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O konferenci
Konferenca je sestavljena iz dveh:
- demografske, predsednik prof. dr. Janez Malačič, letos dvanajstič
- okolijske, predsednik mag. Tomaž Ogrin, letos prvič.
Konferenca bo po obliki podobna kot dosedanjih enajst demografskih v okviru multikonference
Informacijska družba (is.ijs.si), hkrati pa bo združena z okoljem kot prvič dosedaj. Tema okolja je
izredno aktualna in pomembna. Tako kot pri demografiji bomo tudi pri okolju »natočili čistega vina«
oz. bomo strokovno analizirali in ugotovili marsikaj, česar ne najdete v javnih medijih.
Izrazu »evropska demografska zima« se pridružujejo izrazi kot »civilizacijski propad Evrope«,
brezbrižnosti se nasproti postavlja panika, črni scenariji. Tudi Slovenija se srečuje s podobnimi
demografskimi izzivi. Med trenutno najbolj perečimi tematikami sta begunska problematika in skoraj
pol stoletja premajhna rodnost Slovenije, ki preti z dolgoročnimi uničujočimi posledicami.
Demografske odločitve bodo pomembno krojile kakovost življenja ljudi v prihodnjih desetletjih tako v
Sloveniji kot Evropi.
Kako se problematike okolja in demografije ustrezno lotiti, kakšni so razvojni trendi in ideje v svetu
in v Sloveniji? Vse to bodo teme strokovnih razpravljanj na demografski konferenci Soočanje z
demografskimi izzivi, ki bo potekala v okviru 23. multikonference Informacijska družba 2020.
Vabimo vas, da se udeležite izredno pomembnega dogodka s svojim prispevkom ali s prisostvovanjem
na predavanjih. Udeležba na predavanjih je brezplačna.

Napotki avtorjem
Programski odbor k sodelovanju vabi avtorje, ki lahko s svojimi prispevki predstavijo nove ideje in
trende na področjih, ki jih pokriva konferenca.
Dobrodošli so tako teoretično kot empirično zasnovani prispevki, vedno pa morajo biti umeščeni v
okvir strokovnega ali znanstvenega dela.
Prispevek naj načeloma ne presega štirih strani A4 formata, najkrajša dolžina pa je pol A4 strani.
Napisan je lahko v slovenščini ali angleščini. Povzetek je obvezen, literatura in drugi sestavni deli
morajo ustreza ti običajni strukturi člankov, predstavljenih na znanstvenih konferencah.
Format prispevka je dostopen na internetni strani: https://is.ijs.si/?page_id=75. Avtorji naj pošljejo
prispevke z naslovom, elektronsko pošto in naslovom korespondenčne osebe v Wordu po elektronski
pošti na naslov: is@ijs.si. Programski odbor bo pregledal in ocenil prispevke.

Prispevke pošljite v okviru naslednjih tem:
Demografija:
- rodnost
- umrljivost/zdravje
- migracije-selitve
- staranje prebivalstva
- družina
- projekcije prebivalstva
- medgeneracijska solidarnost
- odnosi med spoloma
- moralni / ideološki vplivi
-(prostorsko) planiranje v novih
demografskih razmerah

-

ekonomski vidiki
antropološki vidiki
sociološki vidiki
zgodovinski vidiki
matematično / računalniški modeli
Slovenci po narodnosti / zamejstvo
teološki in kognitivni vidiki

Program konference
Predstavitve bodo organizirane v sekcijah glede na predstavitveno temo in jezik. Načeloma bodo
predstavitve v istem jeziku kot objavljen prispevek. Uradni jezik konference je slovenski, s tem da
so izjeme lahko v angleščini. Čas posamezne predstavitve bo omejen na 10 do 20 minut (natančneje
bo določen ob končnem urniku konference).
Poleg predstavitve prispevkov bo sprejeta skupna analiza stanja in predlog demografskih ukrepov.

Pomembni datumi
14. september 2020: rok oddaje prispevka
Programski odbor konference:
Janez Malačič, predsednik, Matjaž Gams, organizator, Drago Čepar, Christian Gostečnik, Majda Černič
Istenič, Boštjan Kerbler, Karin Kasesnik, Dušan Kidrič, Marko Krevs, Tomaž Merše, Dunja Obersnel
Kveder, Mari Osredkar, Janja Pečar, Janja Povhe, Jože Ramovš, Jože Sambt, Milivoja Šircelj, Petronela
Vertot, Božidar Voljč
Organizacijski odbor IS konference:
Matjaž Gams, predsednik
Mitja Luštrek, Lana Zemljak, Vesna Koricki, Mitja Lasič, Blaž Mahnič, Jani Bizjak, Tine Kolenik

