
 
 
 
 
 
 
 

 
16. konferenca Dnevi slovenske informatike  

15. - 17. april 2009, Kongresni center Grand hotel Bernardin, Portorož 
 
 
SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
Ljubljana, 17. april 2009 – Konferenco DSI 2009 smo uspešno pripeljali do konca. Trije dnevi 
polni zanimivih predavanj, predstavitev, izmenjave izkušenj, možnosti za druženje ... Izbrali smo 
tudi najboljši IKT projekt in podelili nagrade avtorjem najboljših prispevkov. 
 
Dan se je začel s predstavitvami pokroviteljev. Prvi dve predstavitvi (Genis d.o.o., Inea d.o.o.) sta bili 
vsebinsko usklajeni na temo e-poslovanja in informatizacije procesov. Sporočilo je, da sta to dve izmed 
najpomembnejših možnosti za cenejše in hitrejše poslovanje, s tem pa tudi za večjo konkurenčnost. Tretje 
predavanje (Prompt d.o.o.) je obravnavalo učinkovitejšo rabo električne energije v velikih računskih centrih. 
Potrebe po električni energiji so tam velike, zato so potrebni inovativni, okolju prijazni načini za ravnanje z njo. 
Plenarno predavanje dr. Malgorzate Kalinowske Iszkowske je povzelo pregled najpomembnejših 
strateških ciljev na Poljskem na področju javne uprave. Pomembni motivatorji za razvoj so evropska sredstva in 
priložnosti za inventiranje. Slaba stran je nizek BDP, kar posledično vpliva na nižjo digitalno pismenost in manjši 
interes za uporabo razpoložljivih informacijskih rešitev. Velika so pričakovanja v zvezi z evropsko pobudo i2010 
in posebej ECDL. Administrativne ovire so še vedno visoke, kar ne vzpodbuja podjetništva. 
 
Na vrsto je prišla tudi Študentska sekcija. Avtorji, tako dodiplomski kot podiplomski študenti in diplomanti so 
v svojih prispevkih obravnavali področja poslovnih procesov (CRM, management procesov), socialnih omrežij 
(goljufije, Second life), aplikacij (neodvisnost, Live Mesh) ter podpori odločanju oz. poslovanju (izbira študija v 
tujini, uvrstitev spletnih strani v iskalnike), za konec pa še primer tekmovanja Euroskills. Predstavljeni prispevki 
so vzbudili veliko zanimanje občinstva ter konstruktivne razprave. Na koncu so bile najboljšim prispevkom 
podeljene nagrade, ki so jih prispevali pokrovitelji konference. Nagrade so prejeli Matjaž Vidovič za prispevek 
Modeliranje poslovnih procesov v velikem trgovskem podjetju, Lovro Šubelj s soavtorji za prispevek Odkrivanje 
goljufij na osnovi analize socialnih omrežij in Lija Kondrič za prispevek Večkriterijski model za podporo izbiri 
študija v tujini. 
 
V sekciji Sistemi in metode operacijskih raziskav za podporo odločanju je v uvodu v sekcijo voditeljica 
predstavila področje operacijskih raziskav, nanizala metode, ki se uporabljajo in trenutno razvijajo in podala 
nekaj problemov, ki jih z omenjenimi metodami rešujemo. Omenila je tudi nekaj pomembnih mednarodnih 
dogodkov na področju operacijskih raziskav in predstavila prispevke te sekcije, ki so tipični za trenutno stanje 
na področju operacijskih raziskav. Predavatelji so se osredotočili na metode optimiranja, ki so koristno sredstvo 
za reševanje danes zelo perečih problemov, na vseh področjih življenja. Predavatelji so metode najprej na 
kratko predstavili, nato pa podali njihovo praktično uporabo na zanimivih primerih. Vsi prispevki so na primerih 
prikazali tudi uporabo standardnih ali pa za predstavljen problem posebej razvitih računalniških programov. 
 
