
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delavnica AS-IT-IC 
 Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, Slovenija

 

* Teme delavnice 

Delavnica AS-IT-IC bo omogočala predstavitev primerov uporabe ter izmenjavo izkušenj med 
znanstveniki in deležniki iz industrije na področju pametnega turizma, ki ga omogočajo 
inteligentna orodja in storitve podprte z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami (IKT). 
Delavnica bo omogočala krepitev vezi in sodelovanja med industrijo in znanstveno sfero in 
spodbujala uporabo naprednih rešitev v turizmu. 

Delavnica je aktivnost projekta Avstrijsko-Slovenski Turistično-Informacijski Center (AS-IT-IC), 
ki je bil sprejet na Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020. Glavni cilj 
projekta je operativni center, kjer ponudniki turističnih informacij in virtualni asistenti sodelujejo 
pri odgovarjanju na turistično orientirana vprašanja turistov in jim pomagajo pri načrtovanju 
izletov na Slovensko-Avstrijskem čezmejnem območju. 

Na delavnico so vabljeni vsi, ki jih zanimajo inovativne in inteligentne IKT rešitve za pomoč 
turistom in turističnim delavcem.   
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Teme delavnice se bodo nanašale na domeno turizma in bodo obsegale: 

 Podatkovno rudarjenje 
 Inteligentni sistemi 
 Računska inteligenca 
 Inteligentni agenti 
 Strojno učenje 
 Semantični splet in ontologije 

 Umetna inteligenca 
 Razumevanje naravnega jezika 
 Irtualni asistenti 
 Inteligentno iskanje informacij 
 Vpliv umetne intelligence na družbo 
 Podatkovne baze in sistemi 

* Navodila avtorjem 

Programski odbor poziva k oddaji prispevkov na temo konference, ki so lahko znanstveni ali 
inženirski ter dostopni in razumljivi širšemu krogu ljudi. Prispevek naj bo dolg od 1 do 4 strani 
in naj bo v angleščini. Predloge za prispevek so dostopne na spletnem naslovu 
https://is.ijs.si/paper_submission.php. Avtorji naj prispevke pošljejo preko e-pošte na naslov 
jernej.zupancic@ijs.si. Dovoljena formata sta MS Word in LaTeX. Prispevke bo po oddaji 
preveril in ocenil programski odbor. Sprejeti prispevki bodo objavljeni v zborniku.  

*  Program delavnice 

Sprejeti prispevki bodo predstavljeni na Delavnici AS-IT-IC. Predstavitev naj bo v angleščini in 
lahko vključuje tudi demonstracijo predstavljenega sistema. Za vsako predstavitev je predviden 
čas približno 15 minut.  

*  Prijava 

Vsaj en avtor, običajno tisti, ki bo predstavljal prispevek, naj se prijavi na delavnico. Prijavnine 
za obisk Delavnice AS-IT-IC ni. V kolikor bi želeli obiskati še katero drugo delavnico, je potrebno 
poravnati prijavnino. Prijavite se z izpolnitvijo obrazca na spletni strani: 
https://is.ijs.si/registration.php.  

* Pomembni datumi  

16. september 2018: Rok za oddajo prispevkov 
21. september 2018: Obvestilo o sprejetem prispevku 
28. september 2018: Rok za oddajo končne verzije prispevkov 
12. oktober 2018: Delavnica AS-IT-IC  
 

* Programski odbor 

Matjaž Gams, IJS 
Franz Wotawa, IST 
Josip Bozic, IST  

Jernej Zupančič, IJS 
Tomaž Šef, IJS 
Oliver August Tazl, IST 

Dieter Hardt-Stremayr, GRAZ 
Katarina Čoklc, ZOS 
Marija Lah, SPOTUR 
 

* Dodatne informacije  

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani http://is.ijs.si ter preko e-pošte na naslovih 
is@ijs.si in jernej.zupancic@ijs.si. 
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