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O konferenci 
Konferenca bo po obliki podobna kot dosedanjih dvanajst demografskih v okviru multikonference 

Informacijska družba (is.ijs.si).  

Izrazu »evropska demografska zima« se pridružujejo izrazi kot »civilizacijski propad Evrope«, 

strokovni realistični analizi se ob bok postavljata kot en ekstrem demografska brezbrižnost in kot  

drugi panika, scenariji propada. Tudi Slovenija se srečuje s podobnimi demografskimi izzivi. Projekcije 

kažejo izumrtje malih evropskih narodov v nekaj stoletjih kot posledico premajhne rodnosti. Skoraj 

pol stoletja premajhna rodnost Slovenije preti z dolgoročnimi hudo negativnimi posledicami in 

kratkoročno zmanjšano kvaliteto življenja v javni in zasebni sferi (družinski odnosi), gospodarstva, 

pravzaprav večine komponent delovanja družbe in države. Z veliko gotovostjo lahko zapišemo, da 

bodo demografske odločitve 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 Demografske in 

družinske analize, ki bo potekala v okviru 25. multikonference Informacijska družba 2022. 

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 ustrezati običajni strukturi člankov, predstavljenih na znanstvenih konferencah. 
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Format prispevka je dostopen na internetni strani: https://is.ijs.si/?page_id=14413. Avtorji naj 

oddajo prispevke z naslovom, elektronsko pošto in naslovom korespondenčne osebe v Wordu v 

EasyChair sistem na povezavi https://easychair.org/my/conference?conf=dda2022. Programski 

odbor bo pregledal in ocenil prispevke.  

Prispevke pošljite v okviru naslednjih tem: 

Demografija:  

- rodnost 

- umrljivost/zdravje 

- migracije-selitve 

- staranje prebivalstva 

- pojavi in odnosi v sodobni družini 

- 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 in angleški.  

Pomembni datumi  

- Rok za oddajo prispevkov: 15. september 2022. 

- Obvestilo avtorjem: 18. september 2028. 

- Rok za oddajo končne verzije prispevkov: 22. september 2022 

- Datum konference: 12. oktober 2022  

Programski odbor konference: 

Janez Malačič, predsednik, Jože Sambt, sopredsednik, Mari Osredkar, sopredsednik, Matjaž Gams, 

organizator, Drago Čepar, Christian Gostečnik, Majda Černič Istenič, Boštjan Kerbler, Karin Kasesnik, 

Dušan Kidrič, Marko Krevs, Tomaž Merše, Janja Pečar, Janja Povhe, Jože Ramovš, Milivoja Šircelj, 

Petronela Vertot, Božidar Voljč 

 

Organizacijski odbor IS konference:  

Matjaž Gams, predsednik 

Lana Zemljak, Vesna Koricki, Mitja Lasič, Blaž Mahnič 

 

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. 

 

V sodelovanju z  

Odsekom za inteligentne sisteme, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, Slovenija 
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