Sekcija Informatika v finančnih inštitucijah se je začela z zanimivo predstavitvijo Šest sigme v finančnem 
sektorju, sledilo je rahlo provokativno predavanje o tem, kako urediti delovno mesto – učinkovito namizje – na 
osnovi vloge posameznika v poslovnih procesih. Predstavljen je bil učinkovit proces upravljanja z dokumenti od 
nastanka do hrambe v elektronskem arhivu, pa tudi zanimiva tema e-arhiviranja in e-računov. Sekcija je bila 
zaključena s pregledom komunikacijskih protokolov za izmenjavo podatkov in njihovo varnost. 
 
V sekciji Poslovna inteligenca so prispevki predstavljali predvsem tehnološke in metodološke vidike poslovne 
inteligence: pristope k podatkovnemu modeliranju podatkovnih skladišč, prikaz oz. vizualizacijo podatkov ter 
uporabo metod poslovne inteligence. Sekcija Poslovne rešitve pa je predstavila ključne vplive in rešitve pri 
informatizaciji različnih poslovnih področij: odjema in porabe zemeljskega plina, procesov naročanja, 
vzdrževanja in ravnanja odnosov z odjemalci. Večina prispevkov je obravnavala panogo energetike. 
 



Ugotovitev sekcije Informacijska družba je, da se je za popularizacijo informacijske tehnologije razvilo kar 
nekaj tekmovanj. Novejše je Euroskills, ki združuje znanje IT, timskega dela in upoštevanje zunanjih 
dejavnikov. Za popularizacijo in večjo kakovot teh izobraževanj prihaja v Slovenijo projekt Sloskills. Za 
popularizacijo IT je nujno, da internet in elektronsko pošto uporabljajo tudi učitelji, hkrati je treba skrbeti za 
uravnoteženost in ohranitev psihofizičnih sposobnosti mladih – gibanje. 
 
Novost letošnje konference je predstavitev najboljših IKT Projektov. Na podlagi razpisa jih je izbrala 
posebej za to imenovana komisija, ki deluje skladno z zadevnim pravilnikom Slovenskega društva Informatika. 
Pomen predstavitve je v tem, da se strokovni dosežki popularizirajo, strokovna javnost – to so udeleženci 
konference – pa lahko vplivajo na oceno. Predstavljeni so bili naslednji projekti: SAOP d.o.o.: Spletna rešitev 
miniMAX; Ministrstvo za javno upravo: e-VEM za gospodarske družbe in CREA storitve in svetovanje d.o.o.: 
CREA-SIGN. Vsi predstavljeni projekti so prejeli priznanja. Nagrado za najboljši IKT projekt, kipec 
akademskega kiparja Mirka Bratuše, je prejelo Ministrstvo za javno upravo.  
 
Hkrati so bile na zaključku konference, ki jo je vodil predsednik SDI, Niko Schlamberger, podeljene tudi 
nagrade izžrebanim udeležencem konference in nagrade najboljšim prispevkom konference po izboru 
udeležencev. Nagrade za najboljše prispevke so prejeli Grega Stritar (Neolab d.o.o.) za prispevek IT 2.0 – nova 
generacija poslovno-informacijskih rešitev, Tomaž Bezeljak (Hermes Softlab d.d.) za prispevek Elektronsko 
poslovanje v sodnih postopkih zaradi insolventnosti, akademik prof. dr. Ivan Bratko (UL; Fakulteta za 
računalništvo in informatiko) za prispevek Aktualne smeri razvoja Umetne inteligence ter Aleš Popovič in Jurij 
Jaklič (UL; Ekonomska fakulteta) za prispevek Poslovna inteligenca 2008: raziskava o stanju poslovne 
inteligence v srednjih in velikih slovenskih organizacijah v letu 2008. Čestitamo vsem prejemnikom nagrad! 
 
 

 
 Utrinek s podelitve nagrade za najboljši IKT projekt: prof. dr. József Györkös,  

Niko Schlamberger, predstavniki podjetij prejemnikov priznanj 
(foto: Janez Strah) 

 
Hkrati se ob tej priložnosti zahvaljujemo tudi vsem pokroviteljem, ki so nam pomagali uspešno izpeljati že 16. 
konferenco Dnevi slovenske informatike. 
 
Več informacij in utrinkov s konference najdete na spletni strani http://www.dsi2009.si/ 
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