
 

Z namenom, da bi predstavili svoje poglede in ugotovitve, 
smo udeleženci konference Dnevi slovenske informatike 2014, 
 ki je potekala v dneh od 14. do 16. aprila 2014 v Portorožu,  

ob zaključku konference sprejeli naslednje 
 

SPOROČILO KONFERENCE  
 
1. Konferenca Dnevi slovenske informatike je nastala pred 21 leti z namenom 
vzpostaviti forum za predstavitve nacionalnih dosežkov računalništva in 
informatike, ustvariti možnost za primerjavo le-teh z aktualnimi razvojnimi 
trendi, pridobiti vpogled v razvojna prizadevanja vrhunskih inozemskih 
informatikov in izkoristiti dogodek tudi za ustvarjenje novih poslovnih 
priložnosti. Na tem forumu naj bi se srečevali strokovnjaki - informatiki 
in uporabniki ter ponudniki in naročniki naprav in storitev informacijske 
tehnologije. Upoštevaje neprekinjeno časovno vrsto ugotavljamo, da 
konferenca poslanstvo izpolnjuje in da se je uveljavila kot  najpomembnejši 
neodvisni nacionalni strokovni dogodek za računalništvo in informatiko.    
 
2. Udeleženci posebej izpostavljamo dejstvo, da nas je ob slovesnem začetku 
konference nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. S tem je 
izkazal zavedanje pomena, ki ga ima informatika za razvoj, kar je posebej 
pomembno glede na aktualne razmere v državi. Priznanje informatikom in 
informatiki z najvišjega mesta je nezamenljiva spodbuda in izkaz 
upoštevanja naših prizadevanj.  
 
3. Program vsakoletne konference je sestavljen tako, da upošteva aktualne 
smeri razvoja informacijske tehnologije na način, da so vključene nove 
vsebine glede najnovejše razvojne trende v okoljih, ki s svojimi dosežki 
narekujejo in usmerjajo svetovni razvoj informatike in računalništva. Ker 
je poudarek konference na uporabni vrednosti pridobljenih informacij, 
cenimo, da prireditelj upošteva predloge in komentarje udeležencev, saj so 
prav oni tisti, ki jim želi posredovati izkušnje, novosti in dobre prakse. 
Letošnja konferenca je bila zato vsebinsko usmerjena k večji poslovni 
aktualnosti, kar se je odrazilo v programu kot poslovna predkonferenca in 
več plenarnih predavanj, kjer so dobili odločevalci koristen informacije za 
sprotne in strateške odločitve.  
 
3. Namen rdeče niti letošnje konference Informatika – neizkoriščeni 
dejavnik razvoja je bil poudariti pomen, ki ga imajo informatika in 
spremljajoče tehnologije za razvoj gospodarstva in družbe nasploh, kar 
posebej poudarja Evropska komisije začenši z Bangemannovim poročilom v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja vse do aktualne Digitalne agende za 
Evropo 2020.  
 
5. Na poslovni predkonferenci so se srečali odločevalci, ki so jim bili 
predstavljeni dosežki slovenskih družb, ki so uspele celo globalno. V treh 
dneh trajanja konference je bilo v štirih sekcijah predstavljenih 41 
prispevkov 73 avtorjev, poleg teh pa še 13 plenarnih predavanj. Vsi 
prispevki so bili recenzirani, kar je opravil 23-članski recenzentski odbor 
in kar je zagotovilo za primerno strokovno raven prispevkov. Vsi prispevki 
so objavljeni v zborniku konference, ki je trajen prispevek k strokovni 
odličnosti slovenske informatike in strokovni terminologiji. Zanimivost 
konference sta povečali dve delavnici. Na prvi smo dobili udeleženci 
vpogled v eno najaktualnejših tehnologij – 3D tisk, na drugi pa smo lahko 
preizkusili svoje veščine obvladovanja splošnih računalniških programov. Na 
dveh okroglih mizah so bili predstavljeni pogledi na izobraževanje 
informatikov in na prihodnost digitalnih medijev.  
 
6. Udeleženci pohvalimo predstavljene dosežke, tako strokovne kakor 
študentske, in kot koristne ocenjujemo pridobljene informacije avtorjev in 
plenarnih predavateljev. Opozarjamo pa na odnos države do informatike in 
sicer na neizpolnjene naloge iz Digitalne agende za Evropo 2020 in na 
neprimerno organiziranost državne informatike. Slednje zadeva vse nas kot 
državljane, ki državno informatiko financiramo in od nje pričakujemo, da bo 
omogočila dostopne, učinkovite in ne predrage javne informacijske storitve. 
 
 
Portorož, 16.4.2014 


