
 

 

 
 

Maribor, 20. 9. 2022 

Poročilo o izvedbi konference OTS 2022  
 

KONFERENČNO DOGAJANJE 

V organizaciji Inštituta za informatiko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

Univerze v Mariboru smo 7. in 8. septembra 2022 uspešno izvedli 25. konferenco OTS 2022 Sodobne 

informacijske tehnologije in storitve. Konference, ki je potekala v prostorih UM FERI, Koroška cesta 

46, Maribor, se je udeležilo več kot 230 udeležencev, od tega je bilo med slušatelji 20 dodiplomskih in 

magistrskih študentov UM FERI. 

Na otvoritvi konference je udeležence nagovoril dekan UM FERI, prof. dr. Gorazd Štumberger, čemur 

je sledil pozdravni nagovor predsednika konference prof. dr. Marjana Herička. V dveh dneh so svoje 

znanje in izkušnje predstavili informatiki in razvijalci informacijskih rešitev tako iz gospodarske kot 

akademske sfere. Dvaindvajset prispevkov je bilo razdeljenih v šest sekcij, ki so naslavljale številna 

aktualna področja. Na letošnji konferenci smo naslovili arhitekturne izzive, povezane z vpeljavo umetne 

inteligence in strojnega učenja, zasnovo in vpeljavo rešitev poslovne inteligence, učinkovito obdelavo 

velepodatkov in podatkovnih tokov, apliciranjem vzorcev pri zasnovi mikrostoritvenih in 

brezstrežniških arhitektur, uporabo zmožnosti tehnologij veriženja blokov in decentraliziranih aplikacij, 

digitalno preobrazbo in posodabljanjem IKT rešitev s funkcionalnostmi digitalnih denarnic, apliciranjem 

agilnih metod ter izboljšanjem odzivnosti pri zagotavljanju učinkovite podpore poslovnim procesom, 

integracijo sistemov in razvojem podpornih storitev pametnega doma, telemedicine in zelenega 

prehoda, razvojem in optimizacijo mobilnih, spletnih in oblačnih rešitev ter uporabo sodobnih in 

aktualnih, tudi odprtokodnih, tehnologij pri razvoju naprednih informacijskih rešitev in storitev. 

Nenazadnje je udeležence nagovoril tudi vabljen predavatelj, g. Marko Štefančič, direktor analitskega 

podjetja Gartner za Slovenijo in srednjo Azijo. Njegovo predavanje je imelo naslov »Top 10 data and 

analytics technology trends«. Podroben opis izvedenih sekcij in vabljenega predavanja se nahaja v 

Prilogi. Vsi članki so zbrani v zborniku konference, ki je dostopen tudi v elektronski obliki 

(https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/688). Zbornik vključuje tudi reklamni material 

pokroviteljev konference. 

Pred pričetkom vsake sekcije in med odmori se je skupaj z najavo predavateljev predvajal uvodni video 

konference OTS 2022, v katerem so izpostavljeni pokrovitelji. Video je dostopen tudi na spletni strani 

konference (https://www.ots.si).  

Udeležencem konference so bile na voljo tudi tri konferenčne delavnice, ki so potekale v četrtek, 8. 9. 

2022:  

• Obramba pred najpogostejšimi zlorabami in kibernetskimi napadi v Sloveniji (izvedba Boštjan 
Kežmah, Marko Hölbl, Viktor Taneski), 

• Python in strojno učenje v sodobnih inteligentnih rešitvah (izvedba Sašo Karakatič, Grega 
Vrbančič, Lucija Brezočnik, Vili Podgorelec) in  

• Možnosti uporabe platforme Kafka v sodobnih informacijskih rešitvah (izvedba Martina 
Šestak, Muhamed Turkanović).  

