
NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE APLIKACIJE:

1. Za prijavo na kongres pritisnite gumb „Prijava na 
kongres“ v menuju zgoraj. Odprlo se bo novo okno 
z obrazcem za registracijo. 

2. Za oddajo izvlečka, pritistnite gumb „Oddaja izvleč-
ka“ v meniju zgoraj. Ko izpolnite vsa obvezna polja, 
nadaljujte z pritiskom na gumb „Nadaljuj“. V na-
slednjem koraku vas prosimo, da vnesete besedilo 
vašega izvlečka v tekstovno polje. 

3. Za ogled svojih oddanih izvlečkov pritisnite gumb 
„Ogled oddanih izvlečkov“. Tu si lahko ogledate 
svoje oddane izvlečke. 

4. Ko ste vse uredili, se ne pozabite odjaviti s pritis-
kom na gumb „Odjava“ v meniju zgoraj.

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN ODDAJO IZVLEČKA:

Izvlečki vabljenih predavateljev in sprejeti izvlečki bodo objavljeni v CCLM (glavni avtor lahko odda največ 2 izvlečka). 

1. Tekst in vse ostale podatke izvlečka je treba oddati v 
angleščini, elektronsko na spletni strani kongresa.

2. Izvleček naj vsebuje približno 350 besed. Besedilo 
naj bo brez presledkov med vrsticami, brez odstav-
kov ali zamikov. Ne sme vključevati slik in tabel. 
Izvleček pripravite v naslednji strukturi:

BACKGROUND 

METHODS 

RESULTS 

CONCLUSIONS

3. Naslov naj bo kratek in jedrnat, brez okrajšav. Prva 
črka naj bo velika, preostale pa majhne.

4. Navajanje avtorjev izvlečka: 

1. Imena in priimki avtorjev naj bodo polno zapisani. 
2. Avtor, ki bo predstavljal izvleček mora biti označen. 
3. Navedite oddelek, ustanovo, mesto in državo 

vseh avtorjev (brez okrajšav držav pred poštno 
številko). 

5. Okrajšave: Uporabljajte standardne okrajšave. Ko 
uporabite nestandardno okrajšavo, besedo ob prvi 
omembi izpišite in okrajšavo dodajte v oklepaju, 
zatem dosledno uporabljajte okrajšavo. 

6. Navajanje virov: Vire v besedilu dokumentiranje 
s pomočjo sklicnih številk v oklepaju ob prevzeti 
misli. Na koncu besedila vire navedite v vrstnem 
redu navajanja v besedilu v skladu z vancouverskim 
sistemom, npr: 

1. Jacobsen DW, Catanescu O, DiBello PM, Barbato JC. Clin Chem 
Lab Med 2005;43:1076-83. 

2. Kleine TO. In: Ruiz-Torres A, Hofecker G, editors. Modification 
of the rate of aging. Wien: Facultas, 1992:177-82.

Naslovi publikacij naj bodo okrajšani v skladu s Chemical 
Abstracts Bibliographic Source Index. Navedite prvo in 
zadnjo stran.

7. Uporabljajte  pravilno angleščino, brez slovničnih 
ali pravopisnih napak. 

Pomembno: zadnji rok za oddajo izvlečkov je 20. maj 2016.
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