
4. konferenca o eksperimentalni in translacijski onkologiji 
Kranjska gora, Slovenija 22.-26. marec 2006 
 
Prijavnica 
Opomba: Vsak udeleženec naj izpolni svojo prijavnico. Izpolnjeno prijavnico pošljite 
po faksu na naslednjo številko: Faks: + 386 (0) 1 241 29 80 
Ali po elektronski pošti DO 1. FEBRUARJA 2006. 
 
Priimek:           
Ime :            
Akademski naziv :          
Organizacija /Ustanova:         
Oddelek/Enota:          
Ulica:            
Mesto & poštna številka:         
Država:           
Tel. / Faks:           
Elektronski naslov:          
 
Povzetek predstavitve bo 
oddan v dogovorjenem roku:   ○ da   ○ ne 
Prispevek želim predstaviti kot:   ○ predavanje  ○ poster 
 
Prosim, uredite holtelsko rezervacijo: 
 
○ Enoposteljna soba 
   (doplačilo 15 EUR/dan) 
   Število enposteljnih sob  
   je omejeno. 
 

 
○ Dvoposteljna soba 
   (Napište ime osebe, s katero ste  
   pripravljeni deliti sobo.) 
 

 
              
 
 
Spremljevalec/spremeljevalka:        
Datum prihoda:          
Datum odhoda:          
 
Datum:           
Podpis:           
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Namen in vsebina konference  
Društvo za radiologijo in onkologijo in predsedstvo konference vabita na Četrto 
konferenco o eksperimentalni in translacijski onkologiji, ki bo v Kranski gori od 22. do 
26. marca 2006. Namen konference je javna predstavitev dosežkov raziskovalcev na 
področju bazičnih in kliničnih raziskav o mehanizmih razvoja in napredovanja tumorja 
ter uvajanje novih strategij v odkrivanju in zdravljenju raka. Predavanja in krajše 
predstavitve, ki bodo uvrščena v program konference, bodo izbrana iz povzetkov, 
poslanih na naslov prirediteljev v dogovorjenem roku. Program konference bo 
razdeljen v pet vsebinskih sklopov: 
 

• Mehanizmi napredovanja tumorja 
• Tumorski označevalci 
• Sistemi vnosa zdravil pri zdravljenju raka 
• Nova zdravila in cilji njihovega delovanja 
• Imunska odzivnost in rak 
 

 
Konferenca je obenem tudi edinstvena priložnost za srečevanje in spoznavanje 
mladih in uspešnih raziskovalcev s starejšimi in izkušenimi kolegi in za poglobitev 
sodelovanja med akademskimi ustanovami in industrijskimi proizvajalci in za 
sklepanje poznanstev z znanstvenimi raziskovalci iz različnij evropskih regij. 
 
Predsedstvo konference 
Tamara Lah, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Slovenija 
Gregor Serša, Onkološki inštitut Ljubljana, Slovenija 
Janko Kos, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za framacijo, Ljubljana, Slovenija 
 
Znanstveno odbor 
Rolf Bjerkvig (N), Nils Brünner (DK), Maja Čemažar (SI), Radovan Komel (SI), Lluis 
M. Mir (F), Vladimir Kotnik (SI), Gillian M. Tozer (UK), Justin Teissie (F), Borut 
Štrukelj (SI), Uroš Urleb (SI), Srdjan Novakovič (SI), Michael Kirschfink (D) 
 
 
Predavatelji 
Rolf Bjerkvig (Bergen, Norveška) 
Nils Brünner (Kopenhagen, Danska) 
Carlo V. Bruschi (Trst, Italija) 
Ib Jarle Christensen (Kopenhagen, Danska) 
Maja Čemažar (Ljubljana, Slovenija) 
Dylan Edwards (Norwich, Vel. Britanija) 
Muriel Golzio (Toulouse, Francija) 
Olga Greco (Sheffield, Vel. Britanija) 
Gunilla Højer-Hansen (Kopenhagen, Danska) 
Chryso Kanthou (Sheffield, Vel. Britanija) 
Michael Kirschfink (Heidelberg, Nemčija) 
Radovan Komel (Ljubljana, Slovenija) 
Vladimir Kotnik (Ljubljana, Slovenija) 