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/688
https://www.ots.si/wp-content/uploads/Videi/OTS2022.mp4
https://www.ots.si/


 

 

Tekom konference se je odvijalo tudi tekmovanje Capture the flag 

(https://www.ots.si/program/capture-the-flag) v organizaciji podjetja Viris d.o.o. skupaj z ekipo 

Ignorital, ki je del t.i. Hack kluba FERI. Na tekmovanju so se udeleženci preizkusili v veščinah 

informacijske varnosti in etičnega hekanja v simuliranem okolju. Pripravili smo tudi razstavo ob 25. 

obletnici konference OTS, ki je bila na ogled tekom konference. Udeleženci so lahko s pomočjo 

slikovnega in vsebinskega gradiva podoživeli vse dosedanje konference od leta 1996 naprej.  

DRUŽABNO SREČANJE 

Družabni dogodek je potekal na terasi Hotela City Maribor. Na uradnem delu je vse zbrane nagovoril 

prof. dr. Marjan Heričko, nato je sledila podelitev priznanj posameznikom, ki že 25. let podpirajo 

konferenco OTS in sodelujejo na njej. Med prejemniki priznanj je dr. Simon Jurič dobil priložnost, da 

kot predstavnik generalnega pokrovitelja podjetja Inova IT d.o.o. na kratko nagovori udeležence. 

Uradni del večernega druženja je popestril koncert Zorana Predina, čemur je sledil slavnostni razred 

torte. 

MEDIJSKA POKRITOST  

Letošnja konferenca je bila oglaševana v tiskanih medijih, in sicer v reviji Računalniške novice. 

Promovirana je bila tudi v internetnem prostoru, natančneje na spletni strani časnika Večer in revije 

Računalniške novice, v novicah Univerze v Mariboru, ter na spletni strani UM FERI. Novice in dogajanje 

je bilo mogoče spremljati tudi preko družabnih omrežij. Nekaj utrinkov 25. konference OTS 2022 lahko 

najdete v Prilogi, celoten nabor slik se nahaja v Galeriji (https://www.ots.si/galerija) na spletni strani 

konference.  

 

ZAHVALA 

Iskreno se vam zahvaljujemo za zaupanje, podporo in pokroviteljstvo konference OTS 2022. Hkrati 

upamo, da smo tudi letos izpolnili vaša pričakovanja. Vaš prispevek pri podpori je neprecenljiv in poleg 

tega, da obstoj konference omogoča, pripomore tudi k odličnosti konference. Zato nam dovolite, da 

vas vljudno povabimo k sodelovanju tudi prihodnje leto, ko bomo, predvidoma 8. in 9. septembra 2023, 

organizirali 26. konferenco OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve.  

https://www.ots.si/program/capture-the-flag/
http://www.ots.si/galerija/
http://www.ots.si/


 

 

Priloga 1: Opis sekcij  

 

IZKUŠNJE IN IZZIVI PRIHODNOSTI 

 

Vodja sekcije: dr. Boštjan Kežmah 

 

Prvo sekcijo konference je otvoril Luka Pavlič s prispevkom »25 let razvoja informatike skozi prizmo 

konference OTS«. V prispevku je avtor predstavil sistematičen pregled 640 prispevkov, kolikor se jih je 

v zadnjih 25 letih zvrstilo na konferenci. Tekom predstavitve se je javno zahvalil vsem avtorjem in 

podjetjem, iz katerih avtorji prihajajo. Skozi kategorizacijo prispevkov je pokazal, kako se tematike 

konference OTS ujemajo z globalnimi trendi, ter da v prispevkih prevladujejo praktične izkušnje iz 

industrije. Jasno sporočilo prispevka je bilo, da konferenca OTS ostaja platforma za izmenjavo izkušenj 

v industriji, generiranje novih idej ter usposabljanje posameznikov za čim učinkovitejše delovanje v IT 

svetu. 

 

Sekcijo sta nadaljevala Mateja Verlič Brunčič in Boris Ovčjak s prispevkom »Tehnični izzivi sodobne 

poslovne analitike«. Predstavitev sta razdelila na dva dela, in sicer teoretičen pregled poslovne 

analitike kot storitve ter praktičen prikaz možnosti, ki iz tega izhajajo in jih lahko uporabniki koristijo. 

V predstavitvi sta prikazala platformo podjetja Databox ter izzive in rešitve, ki jih naslavlja, vključno s 

finančnimi, človeškimi, tehničnimi, pa tudi strateškimi omejitvami. 

