjer se sprejemajo 
ključne odločitve za strateški razvoj in povečanje konkurenčne prednosti.  
 
Pomen konference je zlasti v tem, da olajšuje prenos teoretičnih dosežkov v prakso, da razširja spoznanja in da 
podaja poglede in spoznanja najvidnejših domačih in tujih vabljenih informatikov. Sledili sta dve zanimivi 
vabljeni predavanji. Akademik dr. Ivan Bratko je v svojem predavanju predstavil področje umetne 
inteligence; zgodovinski pregled ter trenutno stanje. Podrobneje je predstavil delo laboratorija za umetno 
inteligenco, evropske projekte, na katerih sodelujejo ter izpostavil aplikativnost raziskovalnih rezultatov. Dr. 
Chrisanthi Avgerou z London School of Economics je predstavila organizacijske in socialne vidike 



inovativnosti na področju informatike. Ključno sporočilo njenega predavanja je bilo, da ne smemo izolirano 
obravnavati tehnologije, ampak se moramo ozreti na širši kontekst in proučevati obenem tudi organizacijske in 
kulturološke vidike, kamor IT  uvajamo. 
 
V popoldanskem delu konference so potekale 4 tematske sekcije. V sekciji Poslovne rešitve so bili 
predstavljeni prispevki s področja optimiranja javnega dolga s pomočjo IT, B2B spletne trgovine, predstavljeni 
so bili načini sprotnega prikaza uspeha s pomočjo orodij poslovnega obveščanja in odgovor na vprašanje, kako 
se zavarovati pred notranjimi grožnjami v podjetju. 
V sekciji Prenova in informatizacija poslovanja so avtorji predstavili možne metodologije pri izbiranju 
informacijskih rešitev in poudarili pomen procesne usmerjenosti pri informatizaciji z rešitvami ERP ter rešitvami 
za informatizacijo proizvodnih procesov. V raziskavi, ki so jo izvedli na Ekonomski fakulteti, se je izkazalo, da 
procesna usmerjenost pozitivno vpliva tudi na uspešnost poslovanja. 
V sekciji Poslovna inteligenca je bil poudarek predvsem na stanju poslovne inteligence v realnem svetu, 
torej v podjetjih. V uvodni predstavitvi je bil predstavljen del širše ankete, izvedene v srednjih in velikih 
podjetjih. V nadaljevanju je bil predstavljen obsežen projekt v podjetju Mobitel, ki je vzpodbudil živahno 
razpravo. Sledila je nekoliko bolj na izbrano okolje in orodje vezana predstavitev, medtem ko se je zaključna 
predstavitev osredotočila na neposlovno področje lematizacije slovenskih besedil in prav tako vzpodbudila 
živahno razpravo. 
Ključno sporočilo sekcije Informatika v javni upravi, ki je letos po številu prispevkov tudi najbolje 
zastopana, je, da so določene informacijske rešitve procesno in tehnološko napredne ter da se lahko kosajo z 
najboljšimi rešitvami javnih uprav ostalih držav. Enotna informacijska infrastruktura, ki se sistematično razvija 
že vrsto let, predstavlja središčno točko IKT projektov in rešitev v javni upravi ter se bo v prihodnje še 
nadgrajevala in dopolnjevala z odličnimi storitvami.  
 
Programski »vrhunec« konference je bila okrogla miza na temo Obama in internet. Okrogle mize so se ob 
vodji okrogle mize mag. Franciju Pivcu poleg Bena Selfa (preko interneta) s prispevki udeležili Simon 
Delakorda, dr. Polona Pičman Štefančič, Niko Schlamberger, prof. Chrisanthi Avgerou, Andrej Kositer in Hunter 
Chen. Na podlagi Selfovega predavanja so se udeleženci omizja strinjali, da gre v primeru Barackobama.com in 
change.gov, ki predstavljata nadaljevanje tranzicije po vstopu v Belo hišo, za paradigmatsko spremembo 
politike. Njene karakteristike so transparentnost, participativnost in kolaborativnost. Ni dvoma, da bo slej ko 
prej sodobna demokratična politika morala sprejeti internet kot dvosmerno komunikacijo. Cilj SDI pri uvrščanju 
e-demokracije kot ene od centralnih tem DSI je prav to, da bi tudi slovensko politiko prepričali o nujnosti 
drugačne uporabe interneta v javnem delovanju. 
 

 
Sodelujoči na okrogli mizi 
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Druženje prvega dne so udeleženci zaključili ob dobri hrani, vinski kapljici kleti Babič, stand-up komedijantu 
Tinu Vodopivcu iz Komikaz ter odlični glasbeni spremljavi skupine Rock partyzani. Več informacij o 
konferenci najdete na spletni strani http://www.dsi2009.si/ 
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