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ORGANIZACIJSKI ODBOR
predsednik: Maja Pirnat, dr.med.

Robi Rožman, dipl.ing.rad.
Leonida Rajšp, dipl.ing.rad.

Hedvika Šauperl, dipl.ing.rad.
Nickolas Langerholc, dipl.ing.rad.

STROKOVNI ODBOR

Predsednik: 
doc.dr. Tomaž Šeruga, dr.med.

Martina Nezman, mag.inž.rad.tehnol.
Hedvika Šauperl, dipl.ing.rad.

Matej Podsedenšek, mag. zdrav.- soc. 
manag.,dipl.ing.rad.

Marko Vinter, dipl.ing.rad

Prijazno vabljeni k strokovnemu sodelovanju, 
izmenjavi delovnih izkušenj 

in družabnemu srečanju

ORGANIZATOR: 
Radiološko društvo Dr. Mile Kovač in 

UKC Maribor, Radiološki oddelek

Prispevki na kongresu vključujejo vse teme vezane na delo v 
radiologiji.

Začetek kongresa je v petek 29.09.2017 ob 15:00 uri.
Registracija  od 14:oo ure dalje

Lokacija: Hotel CITY, Maribor

Kotizacija: 30 eur,15 eur za člane društva, študentje brez kotizacije.
V ceno kotizacije je vključena svečana večerja.

Uradni jezik :slovenski.

Rok za prijavo prispevkov: 30.6.2017
Rok za oddajo predavanj :1.9.2017

Prijave do: 20.09.2017
sauperl.hedvika@siol.net, dr.milekovac@gmail.com

Rezervacijo hotela lahko gostje opravijo direktno na:
http://www.cityhotel-mb.si/sl-si/contact.htm

(pod rubriko komentar se napiše termin bivanja in koda rezervacije.)
ali direktno na:

Hotel City Maribor****, Ulica Kneza Koclja 22, SI-2000 Maribor, Slovenija;
Rezervacije: T.: +386 2 29 27 016, E.: info@cityhotel-mb.si

Rezervacijska koda: Radiološko društvo 2017

Maribor
29. in 30. september 2017
hotel CITY

3. KONGRES 
RADIOLOŠKEGA DRUŠTVA 
DR. MILE KOVAČ

Kotizacijo nakažite na:
RADIOLOŠKO DRUŠTVO, LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR

TRANSAKCIJSKI RAČUN 05100-8011855623      
IBAN SI56 0510 0801 1855 623



www.milekovac.si
email: dr.milekovac@gmail.com

Prispevki na kongresu naj obravnavajo prikaze primerov, ki se
navezujejo na področje radiologije.

Povzetke predavanj in posterjev, celotne članke in posterje v PDF obliki
za objavo pošljite na e-poštni naslov:

sauperl.hedvika@siol.net, dr.milekovac@gmail.com do 1.09.2017.
Prispevki bodo zapisani na zgoščenki.

Na kongresu boste imeli za predavanje na voljo 15 minut, dodatnih 5
minut bo namenjenih razpravi. Uradni jezik je slovenski.

NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKA
Naslov naj bo dolg do 120 znakov. Sledi ime in priimek avtorja oz.
avtorjev, strokovni naslov in morebitni habilitacijski naziv vsakega

avtorja, ime ustanove (Zavod, služba /oddelek), v okviru katere je
delo nastalo, ter e-naslov.

Splošna načela
Prispevki naj bodo napisani v jedrnatem in razumljivem slovenskem

knjižnem jeziku. Članki naj bodo primerno dolgi (A4, velikost črk 12,
enojni razmik).

Ključne besede: 3 do 6 ključnih besed ali besednih zvez, to so besede,
ki natančneje opredeljujejo vsebino prispevka in ne nastopajo v

naslovu.
Izvleček naj vsebuje približno 1000 znakov (150–250 besed). Napisan

naj bo v 3.osebi. V izvlečku naj bo razvidna tema, ki jo obravnava
članek. Vsebina prispevka naj bo smiselno oblikovana (uvod, metode,

razprava, opis postopka oziroma problema, zaključek). Vse slike
morajo biti priložene posebej v *.jpg zapisu in oštevilčene v skladu s
tekstom. Gradivo naj bo pripravljeno v Wordu, Open office ali Pages

programu. Uporabljena literatura naj bo navedena na koncu prispevka.

Posterji
Velikost posterja naj bo dimenzije A1 (lahko tudi 70 x 100 cm).

Poster je strukturiran (glej zgoraj).