 

Tretji, zadnji prispevek uvodne sekcije je zaključil Muhamed Turkanović, ki je skupaj s soavtorico Špelo 

Čučko pripravil prispevek »Umestitev digitalnih (EU) denarnic v ekosistem sodobnih IKT rešitev«. 

Tekom predstavitve smo dobili vpogled v problematiko digitalnih identitet v Evropskem prostoru ter 

možne rešitve. Kot ena izmed najobatavnejših ter tudi uradno podprtih, je bila prikazana možnost 

uporabe t.i. digitalnih denarnic v projektu eIDAS 2.0. Tekom predstavitve so bili predstavljeni tudi 

številni scenariji uporabe, ki so demonstrirali prihodnje načine digitalnih procesov in s tem povezane 

digitalne preobrazbe. 

 

SPLETNE TEHNOLOGIJE IN OGRODJA 

Vodja sekcije: dr. Boštjan Šumak 

 

Druga sekcija konference OTS 2022 »Spletne tehnologije in ogrodja« je udeležencem ponudila štiri 

strokovne prispevke iz področja razvoja in optimizacije rešitev na osnovi sodobnih spletnih tehnologij 

in ogrodij.  

 

V tej sekciji smo imeli kot prvemu priložnost prisluhniti Andreju Krajncu, ki je tudi letos, že 

petindvajsetič sodeloval v vlogi predavatelja. Andrej Krajnc, Jani Pulko, Andrej Korošec in Bojan Štok iz 

Instituta informacijskih znanosti – IZUM so pripravili prispevek o novih načinih izgradnje in uporabe 

spletnih komponent (ang. Web Components) na osnovi standardnih spletnih tehnologij kot so senčni 

DOM, elementi po meri, predloge HTML in moduli.  

 

Sledila je predstavitev prispevka z naslovom »Primerjana analiza: Ali naj pisanje predlog CSS ostane 

ločeno od programske kode  Javascript?«, ki so ga pripravili strokovnjaki iz podjetja 3fs, d.o.o., in sicer 

Gregor Jošt, Luka T. Korošec in Matej Žvan. Udeležencem so bili predstavljeni napredni načini izgradnje 

stilnih predlog CSS skozi programski jezik in izbrane knjižnice JavaScript, pri čemer sta Gregor in Luka 

skozi praktične primere analizirala prednosti in slabosti takšnega pristopa.  



 

 

 

V tretjem prispevku z naslovom »Praktični primeri pristopov za izboljšavo hitrosti in delovanja React 

aplikacij« je Leon Pahole iz podjetja Povio Inc. s poslušalci delil napredne tehnike izvajanja 

performančnih analiz spletnih aplikacij, razvitih na osnovi knjižnice React ter podal napotke in ustrezne 

praktične rešitve optimizacij delovanja.  

 

Zadnje predavanje v okviru sekcije je postreglo s predstavitvijo prispevka »Kaj je Blazor in kako se 

primerja z JavaScript ogrodji?«. Matjaž Prtenjak je poslušalcem skozi praktične primere predstavil 

prednosti in slabosti razvoja spletnih rešitev na osnovi tehnologije Blazor, pri čemer je razvoj na osnovi 

Blazor primerjal z razvojem na osnovi ogrodja Vue. 

 

ARHITEKTURE SODOBNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV 

Vodja sekcije: dr. Dean Korošec 

Arhitekturnih vidikov sodobnih informacijskih rešitev smo se dotaknili iz več zornih kotov. 

V uvodnem nastopu smo najprej imeli čast prisluhniti Dušanu Rauterju, letošnjemu prejemniku 

Nagrade Gospodarske zbornice za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Vodi podjetje Bintegra, 

katerega naziv izhaja, kot je razkril, iz pojma »business integration«, torej poslovne integracije. 

