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5. konferenca z mednarodno udeležbo 

 

Konferenca VIVUS –  

s področja kmetijstva, naravovarstva,  

hortikulture in floristike ter živilstva in prehrane 
 

 »DRUŽBENO ODGOVORNA UPORABA NOVIH ZNANJ IN NAPREDNIH TEHNOLOGIJ« 
  

26. oktober 2018 

Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Raziskovalna enota, Strahinj 99, Naklo, Slovenija 

 

VABILO K SODELOVANJU  
 

Ob 10-letnici delovanja Višje strokovne šole Biotehniškega centra Naklo vas Raziskovalna enota vabi na 

konferenco z mednarodno udeležbo VIVUS, ki bo tokrat potekala z naslovom »Družbeno odgovorna uporaba 

novih znanj in naprednih tehnologij«.  

 

Udeležencem letošnje konference bo dana edinstvena priložnost povezovanja in možnost neposrednega 

dialoga z domačimi in tujimi strokovnjaki ter podjetniki z namenom prenosa družbeno odgovorne uporabe 

novih znanj in naprednih tehnologij. V sekcijah, kjer bodo predstavljeni znanstveni in strokovni dosežki z 

različnih biotehniških področij, se bo diskutiralo o družbeno odgovorni uporabi novih znanj in naprednih 

tehnologij. Besedo bomo dali tudi izobraževalcem, gospodarstvenikom ter študentom, saj želimo spodbujati 

povezovanje in prenos znanja med gospodarstvom in raziskovalno sfero. S skupnim prizadevanjem po 

ustvarjanju novih priložnosti nastanejo najboljši znanstveni in poslovni projekti, ki lahko vodijo do izjemnih 

rezultatov ter hkrati uravnoteženega sobivanja sodobnega človeka z naravo.  

 

K sodelovanju vabimo vse slovenske in mednarodne partnerje, raziskovalce, inovatorje, izobraževalce ter 

gospodarstvenike. Vsi akterji v sinergičnem delovanju lahko dosežejo, da bo izobraževalna paradigma 

zadostila potrebam delovnega trga, da bodo slovenski diplomanti imeli zadosti znanja in podjetniške drznosti, 

da bodo tudi mednarodno konkurenčni.  

 

Fotografije in zbornike prispevkov s prejšnjih štirih konferenc Vivus si lahko ogledate na spletni strani 

http://www.bc-naklo.si/index.php?id=2097. 

 

Pomembni datumi  

 

4. 4. 2018: najava avtorjev z oddajo izvlečkov in njihova določitev sekcije za referate (E-prijava) 

16. 8. 2018: oddaja celotnih referatov 

7. 9. 2018: obvestilo in pripombe recenzentov o referatih 

26. 9. 2018: oddaja dopolnjenih referatov, plačilo kotizacije 

26. 10. 2018: 5. konferenca Vivus z mednarodno udeležbo: predstavitve referatov s posterji ali v sekcijah, 

obeležitev 10-letnice Višje strokovne šole in srečanje diplomantov Višje strokovne šole 

  

http://www.bc-naklo.si/index.php?id=2097
https://docs.google.com/forms/d/1L7R-Tv1oXpkWRFbgo50oiVWzn7ssYELx0KcKHgjpoOw/edit
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 Sekcije oz. teme konference 

 
1. sekcija: KMETIJSTVO 

ekološko kmetijstvo, skrite možnosti podeželja, menedžment v kmetijstvu, trženje storitev in izdelkov, prednosti in 

slabosti uvajanja novih tehnologij v kmetijstvu, računalniško opismenjevanje na področju kmetijstva, urejanje 

podeželskega prostora, viri dohodka na kmetijah, izobraževanje za razvoj podeželja, agrarna ekonomija, trajnostni vidik 

kmetovanja, trajnostni razvoj podeželja, človeški kapital v kmetijstvu, razvojni potenciali, socialno podjetništvo, 

neposredna prodaja, partnersko kmetijstvo, čebelarstvo, biodinamika, permakultura, zdrava hrana – zdrav človek, 

zdravilne rastline, kompetence sodobnega kmetijskega podjetnika, družbeno odgovorna uporaba novih znanj in naprednih 

tehnologij, kazalniki ekonomskega, družbenega in okoljskega vpliva organizacije.  

