vabi na XIV. simpozij

NOVI IZZIVI V AGRONOMIJI
z mednarodno udeležbo
ki bo potekal 28. in 29. januarja 2021 spletno
Vse aktualne informacije bodo sproti objavljene na spletni strani SAD:
www.agronomsko-drustvo.si
Namen simpozija

Novi izzivi v agronomiji so namenjeni vsem, ki delujejo na širšem področju agronomije.
S prispevki in diskusijo, ki se odpre po vsakem sklopu, želimo tvorno vplivati na razvoj
slovenske agronomske stroke. Veseli bomo, da se s prispevki na to temo prijavite vsi,
ki se s tem področjem ukvarjate in želite predstaviti svoje zadnje izsledke.

Za udeležbo na simpoziju se prijavite na e-naslov: igor.santavec@bf.uni-lj.si do 20.
januarja 2021. Sporočite vaše ime in priimek ter e-naslov, kamor želite dobiti povezavo
na simpozij.
Kotizacija simpozija 110 € vključuje udeležbo na obeh dneh simpozija in zbornik
prispevkov, ki ga dobite po pošti pred simpozijem skupaj s programom. Za člane
društva s plačano članarino za leti 2020 in 2021 je 100 €.
Fizične in pravne osebe: Kotizacijo nakažite na račun društva najkasneje do 25.
januarja 2021 (podatki na priloženi sliki položnice). Namen: kotizacija za simpozij 2021.
Na podlagi plačane kotizacije vam pošljemo povezavo na dogodek na
navedeni e-naslov. Če se bo simpozija udeležilo več predstavnikov iste pravne
osebe, prosimo, da pošljete na e-naslov igor.santavec@bf.uni-lj.si do 25. januarja 2021
skupen seznam udeležencev, na katerem naj bodo navedeni tudi e-naslovi
udeležencev.
Pravne osebe (proračunski porabniki): Na e-naslov: igor.santavec@bf.uni-lj.si do
25. januarja 2021 pošljite naročilnico, na podlagi katere vam bomo izdali račun.
Prosimo Vas, da posamezna pravna oseba pošlje le eno naročilnico s
poimensko navedbo vseh udeležencev. Na isti e-naslov pošljite še skupen
seznam udeležencev, na kateri naj bodo navedeni tudi e-naslovi udeležencev za
posredovanje povezave ne simpozij.
Program simpozija bo objavljen 12. januarja 2021 na spletni strani društva:
www.agronomsko-drustvo.si.

Pri pripravi simpozija sodelujejo:
 Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Maribor
 Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana 
 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalec
Organizacijski odbor:
dr. Rok Mihelič
dr. Peter Dolničar
dr. Barbara Čeh
dr. Igor Šantavec
dr. Denis Stajnko
Kontakt:
dr. Igor Šantavec, blagajnik SAD
tel.: 01 320 3271, e-naslov: igor.santavec@bf.uni-lj.si

Izvršni odbor Slovenskega agronomskega društva