Predstavil je moderne trende agilne integracije aplikacij in podatkov, kar ocenjuje kot ključno potrebno 

sposobnost organizacij za zagotavljanje konkurenčnih storitev v današnjem času. Za glavne tri stebre 

oz. gradnike agilne integracije je opredelil distribuirano integracijo, API-je (programske vmesnike) in 

kontejnerje kot tehnično platformo. Ti skupaj zagotavljajo prožnost, skalabilnost in ponovno 

uporabljivost. V zaključku je predstavil še arzenal orodij proizvajalca Red Hat, s katerim podjetje 

Bintegra povezuje in razvija kompleksne rešitve za različne panoge poslovanja. 

Aljaž Mislovič iz podjetja Databox je v drugem prispevku predstavil lastne rešitve za omejevanje 

frekvence zahtevkov na odjemalcu, kar je pogost izziv v resnih produkcijskih okoljih z veliko viri 

podatkov in maso podatkov. Opisal je osnovne metode (puščajoče vedro, fiksno okno in drsno okno) 

in jih primerjal. Svojo (generalizirano) izvedbo je preizkusil najprej s simulacijami, nato pa izvedeli tudi 

v realnem produkcijskem okolju podjetja Databox, kjer se izvede dnevno več deset milijonov zahtev. 

S tretjim nastopom v sekciji je Martina Šestak, FERI, predstavila svojo primerjavo orodij za pretočno 

(streaming) obdelavo podatkovnih tokov, kar postaja vse pomembnejša potreba v mnogih aplikacijah, 

ki so vse bolj dogodkovno orientirane. Opisala je platformo Kafka ter njegovi nadgradnji oz. izpeljavi: 

Kafka Streams in KSQL/ksqlDB. Na enostavnem primeru je opisala razlike med njima, predvsem pa, kje 

se Kafka obnese bolje (ali slabše) od tradicionalnih sporočilnih sistemov, kot je npr. RabbitMQ. 

Sekcijo sta zaključila Alen Granda, FERI, in Matic Strajnšak iz podjetja Alcad. Predstavila sta koncept 

mikro čelnih zaledij, ki prinaša uveljavljen model mikro storitev tudi v domeno gradnje uporabniških 

vmesnikov. V iskanju odgovora na vprašanje, ali je vzdrževanje kompleksnih aplikacij lažje v primerjavi 

z monolitno arhitekturo, sta osvetlila tako dobre lastnosti kot pasti in negativne učinke. 

Implementacijske podrobnosti sta prikazala v spletnem ogrodju Angular z uporabo tehnologije 

Webpack 5. 

 

 



 

 

BLOCKCHAIN, ODPRTOKODNE REŠITVE, AGILNOST 

Vodja sekcije: dr. Boštjan Grašič 

 

V sekciji »Blockchain, odprtokodne rešitve, agilnost« so bili predstavljeni štirje prispevki.  

 

Prvi prispevek, naslovljen »Dodajanje poljubnih funkcionalnosti digitalni kripto denarnici MetaMask«, 

je predstavil, kako je mogoče na osnovi sistema Snaps zasnovati, razviti in integrirati poljubno 

funkcionalnost h kripto denarnici MetaMask. Predstavitelj prispevka Vid Keršič je predstavil 

implementacijo razširitve, ki MetaMask denarnici doda podporo decentraliziranim identitetam in ter 

preverljivim poverilnicam, ki so do sedaj za uporabo potrebovali ločeno rešitev. 

 

V okviru prispevka »Prihodnost dobrodelnih organizacij – DECA (Decentralized Children’s Art)« je 

Blagoj Soklevski predstavil realiziran model ideje, ki uporablja in prilagaja najnovejše tehnologije 

veriženja blokov za namen spremembe načina delovanja dobrodelnih organizacij. Organizacija s 

pomočjo najnovejše tehnologije zasleduje cilj doseganja transparentnosti organizacij, kar ne zajema 

zgolj zbiranja donacij in sredstev, temveč tudi njihovo upravljanje.  

 

Miroslav Beranič, Bintegra, je v prispevku »Učinkovita in prilagojena podpora poslovnim procesom s 

pomočjo odprtokodnih rešitev« predstavil celostno infrastrukturno in arhitekturno rešitev za podjetja, 

ki temelji na rešitvah v Red Hat OpenShift, Liferay DXP in Quarkus. S pomočjo prikazanih rešitev je 

podjetjem omogočeno hitro prilagajanje pravilom in ažurna komunikacija s strankami na vseh kanalih, 

na katerih je podjetje prisotno.  

