NAVODILA ZA AVTORJE PRISPEVKOV NA 14. KONGRESU ENDOSKOPSKE
KIRURGIJE SLOVENIJE 2019

Predstavljena so navodila za pripravo pisnih prispevkov, ki bodo predstavljeni na 14. kongresu
endoskopske k irurgije Slovenije 2019. Tema prispevka mora biti relevantna tematiki kongresa.
Besedilo povzetka naj bo v angleščini. Povzetki naj obsegajo skupaj do 1500 besed.
Tipkopis. Besedilo naj bo oblikovano s pisavo Times New Roman, velikost črk 12, razmik
med vrsticami 1,5 vrstice, obojestranska poravnava, širina robov 2,5 cm. Rokopis naj bo
napisan z urejevalnikom MS Word (za Windows ali MacOS).

-Naslovna stran naj obsega naslov in imena avtorjev. Navesti je potrebno imena avtorjev z
morebitnimi akademskimi in strokovnimi naslovi ter popolni naslov ustanove, inštituta ali
klinike, kjer je delo nastalo in od koder avtorji prihajajo. Navesti je potrebno tudi telefonsko
številko ter e-naslov kontaktnega avtorja. Na naslovni strani naj bodo napisane ključne besede.
Naslovna stran ni všteta v omejitev besed.
-Od druge strani dalje naj bo vsebina povzetka ustrezno strukturirana, s seznamom literature
na koncu. V primeru raziskovalnega prispevka naj bo povzetek razčlenjen na sledeč način:
• Izhodišča (angl. background): V izhodišču avtor opiše problem, ki ga obravnava raziskava.
• Metode (angl. methods): V metodah je potrebno opisati izvedbo raziskave.
• Rezultati (angl. results): Rezultati naj povzamejo ugotovitve raziskave.
• Zaključki (angl. conclusions): V zaključkih naj bodo predstavljeni izsledki raziskave.

Literatura: (angl. references): odgovornost avtorjev je, da je literatura pravilno citirana na
koncu prispevka. Navedbe v besedilu je potrebno oštevilčiti po vrstnem redu, v katerem se
pojavljajo, z arabskimi številkami v oklepaju. Pri citiranju naj se strani piše z vsemi številkami
(1025 – 1050, in ne 1025 – 9). Za citiranje pravilnih kratic revij se zgledujte po spletni strani:
http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/terms_cond.html.
Povzetke pošljite do 20.4.2019 na jan.grosek@kclj.si. Povzetki bodo objavljeni v suplementu
druge številke revije Surgery and Surgical Endoscopy. Vabljeni ste, da napišete prispevek za
redno izdajo revije. Več informacij je dostopnih na: https://www.zeks.si/revija/.