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani https://is.ijs.si, e-mail is@ijs.si ali na tel.št.: 01
477 36 44, fax št.: 01 477 31 31.
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O konferenci
Konferenca je sestavljena iz dveh:
- okolijske, predsednik mag. Tomaž Ogrin, letos drugič
- demografske, predsednik prof. dr. Janez Malačič, letos trinajstič
Stroka daje precej drugačne odgovore glede ekološke škodljivosti kot mediji. Medtem ko se npr.
ukvarjamo z »neverjetno škodljivostjo« sveč na grobovih, preprost izračun pokaže, da vse sveče na
vseh slovenskih grobovih tako škodijo okolju kot en sam velik tovornjak na avtocesti. Medtem ko
zavedanje o pomenu okolja narašča, mirno gradimo nova in nova veletrgovska središča na najboljši
kmetijski zemlji, pa smo jo v letih od osamosvojitve izgubili 70.000 ha, tako da je ostalo še cca
180.000 ha obdelovalnih (njivskih) zemljišč, v občinskih prostorskih načrtih je predvidenih za pozidavo
še 57.000 ha. Ob izgradnji novih 100 km avtoceste je povzročeno toliko segrevanja ozračja, da bi
morala za kompenzacijo vsa slovenska gospodinjstva za tretjino zmanjšati potrošnjo slovenske
energije. Konferenca se navezuje na »Belo knjigo« o strokovnem varovanju okolja.
Želimo podpreti usmeritev Slovenije v varno, prijazno, zdravo in kakovostno okolje za vse
državljane in državljanke Slovenije. S kakšnimi usmeritvami, s kakšnimi konkretnimi ukrepi za zaščito
vodnih virov, tal, zraka, slovenske krajine? Ali prehitro uničujemo okolje, kmetijske površine,
nepotrebno gradimo nove in nove trgovske centre in avtoceste na najboljših zemljiških površinah?
Imate o tem strokovno mnenje?
Je mogoče hkrati spodbujati tehnološki razvoj, uporabo obnovljivih virov in preprečevali negativne
vplive na okolje? Potrebujemo strožji nadzor varstva na ožjih, širših in vplivnih vodnih območjih za
zaščito podtalnice in pitne vode, vključno z ekonomskimi in lastniškimi načeli? Imajo mesta dovolj
zelenih površin v mestih, imajo podjetja in inštitucije vse pozidano, v asfaltu in betonu.

Napotki avtorjem
Format prispevka je dostopen na internetni strani: tukaj (na is.ijs.si). Avtorji naj pošljejo prispevke z
naslovom, elektronsko pošto in naslovom korespondenčne osebe v Wordu po elektronski pošti na
naslov: is@ijs.si. Programski odbor bo pregledal in ocenil prispevke.
Prispevke pošljite v okviru naslednjih temm:
- varovanje virov pitne vode

- kmetijske površine

- slovenska last vodnih virov

- plodna zemlja

- onesnaževanje voda

- pesticidi

- čiščenje voda

- zaščita plodne zemlje

- zaščita kmetijskih površin pred pozidavami

- ekosistemske storitve - narava

- neplodnost kot posledica onesnažene vode

- energetika – okolje - narava

- kemizacija okolja

- podnebne spremembe in zaščita

- pomen gozdov in dreves

- samopreskrba

- gospodarstvo – okolje – narava

- živali

- upravljanje z okoljem

- rastline

- turizem

- invazivne živali in rastline

- prostorsko planiranje

- geologija

- odpadki

- ekologija splošno

- kulturna dediščina

- okoljevarstvo

- okoljsko inženirstvo

- kmetijstvo

- promet

- mesta

- zrak

- podeželje
- računski in računalniški modeli

Program konference
Predstavitve bodo organizirane v sekcijah glede na predstavitveno temo in jezik. Načeloma bodo
predstavitve v istem jeziku kot objavljen prispevek. Uradni jezik konference je slovenski oz. angleški.
Čas posamezne predstavitve bo omejen na 10 do 20 minut (natančneje bo določen ob končnem urniku
konference).

Rok oddaje prispevka:

14. september 2020

Programski odbor konference:
mag. Tomaž Ogrin, predsednik

Vabljeni: prof. dr. Mihael Toman, prof. dr. Franc Lobnik, dr. Tomi Trilar, dr. Andrej Gogala,
prof. dr. Dušan Plut, prof. dr. Matej Ogrin, mag. Stane Merše, prof. dr. Sašo Medved, prof. dr. Luka
Juvančič
Predstavniki okoljskih združenj, med drugim Focus, DONDES, stranka Zeleni Slovenije, Zveza
ekoloških gibanj, Cipra Slovenija, Umanotera, cnvos
Organizacijski odbor IS konference:
Matjaž Gams, predsednik
Mitja Luštrek, Lana Zemljak, Vesna Koricki, Mitja Lasič, Blaž Mahnič, Jani Bizjak, Tine Kolenik

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani https://is.ijs.si, e-mail is@ijs.si ali na tel.št.: 01
477 36 44, fax št.: 01 477 31 31.