 

Zadnji prispevek sekcije je predstavil Štefan Masič. Prispevek naslovljen »Uporaba ogrodja Scrum v 

neprogramerskih projektih« se je dotikal uporabe vsem dobro poznane metodologije Scrum v okviru, 

drugačnih, neprogramerskih projektov. Kot so pokazale izkušnje je le to mogoče, še več, tudi primerno. 

Nedvomno pa k uspešnosti tega prispevajo primerni projektni temi, ki se vsaj delno povezujejo z 

temami iz sveta računalništva in informatike.  

 

ARHITEKTURNI IZZIVI SODOBNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV 

 

Vodja sekcije: mag. Bojan Štok 

 

V sekciji »Arhitekturni izzivi sodobnih informacijskih rešitev« so bili pripravljeni štirje prispevki, 

predstavljeni pa trije prispevki, ker je bil avtor prispevka "Razvoj večplatformne aplikacije za prikaz 

naprav pametnega doma" zadržan.  

 

V prvem prispevku z naslovom »Izzivi in vzorci zasnove mikrostoritev v brezstrežniškem okolju« je Tilen 

Hliš iz FERI razložil, da brezstrežniško računalništvo ne odpravi uporabe strežnika, temveč le pomaga, 

da ga premaknemo v zaledje in s tem preložimo odgovornost na ponudnike teh storitev. Mikrostoritve 

so najbolj primerne za dolgotrajne, kompleksne aplikacije, ki imajo velike zahteve glede virov in 

upravljanja. Funkcije brez strežnika vodijo dogodki in se zato izvajajo le, ko je to potrebno. 

Brezstrežniški sistemi se prilagajajo samodejno, ne da bi za to potrebovali posebno infrastrukturo in so 

zato primernejši, ko razvijalci potrebujejo samodejno prilagajanje in nižje stroške izvajanja. 

 

Drug prispevek z naslovom »Napredne IT rešitve za pospeševanje zelenega prehoda« je predstavil 

Robert Meolic iz podjetja Operato. Slovenski operater prenosnega omrežja Eles je eden prvih 



 

 

operaterjev v Evropi, ki je indirektno metodo za dinamično ocenjevanje prenosnih zmogljivosti začel 

uporabljati v okviru obratovanja elektroenergetskega sistema. Skupaj s partnerji so razvil sistem 

SUMO. Dosedanje izkušnje kažejo, da sistem omogoča v povprečju od 15 do 20% večjo izkoriščenost 

daljnovodov od nominalne vrednosti. 

 

Zadnji prispevek v sekciji z naslovom »Arhitekturni izzivi razvoja rešitve connected mHealth"« je 

predstavil Saša Saje Wang iz podjetja Mikropis. Predstavil je njihovo rešitev, ki omogoča kvalitetno 

izvajanje delovne terapije na pacientovem domu. Dostop do podatkov pacienta je omogočen le 

strokovnjakom. Za zagotavljanje varnosti dostopa do podatkov so razvili lasten sistem shranjevanja in 

hranjenja datotek. 

 

INTELIGENTNE STORITVE IN VELEPODATKI 

 

Vodja sekcije: dr. Tomaž Domajnko 

 

V sekciji »Inteligentne storitve in velepodatki« so bili predstavljeni trije strokovni prispevki.  

 

V prvem prispevku »Vpeljava umetne inteligence in strojnega učenja v poslovni proces napovedovanja 

porabe električne energije« avtorjev iz Univerze v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo 

in informatiko ter podjetja Informatika, Informacijske storitve in inženiring d.o.o., so bile predstavljene 

izkušnje in rezultati projekta analize in napovedovanja porabe električne energije. Velik poudarek 

avtorjev je bil na oblikovanju procesa, ki zagotavlja ne samo izboljšanje procesa vpeljave AI in ML v 

organizacijo, temveč zagotavlja tudi dolgoročno poslovno koristno uporabo oblikovanih modelov v 

poslovanju. V sklopu predstavitev rezultatov je bil prikazan pristop z uporabo več metod strojnega 

učenja, ki podpirajo poslovne cilje. Avtorji so izpostavili velik pomen usklajevanja poslovnih procesov 

in uporab metod AI in ML. Naslovili so tudi problem pomanjkanja bazičnega znanja o AI in ML v 

podjetjih in način kako problem nasloviti.  

