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VABILO
Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica in Fakulteta za management Koper, članici Univerze
na Primorskem, vabita na drugo znanstveno konferenco z mednarodno udeležbo z naslovom:
MANAGEMENT, IZOBRAŽEVANJE IN TURIZEM - družbena odgovornost za trajnostni razvoj Namen konference
Namen konference je opozoriti znanstveno in strokovno javnost s področij managementa, turizma in
izobraževanja na pomen družbene odgovornosti pri trajnostnem razvoju sodobne družbe in okolja. Še
posebej želimo na konferenci osvetliti družbeno odgovornost organizacij do pojava socialne izključenosti
in revščine, kot veliko zavoro v trajnostnem razvoju družbe. Tako bomo konferenco tudi uradno prijavili
na ustreznem ministrstvu kot dogodek v okviru programa Evropskega leta boja proti revščini in socialni
izključenosti. Poslovni svet in družbeno okolje se soočata z veliko dinamiko sprememb, ki postajajo
edina stalnica v razvoju, ta pa je vse bolj globalen. Potreba izpostavljanja družbene odgovornosti do
vseh teh sprememb sovpada s potrebo po trajnostnem razvoju. Uspešnost družbe in posameznih
organizacij se namreč ne vrednoti le po uspešnosti strokovnega in ob tem še ekonomskega obvladovanja
področij in ustvarjalnosti, temveč vedno bolj tudi po njihovem odgovornem ravnanju za trajnostni razvoj.
Gospodarstvo in negospodarstvo se tako nahajata pred izzivi na makro in na mikro ravni, kako postaviti
družbeno odgovornost za trajnostni razvoj v epicenter ustvarjalnosti in družbene osveščenosti. Proces
globalizacije spreminja tako poslovne modele organizacij in z njimi povezani management kot tudi
spremembo sistemov izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. Le tako lahko v ospredje stopa
spremenjeno strateško in povezovalno razmišljanje, ki razume in vključuje družbeno odgovornost s
paradigmo trajnostnega razvoja.
Tematska področja, ki so domena raziskovanja
referatov in razprav konference, so:
• Management trajnostnega razvoja v turizmu
• Družbena odgovornost javnega sektorja v
funkciji trajnostnega razvoja
• Družbena odgovornost managementa v
izobraževanju za trajnostni razvoj
• Družbeno odgovorno trženje in komuniciranje
• Kakovost in inovativnost za trajnostni razvoj
• Varnost za trajnostni razvoj
• Družbena odgovornost v sodobni informatiki

•
•
•
•
•
•
•
•

Management človeških virov s stališča
trajnostnega razvoja
Strategije trajnostnega razvoja
Podjetništvo za družbeno odgovornost
Management izobraževanja v turizmu
Strategije razvoja odgovornega turizma
Ekonomika in finance skozi prizmo družbene
odgovornosti
Kmetijstvo in hortikultura za zeleni turizem
Trajnostni razvoj podeželja in turizem
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2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo
MANAGEMENT, IZOBRAŽEVANJE IN TURIZEM
- družbena odgovornost za trajnostni razvoj -

VABLJENI PREDAVATELJI
• dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve RS
• dr. Rado Bohinc, rektor Univerze na Primorskem
• dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
• Drago Lombar, predsednik Konfederacije novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost
• dr. Andraž Teršek, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper, UP
• mag. Dimitrij Piciga, direktor Slovenske turistične organizacije
Povabilo k prijavi referatov
Vabimo vas, da prispevek prijavite preko spletne strani www.turistica.si/konferenca ali s pomocjo obrazca na
koncu tega vabila. Obrazec pošljite na naslov: UP, FTŠ Portorož - Turistica, Obala 11a, 6320 Portorož.
Prispevek lahko prijavite tudi direktno preko telefona 01/ 320 370 5, 031/689-190 in 040/743-396,
faksa 05/617-70-20 ali e-naslova: tatjana.zerovnik@turistica.si.
Naknadno boste po e-pošti obvešceni, da smo prejeli vašo prijavo prispevka. Obseg prispevka je omejen na
15.000 znakov (s presledki) oziroma 8 strani. Prispevek mora biti izdelan po predlogi objavljeni na spletni strani
konference. Prispevki so lahko objavljeni v slovenskem ali angleškem jeziku. Vsak prispevek mora vsebovati
naslov in povzetek prispevka v angleškem jeziku. Slovenske referente vljudno naprošamo, da nam posredujejo
naslov in povzetek prispevka v obeh jezikih (slovenskem in angleškem). Referente vljudno naprošamo, da
pri oddaji sinopsisa prispevka in prispevka napišejo tudi tematsko podrocje (sekcijo), v kateri želijo predstaviti
prispevek.
Prejem vsakega prispevka bo takoj po sprejetju v anonimni recenzijski postopek potrjen avtorju. Po koncanem
anonimnem recenzijskem postopku bo avtor obvešcen o morebitnih pripombah recenzentov. Povzetki sprejetih
prispevkov bodo objavljeni v angleškem in slovenskem jeziku v tiskanem zborniku povzetkov prispevkov in na
spletni strani konference. Vsi sprejeti prispevki bodo objavljeni v zborniku povzetkov znanstvene konference
z mednarodno udeležbo v knjižni obliki v slovenskem ali v angleškem jeziku. Zbornik celotnih prispevkov bo
objavljen v elektronski obliki (CD). Objavljene prispevke na tej konferenci bodo avtorji lahko vpisali v bazo Cobiss
kot kategorija 1.08 ali 1.09.