 

2. sekcija: NARAVOVARSTVO 

alternativni viri energije, odpadki, trženje storitev in izdelkov, invazivne rastline v domačem okolju, invazivne živalske 

vrste v domačem okolju, pomen naravovarstvene izobrazbe za družbo, dvig nivoja osveščenosti, energetska učinkovitost, 

okoljski učinki, zelena ekonomija in trajnostni razvoj, zavarovana območja, planinske poti, tehnološke rešitve, 

informacijsko-komunikacijske  tehnologije, ohranjanje krajine z naravovarstvenega vidika, ekologija tal, naravovarstvo 

kot problem podeželja ali mesta, lokalno delovanje, je ekologija ideologija?, voda – vir življenja, uporaba znanja v okolju 

in naravi, družbeno odgovorna uporaba novih znanj in naprednih tehnologij, kazalniki ekonomskega, družbenega in 

okoljskega vpliva organizacije.  

 

3. sekcija: HORTIKULTURA IN FLORISTIKA 

hortikultura, floristika, urejanje krajine, sonaravno urejanje okolja, okrasne rastline, primerne za zasaditev krajine, 

podjetništvo, trženje storitev in izdelkov, urejanje zunanjega bivalnega okolja se odraža tudi v urejanju notranjega 

bivalnega prostora, cvetje in kultura Slovencev, podjetniške priložnosti mlade generacije, urejanje bivalnega okolja, 

razvoj turizma na podeželju, urbana hortikultura, arboristika, hortikultura in kultura bivanja, inovacije v pridelavi okrasnih 

rastlin, kakovost hortikulturnih rastlin, pomen strokovne hortikulturne izobrazbe, hortikultura kot umetnost, uporabna 

hortikultura, urejeno okolje za zdrav življenjski slog, družbeno odgovorna uporaba novih znanj in naprednih tehnologij, 

kazalniki ekonomskega, družbenega in okoljskega vpliva organizacije.  

 

4. sekcija: ŽIVILSTVO IN PREHRANA 

inovativnost v predelavi, prehrana različnih socialnih skupin, trženje prehranskih proizvodov, trženje storitev in izdelkov, 

zdrava prehrana za zdrav življenjski slog, promocija zdravega življenja, domača blagovna znamka, pridelava in predelava 

– izziv za dopolnilne dejavnosti, varnost hrane in agroživilska veriga, prehrana in moderna družba, tehnologija, razvoj 

izdelka in marketing, trženjske poti in orodja za prodajo pridelkov in izdelkov, logistika, prehrana in šport, zaščita živil, 

družbeno odgovorna uporaba novih znanj in naprednih tehnologij, kazalniki ekonomskega, družbenega in okoljskega 

vpliva organizacije.  

 

Vabljeni k oddaji svojih prispevkov. 

 

Vabimo vas, da s svojimi prispevki sodelujete na Konferenci VIVUS ter predstavite in delite svoja spoznanja, 

izkušnje, projekte z drugimi strokovnjaki s posameznih področij. Prispevek prijavite na E-prijava na 

http://www.bc-naklo.si/raziskovalna-dejavnost/konferenca-vivus/aktualno/vivus-2018/ in oblikujte 

izvleček in referat po predlogi in navodilih. Izvleček in referat posredujte na e-naslov 

vivus.clanki@bc-naklo.si.  
 

Posamezni avtor je lahko avtor maksimalno dveh prispevkov (izjema v soavtorstvu maksimalno trije 

prispevki). Avtorji lahko referate predstavite tudi v t. i. poster sekciji – avtor ob prijavi izbere način ali 

klasične predstavitve celotnega prispevka ali predstavitve v poster sekciji; programski odbor pa si dopušča 

pravico, da na koncu sam umesti prispevke v posamezne sekcije. 