 

V drugi predstavitvi smo prisluhnili avtorjem članka z naslovom »Reševanje industrijskih problemov z 

uporabo računske inteligence: primer avtomatskega načrtovanja delovnega časa« avtorjev iz Univerze 

v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Avtorji so naslovili področje 

računske inteligence za namen izboljšanja izrabe virov. Tako so bili predstavljeni pristopi, metode in 

tehnike, s katerimi lahko podjetja učinkovito naslovijo najpogostejše industrijske probleme. Avtorji so 

nas opozorili na morebitne pasti, s katerimi se podjetja soočajo pri vpeljavi ter podali smernice za 

njihovo naslovitev. Vprašanja iz publike so naslovila kako optimalno definirati potrebe (zahteve) na 

način, da je mogoče le te nasloviti s pomočjo ene izmed tehnik računske inteligence. 

 

V tretji predstavitvi smo prisluhnili predstavitvi članka »Strojno učenje za boljše javne storitve: zgodnja 

identifikacija iztokov iz omrežja pitne vode« avtorjev iz Univerze v Mariboru, Fakultete za 

elektrotehniko, računalništvo in informatiko in podjetja Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o.. V 

članku so avtorji naslovili pristope metod strojnega učenja, s pomočjo katerih lahko v procese 

upravljanja vodovodnega omrežja izboljšamo obstoječe metode nadzora. Konkretno so se avtorji 

članka fokusirali na zgodnje odkrivanje iztokov, temelječe na naprednih analizah podatkov in 

strojnemu učenju. Prikazali so uporabljene tehnike, s pomočjo katerih so uspeli oblikovati orodje, ki 

lahko pomembno pripomore k identifikaciji iztokov. 

 

 

 



 

 

TOP 10 DATA AND ANALYTICS TECHNOLOGY TRENDS (Vabljeno predavanje g. Marka Štefančiča) 

Vodja sekcije: dr. Luka Pavlič 

 

Na predavanju, ki se je dotaknilo predvsem področij podatkovne znanosti, natančneje podatkovne 

analitike, in umetne inteligence, je še posebej izpostavil pomen področij, za katere v podjetju Gartner 

ocenjujejo, da bodo ključna v prihodnjih letih. Če naštejemo le najbolj poudarjena: (samo)prilagodljivi 

sistemi na osnovi umetne inteligence, pomen deljenja in zaupanja v podatke, prihodnost razvoja 

informacijskih rešitev brez programiranja, uporaba podatkovne analitike na podlagi konteksta, 

upravljanje tehničnih in etičnih tveganj ob uporabi umetne inteligence ter pomen deljenja podatkov in 

njihove obdelave na robne naprave sicer porazdeljenih rešitev. Predavanje je spodbudilo udeležence k 

razmisleku o trendih in njihovi bodoči uporabi oz. vpeljavi v vsakodnevno poslovanje, kar se je pokazalo 

tudi v debati, ki je predstavitvi sledila.   



 

 

Priloga 2: Utrinki 25. konference OTS 2022 
 

 
Pozdravni nagovor dekana UM FERI, prof. dr. Gorazda Štumbergerja. 

 

Pozdravni nagovor predsednika konference OTS, prof. dr. Marjana Herička.  



 

 

Utrinek s predavanj. 
 

Utrinek s predavanj. 

 

 



 

 

Vabljeno predavanje. 

 

Utrinek z delavnic.  



 

 

 
Utrinek z delavnic. 

 

 
Reklamna stojala pokroviteljev v avli konference.  

 



 

 

 
Družabno srečanje v Hotelu City Maribor. 

 

 

 
Stojalo OTS 2022 in razstava ob 25. obletnici konference OTS v ozadju. 