Pomembni datumi
• Prijava povzetka referatov, 28. 6. 2010
• Obvestilo avtorjem o sprejetju prijave referatov 30.6.2010

• Oddaja referatov 31. 8. 2010
• Oddaja končne verzije referatov 30. 9. 2010

Registracija in kotizacija
VSAK REFERAT MORA IMETI ENO PLAČANO KOTIZACIJO DO 15. SEPTEMBRA. PLAČILO JE POGOJ ZA OBJAVO
ČLANKA V ZBORNIK KONFERENCE. Vsak udeleženec konference se mora registrirati in plačati kotizacijo.

Soavtorji, ki se konference ne udeležijo, kotizacije ne plačajo.

Obvezna je predstavitev enega referata, ki mora biti ob oddaji v recenzijski postopek označen z besedo »predstavitev«. V
kolikor avtor želi predstaviti dva referata, se mora to posebej dogovoriti z organizatorjem. Nastanitev ni vključena v ceno
kotizacije.

Registracija in kotizacija sta obvezni za vse udeležence konference.
Kotizacija avtor

Kotizacija soavtor

Kotizacija udeleženec brez
referata

Kotizacija študent

plačano do 15. septembra 2010

250,00 €

89,00 €

240,00 €

160,00 €

plačano po 15. septembru 2010

280,00 €

100,00 €

270,00 €

185,00 €

DDV je v ceno že vključen.
Po 15. septembru 2010 ne vračamo plačanih kotizacij.
Vse v zvezi s konferenco lahko dobite na: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož-TURISTICA
TATJANA ŽEROVNIK: telefon: 01/320 370 5, 031/689-190, 040/743-396, faks 05/617-70-20, email: tatjana.zerovnik@turistica.si

Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani konference:

www.turistica.si/konferenca

doc. dr. Aleksandra Brezovec, predsednica programskega odbora konference in dekanja UP FTŠ Portorož - Turistica
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POZDRAVNI NAGOVORI
• dr. Aleksandra Brezovec, dekanja Fakultete za turistične študije Portorož – Turistice, UP
• dr. Anita Trnavčevič, dekanja Fakultete za management Koper, UP

*Ime in priimek:					

*E-naslov:

*Domači naslov (ulica, hišna št., poštna št., pošta, država):
*Službeni naslov (ulica, hišna št., poštna št., pošta, država):

*Naslov prispevka (slovenski in angleški):

*Povzetek (do 20 stavkov)

*Ključne besede (do 6):

*Sekcija prispevka (glejte prvo stran tega vabila):

*Avtorji prispevka (napišite po vrstnem redu v prispevku, pripišite kdo je kontaktna oseba, za vsakega
navedite naziv, ime, priimek, organizacijo, naslov, državo)
1
2
3
4
5
*Datum: 						

*Podpis:

S podpisom prenašate neizključne pravice vašega prispevka na organizatorja konference. Te pravice vključujejo neomejeno
objavo vašega prispevka v fizični, elektronski ali vizualni obliki, shranjevanje in prikazovanje v elektronski obliki ter vse oblike
elektronskih in drugih izdaj vključno s pravicami za podporo navedenim storitvam. Prenos pravic je nepreklicen.
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Prijava prispevka
Za vsak referat uporabite svoj obrazec.
Bodite pozorni katera polja so obvezna (označena z *)

