
                                                             

 

9. Mednarodna konferenca Informacijskih tehnologij in 

informacijske družbe 

V četrtek, 9. novembra 2017, je v Hotelu Šporrt na Otočcu potekal glavni del že 9. 

mednarodne konference Informacijskih tehnologij in informacijske družbe ITIS, ki jo 

vsako leto v novembru organizira Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 

(FIŠ). 

Konferenca ITIS se vsako leto osredotoča na interdisciplinarna prepletanja med 

družboslovnimi in računalniškimi vedami. Glavna tema letošnje konference je bila 

komunikacija med gospodarstvom in visokim šolstvom na področju digitalizacije 

industrije in raziskovanja oz. razvoja, o čemer so zbranemu občinstvu predavali domači 

in tuji strokovnjaki. 

Glavni govorniki ("Keynote speakers") na konferenci so bili: Bill O'Gorman s 

Tehnološkega inštituta Waterford (Irska), ki je predaval o regijskem napredku digitalne 

agende EU. Nadja Damij, sicer nekdanja dekanja FIŠ, ki je zdaj zaposlena na Poslovni 

šoli v Newcastlu (Northumbria University, Velika Britanija), je govorila o menedžmentu 

pravic intelektualne lastnine. Sledilo je predavanje Pavla Boškoskega z Odseka za 

sisteme in vodenje na ljubljanskem Inštitutu Jožef Stefan na temo izkušenj z 

implementacijo digitalnih transformacij v podjetjih. Na to se je navezal tudi Tomaž 

Savšek, pomočnik generalnega direktorja skupine TPV, d.d., ki je predstavil evolucijo 

avtomobilske industrije skozi digitalizacijo. Zadnji glavni govornik je bil Markus Abel s 

podjetja Ambrosys in Univerze v Postdamu (Nemčija), katerega tema je bila strojno 

učenje za nadzor kompleksnih sistemov. 

Poleg omenjenih se je na konferenci, ki je potekala v angleškem jeziku, predstavilo še 

kar nekaj zanimivih gostov iz Slovenije in tujine, katerih raziskovalno področje se 

tematsko prepleta konferenčno tematiko – program in več informacij najdete na 

spletni strani www.itis.fis.unm.si. 

 

Konferenca se je zaključila v petek, 10. novembra 2017, z okroglo mizo na temo 

digitalne agende v visokem šolstvu in industriji. Glavni organizator Zoran Levnajić (FIŠ) 

je ob zaključku konference povedal: »Veseli me, da smo izpeljali že 9. konferenco ITIS, 

na kateri smo kot vedno odprli zanimive teme in diskusije ter navezali nove stike s kolegi 

iz Slovenije in tujine. Upam, da se bo naša vsakoletna konferenca še naprej razvijala v 

zastavljeni smeri in sčasoma postala regionalni forum za raziskovalne tematike, s 

katerimi se ukvarja tudi FIŠ. Želim se zahvaliti soorganizatorjema Borutu Rončeviću in 

Biljani Milevi Boshkoski, prijaznemu osebju hotela Šport Otočec ter vsem ostalim, ki so 

pripomogli k organizaciji in izvedbi konference.« 
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