
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

100 letnica priključitve Prekmurja 
matičnemu narodu 

 

Drugo obvestilo  

 



Draga kolegica, spoštovani kolega, 
 
posredujemo vam drugo obvestilo in povabilo na našo jubilejno 
  

16. KONFERENCO PAZU, 
ki bo v petek, 30. novembra in v soboto, 1. decembra. 

Šestnajsta konferenca PAZU hkrati pomeni tudi 16. obletnico ustanovitve PAZU. Konferenca 
že od samega začetka tradicionalno poteka zadnji vikend v mesecu novembru. Vabimo vas, 
da si tudi letos rezervirate čas za udeležbo na konferenci, bodisi aktivno s prispevkom, bodisi 
le med zanimivimi razpravami na srečanju s kolegicami in kolegi iz PAZU. 

NAVODILO UDELEŽENCEM KONFERENCE 
Predvidena dolžina predavanj je 14 minut. Predavanja naj bodo dovolj poljudna, da bodo 
razumljiva širšemu krogu slušateljev. Predavateljem bo na voljo računalnik in projektor.  

Novost letošnje konference je, da bomo prispevke vaših predavanj objavili v sodelovanju z 
Univerzitetno založbo Univerze v Mariboru in jim tako poskušali zagotoviti tudi višji formalni 
status ter mednarodno odmevnost.   

Znanstveni prispevki bodo objavljeni v reviji Anali PAZU ali v reviji Anali PAZU HD. Strokovni 
prispevki bodo objavljeni v strokovni reviji Pomurska obzorja, ki bo imela status monografije 
z znanstvene konference. Med pogoji za to je tudi datum izida, zato vas vljudno prosimo, da 
se predvidenih datumov striktno držite. 

Povzetke prispevkov nam pošljite najkasneje do 27. oktobra na elektronski naslov 
pazu@pazu.si. Prispevke za Anale ali Pomurska obzorja pošljite do 27. novembra.  

Konferenca bo imela tri sklope: 
1) Plenum z okroglo mizo: 100 let priključitve Prekmurja k matični domovini.   

2) Predavanja članic in članov: predstavitev vašega dela in dosežkov. 

3) Predstavitvena predavanja: novi članice in člani, ki so se včlanili v času od prejšnje 
Konference PAZU, predstavijo svoje doktorske disertacije. 

SLAVNOSTNA VEČERJA PAZU IN AKADEMSKI PLES 
Tradicionalna Slavnostna večerja PAZU z Akademskim plesom bo v petek 30. novembra ob 
20. uri v restavraciji Hotela Zvezda. Članice in člani PAZU boste prejeli vabilo, ki velja kot 
vstopnica za dve osebi. Iz organizacijskih razlogov vas vljudno prosimo, da udeležbo potrdite 
najkasneje do 28. novembra na naslov pazu@pazu.si. 
 
Pomembni datumi: 
27. oktober: rok za oddajo povzetka 
27. november: rok za oddajo članka 
28. november:  rok za potrditev udeležbe na Akademskem plesu PAZU 

  pom. akad. dr. Mitja Slavinec 
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Petek, 24. november 

11:00   Otvoritev konference 
11:15 - 12:45  Plenum z okroglo mizo 
12:45 - 13:00  Odmor 
13:00 - 19:00  Predavanja z odmori 
20:00   Akademski ples PAZU (Hotel Zvezda - restavracija) 
 
Sobota, 25. november 

09:30 – 10:30  Predstavitvena predavanja novih članov 
10:30 – 10:45   Odmor 
10:45 – 13:00  Predavanja z odmori 
13:00 – 13:15  Zaključek konference 
 

Za morebitna prenočišča v Hotelu Zvezda (www.hotel-zvezda.si/), pokličite na tel.: 02/539-
1570 ali pišite na naslov: sabina@hotel-zvezda.si 
 
 
ORGANIZACIJSKI ODBOR ZNANSTVENI ODBOR 
pom. akad. dr. Mitja Slavinec  
pom. akad. dr. Milan Svetec akad. pom. akad. dr. Igor Emri 
pom. akad. dr. Mitja Lainščak pom. akad. dr. Venčeslav Kaučič 
pom. akad. dr. Romana Karas pom. akad. dr. Janez Malačič 
pom. akad. dr. Renato Lukač pom. akad. dr. Rafael Mihalič 
pom. akad. dr. Zdenka Čebašek Travnik pom. akad. dr. Zvonko Jagličič 
pom. akad. dr. Darja Senčur Peček pom. akad. dr. Miran Kondrič 
pom. akad. dr. Rebeka Rudolf pom. akad. dr. Boris Pihlar  
Nina Jug pom. akad. dr. Cvetka Tóth Hedžet 
Sara Mičev pom. akad. dr. Borut Žalik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predviden časovni program konference 
30. november - 1. december 2018, Murska Sobota   


