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Navodilo avtorjem za oddajo prispevkov - »Call for papers« 
Business Forum 

 
 

Navodilo avtorjem za oddajo prispevkov 
Avtorji, ki želite sodelovati s svojimi predavanji, predstavitvami & demonstracijami v okviru Business Foruma 
se prijavite na zato posebno pripravljenem prijavnem obrazcu (priloga). Prosimo vas, da upoštevate 
navedene roke saj nam boste s tem omogočili, da pravočasno izvedemo vse potrebne aktivnosti in 
informiramo vse strokovne obiskovalce in vaše potencialne slušatelje ter jih kvalitetno pripravimo na obisk 
vašega predavanja & predstavitve.  
 

Terminski plan aktivnosti 
 

T.št.. Aktivnost Rok 

1 
Prijava prispevka (naslov, avtor, kratek CV, slika avtorja in sinopsis 
(v SI in EN jeziku) 

20. december 2017 
Start objave na Web-u 

2 
Posredovanje prispevka organizatorju pripravljenega za tisk v 
internetnem zborniku 

30. januar 2018 

3 Posredovanje prispevka v Power Point 05. februarja 2018 

 
 

Tehnične podrobnosti glede priprave prispevkov 
Prispevki naj obsegajo največ 6 strani A4 formata in naj imajo naslednje sestavine: 

- naslov prispevka (Arial 14pt bold)  
- ime in priimek avtorjev – soavtorjev (Arial 12pt bold) 
- podjetje/inštitucije, od koder prihaja avtor – soavtor (Arial 12pt bold) 
- naslov avtorja – nosilca prispevka (Arial 12pt bold)  
- elektronski naslov avtorja – nosilca prispevka (Arial 12pt bold) 
- povzetek in ključne besede (v slovenščini in angleščini), max. 8 vrstic (Times New Roman 12pt 

bold) 
- vsebina (Arial 10pt) 
- sklicevanje na literaturo; z ustrezno številko v oklepaju 
- literatura (1 A. Laznik, Kako učinkovito nastopati na sejemski prireditvi, ICM d.o.o., Ljubljana 2017.) 

 
Prispevek naj bo napisan v fontu Arial 10pt, naslov poglavij pa v fontu Arial 14pt bold. Slike, tabele in 
fotografije naj bodo vključene v tekst. 
 
 

Način oddaje tekstov 
Prispevke in vso gradivo posredujte v opredeljenih rokih na elektronski naslov service@icm.si !  
 
 

Informacije za predavatelje 
Čas za predstavitev je omejen na 25 minut, pri čemer naj bo upoštevan tudi čas za razpravo oziroma 
vprašanja (Q & A) namenjeno razpravi. 
 
 

Tehnična oprema za vašo predstavitev & prezentacijo 
Na voljo vam je najsodobnejša tehnična oprema za vašo predstavitev. Prosimo vas, da pred vašo 
prezentacijo po predhodnem dogovoru preverite delovanje z našo odgovorno osebo za Business Forum in 
tehniko – g. Jernej Krajnc, e-mail: it@icm.si ! 
 
 

Dodatne informacije in pojasnila 
Vse dodatne informacije ali odgovore na vaša vprašanja vam je na voljo g. Jernej Krajnc, e-mail: it@icm.si, 
T:+386 (0)31 752 271 !  
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