
Vabilo k pripraVi prispeVkoV za 

20. konferenco Dnevi slovenske informatike 

“ Dvajset let pozneje”     

15. - 17. april 2013, Kongresni center Grand hotel Bernardin, Portorož
www.dsi2013.si

Spoštovani!

Pred nami je 20. jubilejna konferenca Dnevi slovenske informatike, ki združuje informatike in vse, ki se z informatiko 
tako ali drugače ukvarjate ter želite predstaviti svoje dosežke in spoznanja in slediti spremembam in razvoju na tem 
področju. Vabimo vas, da kot predavatelj sodelujete v programu te najpomembnejše neodvisne slovenske 
konference za informatiko. Rdeča nit konference je tokrat naravnana na okroglo obletnico tega dogodka, ki bo 
dočakal že dvajseto ponovitev. Ob takem jubileju se spomnimo dilem, ali naj se društvo odloči za – kakor je bilo slišati 
– še eno konferenco s področja informatike, ali je taka konferenca sploh potrebna, in podobnih dvomov. V dvajsetih 
letih se je uveljavila in dokazala pravilnost tedanje odločitve. Postala je prostor za predstavitev dosežkov, izmenjavo 
idej, primerjavo s svetovnimi dognanji informatike, odkrivanje poslovnih priložnosti in ne nazadnje tudi neformalno 
srečevanje v prijaznem okolju slovenskega primorja. DSI 2013 bo ohranil vse kvalitete, ki so se izkazale kot aktualne 
doslej, radi bi pa izkoristili dogodek tudi za pogled naprej.

Ključne tematike DSI 2013, ki bodo vsebinsko oblikovane v sekcije, bodo:
•  Mobilne rešitve
•  Socialna omrežja
•  Poslovne aplikacije
•  Poslovna inteligenca
•  Menedžment poslovnih procesov
•  Računalništvo v oblaku in SaaS
•  Informacijska varnost in upravljanje tveganj
•  Nove priložnosti
•  Vodenje projektov in upravljanje odnosov z izvajalci
•  Upravljanje informatike
•  Informatika v javnem sektorju
•  Informatika v vzgoji in izobraževanju
•  Zdravstvena informatika
•  Podpora poslovnemu odločanju
•  Operacijske raziskave
•  Zelena informatika
•  Finančne dejavnosti
•  Preskrbovalne verige in logistika
Prispevki lahko poleg navedenih področij posegajo tudi na druge vsebine s področja informatike..

Program konference bo razdeljen v tematske sklope, s katerimi bomo poskušali pokriti vsa pomembna področja 
informatike. Podrobnejši pregled tem bo na voljo na spletnih straneh konference www.dsi2013.si. Prispevki na 
konferenci bodo predstavljeni v tematskih sekcijah, kot vabljena in plenarna predavanja, potekale pa bodo tudi 
zanimive razprave na okroglih mizah in delavnicah.
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Dodatne informacije: mag. Jasna Poženel
tel.: 01/30 09 810

e-pošta: dsi@drustvo-informatika.si
www.dsi2013.si

Prireditelj konference:

Vabimo vas k prijavi prispevka za konferenco. S svojim prispevkom boste imeli priložnost predstaviti svoje projekte, 
dosežke, izkušnje in načrte s področja informatike. Prijavljene prispevke bo pregledal programski odbor in odločil o 
njihovi uvrstitvi v ustrezni programski sklop. Sprejete prispevke boste avtorji predstavili na konferenci in objavljeni 
bodo v zborniku konference. Najboljši prispevki s konference bodo objavljeni tudi v tematski številki revije Uporabna 
informatika, ki jo izdaja Slovensko društvo INFORMATIKA.

Pomembni datumi
•  Prijava prispevka v obliki povzetka v dolžini do pol strani A4 *:  18.1.2013
•  Obvestilo o uvrstitvi v program:  1.2.2013
•  Rok za oddajo celotnega prispevka (po predpisani predlogi):  22.2.2013
•  Rok za oddajo končne verzije prispevka za objavo (po zadnjih popravkih recententa):  5.3.2013
•  Konferenca DSI 2013:  15. - 17. 04. 2013

* Prispevek (povzetek) prijavite preko spletne strani konference, ki bo na voljo v kratkem. Povzetek strukturirajte tako, da najprej 
predstavite izhodišče ter namen in cilj prispevka, za tem pa uporabljene metode in pristope ter vaše rezultate, kot doprinos k 
področju, ki ga obravnavate.

Obveznosti predavatelja
Za sprejete prispevke mora predavatelj:
•  pripraviti tekst prispevka (po predpisani predlogi),
•  pripraviti predstavitev v formatu .ppt,
•  prispevek predstaviti na konferenci v določenem terminu v programu konference in
•  plačati avtorsko kotizacijo do roka za oddajo končne verzije prispevka (5.3.2013).

Prosimo vas, da upoštevate roke za pripravo in oddajo prispevkov ter navodila za pripravo prispevkov, sicer ne moremo 
zagotoviti, da bo prispevek vključen v program in objavljen v zborniku.

Več informacij bo na voljo na spletni strani konference www.dsi2013.si, kjer boste našli tudi vsa potrebna navodila za 
pripravo prispevkov. Za dodatne informacije nam pišite na dsi@drustvo-informatika.si.

Veselimo se srečanja z vami na 20. konferenci DSI!

Slovensko društvo INFORMATIKA