 

Račun za kotizacijo bo izstavljen na naslov plačnika, ki ga boste navedli. Avtor ob prijavi označi, ali želi oddati 

strokovni ali znanstveni prispevek. Izvlečki in referati bodo sprejeti v recenzijski postopek, po katerem bodo 

avtorji obveščeni o pripombah. Ob oddaji referatov bo potrebno podpisati tudi izjavo o avtorstvu (jo podpiše 

vsaj eden od avtorjev). Zbornik izvlečkov bo objavljen v tiskani obliki, celotni referati bodo objavljeni v 

elektronski obliki. Brez plačane kotizacije vsaj enega od avtorjev izvlečki in prispevki v zborniku ne bodo 

objavljeni, potrdilo pa se dobi le za izvedeno predstavitev. Na potrdilih bodo zapisani podatki, kot jih boste 

navedli v e-prijavi.  

http://bc-naklo.si/index.php?id=4550
https://docs.google.com/forms/d/1L7R-Tv1oXpkWRFbgo50oiVWzn7ssYELx0KcKHgjpoOw/edit
http://www.bc-naklo.si/raziskovalna-dejavnost/konferenca-vivus/aktualno/vivus-2018/
mailto:vivus.clanki@bc-naklo.si
mailto:vivus.clanki@bc-naklo.si
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Registracija in kotizacija sta obvezni za vse udeležence konference. 

 

Registracija  

Na konferenco se avtorji in udeleženci prijavijo preko E-prijava na http://www.bc-naklo.si/raziskovalna-

dejavnost/konferenca-vivus/aktualno/vivus-2018/. 

 

Kotizacija 

Udeleženec 75,00 EUR 

Avtor referata 105,00 EUR 

Soavtor referata 75,00 EUR 

Študent do 27. leta brezplačno z dokazilom (potrdilo o statusu študenta, študentska 

izkaznica)  

 

Višina kotizacije vključuje objavo maksimalno dveh prispevkov (izjema v soavtorstvu maksimalno trije 

prispevki pod pogojem, da je plačana kotizacija). Ob prijavi na konferenco VIVUS Biotehniški center Naklo 

izda račun. Kotizacija mora biti poravnana pred pričetkom konference, najkasneje pa do 26. septembra 2018. 

Po 26. septembru 2018 plačanih kotizacij ne vračamo.  

 

Avtorji, soavtorji in udeleženci s plačano kotizacijo prejmejo: kosilo, večerjo (finger food), kavo, sok, vodo 

in prigrizke med odmori, zbornik izvlečkov v tiskani obliki, zbornik referatov v e-obliki.  

Študenti in avtorji/soavtorji/udeleženci z brezplačno kotizacijo prejmejo: kavo, sok, vodo in prigrizke 

med odmori.  

 

Nakazilo kotizacije na transakcijski račun Biotehniški center Naklo:  

Številka transakcijskega računa: 01100-6030698292  

Sklic: 10-2018 

Nakazila iz tujine:  
Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo 

IBAN: SI56011006030698292 

SWIFT: BSLJSI2X  

Bank: BANKA SLOVENIJE, Slovenska 35, 1505 Ljubljana SLO 

Purpose of transfer: Conference VIVUS  

 

Kontakt in informacije 

 

Naslov in lokacija konference 

Konferenca VIVUS 

Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Raziskovalna enota  

Strahinj 99, 4202 Naklo  

SLOVENIJA 

 

Kontakt 

Milena Maček Jerala,  

vodja Višje strokovne šole in  

predsednica organizacijskega odbora 

Tel.: +386 (0) 4 277 21 45, +386 (0) 4 277 21 06 

E-naslov: vivus.clanki@bc-naklo.si 

Spletna stran: http://www.bc-naklo.si/raziskovalna-

dejavnost/konferenca-vivus/aktualno/vivus-2018/

     

 
Konferenca se lahko fotografira in snema ter prenaša na splet, fotografije in posnetki pa so lahko javno objavljeni. Z 

udeležbo na konferenci potrjujem, da se zavedam možnosti fotografiranja in snemanja vsebine, prenašanja na splet in 

javne objave fotografij in posnetkov konference pod temi pogoji. Soglašam z objavo osebnih podatkov na spletni strani v 

zbornikih konference. 

https://docs.google.com/forms/d/1L7R-Tv1oXpkWRFbgo50oiVWzn7ssYELx0KcKHgjpoOw/edit
http://www.bc-naklo.si/raziskovalna-dejavnost/konferenca-vivus/aktualno/vivus-2018/
http://www.bc-naklo.si/raziskovalna-dejavnost/konferenca-vivus/aktualno/vivus-2018/
mailto:vivus.clanki@bc-naklo.si
http://www.bc-naklo.si/raziskovalna-dejavnost/konferenca-vivus/aktualno/vivus-2018/
http://www.bc-naklo.si/raziskovalna-dejavnost/konferenca-vivus/aktualno/vivus-2018/