Achim Krüger (Minhen, Nemčija) 
Nataša Levičar (Ljubljana, Slovenija) 
Viktor Magdolen (Minhen, Nemčija) 
Damjan Miklavčič (Ljubljana, Slovenia) 
Lluis M. Mir (Paris, Francija) 
Kamiar Moin (Detroit, ZDA) 
Margareta Mueller (Heidelberg, Nemčija) 
Ilana Nathan (Beer Sheva, Izrael) 
Uri Nir (Ramat-Gan, Izrael) 
Agnes Nöel (Liege, Belgija) 
Srdjan Novakovič (Ljubljana, Slovenija) 
Geoffrey Pilkington (Plymouth, Vel. Britanija) 
Doros Platika (Pittsburgh, ZDA) 
Thomas Reinheckel (Freiburg, Nemčija) 
Marie-Pierre Rols (Toulouse, Francija) 
Andrew Reay Mackay (L’Aquila, Italy) 
Volker Schirrmacher (Heidelberg, Nemčija) 
Primož Strojan (Ljubljana, Slovenija) 
Justin Teissie (Toulouse, Francija) 
Gillian M. Tozer (Sheffield, Vel. Britanija) 
Boris Turk (Ljubljana, Slovenija) 
Tina Zavašnik-Bergant (Ljubljana, Slovenija) 
 

 

Tajnica: 
Helena Končar 
Nacionalni inštitut za biologijo 
Večna pot 111 
1000 Ljubljana, Slovenija 
Tel.: +386 1 241 29 70 
Faks: +386 1 241 29 80 
Elektronski naslov: ceto@nib.si
Spletni naslov: http://www.onko-i.si/ceto 
 
 
Program 
Sreda 22. marca, 2006 
Registracija      14.00 – 17.00 
Otvoritev       17.00 – 19.00 
Sprejem      20.00 – 22.00 
 
Četrtek, 23. marca 2006 
Plenarna seja       9.00 – 13.00 
Kosilo       13.00 – 15.00 
Plenarna seja     15.00 – 19.00 
Večerja      19.00 – 20.30 
Predstavitev posterjev    20.30 – 22.00 

mailto:helena.koncar@nib.si


 
Petek, 24. marca 2006 
Plenarna seja       9.00 – 13.00 
Kosilo       13.00 – 15.00 
Plenarna seja     15.00 – 19.00 
Večerja      19.00 – 20.30 
Predstavitev posterjev    20.30 – 22.00 
 
Sobota, 25. marca 2006 
Plenarna seja       9.00 – 13.00 
Kosilo       13.00 – 15.00 
Plenarna seja     15.00 – 18.00 
Zaključek      18.00 – 19.00 
Slavnostna večerja      20.00 – 23.00 
      
Nedelja, 26. marca 2006 
Odhod 
  
Delovni jezik 
Uradni jezik konference je angleščina. 
 
Kraj prireditve 
Hotel Lek 
4280 Kranjska gora 
Slovenija 
http://www.hotel-lek.si
 
Hotel Lek, v katerem bo potekala konferenca, je v Kranjski gori, v priznanem 
slovenskem smučarskem središču tik ob državni meji z Italijo in Avstrijo. Od 
mednarodnega letališča Ljubljana-Brnik je Kranjska gora oddaljena le 60 km. Drugo 
najbližje mednarodno letališče je Celovec (Avstrija). Za udeležence, ki bodo 
pripotovali na letališče Ljubljana-Brnik, bo urejen prevoz do Karnjske gore. Najbližji 
železniški postaji sta na Jesenicah (25 km) in v Trbižu v Italiji (20 km). Kranjska gora 
je z rednimi avtobusnimi progami povezana z Jesenicami in Ljubljano. Tudi dostop z 
osebnim avtomobilom je zelo enostaven. Udeleženci, ki bodo pripotovali preko Italije 
ali Avstrije, naj se usmerijo na avtocesto Udine-Salzburg in izstopijo pri izvozu 
Tarvisio East. 
 
 
Pomembni roki 
Zadnji rok za prijavo in oddajo povzetkov  1. februar 2006 
Plačilo kotizacije       15. februar 2006 
Končni program      1. marec 2006 
 
 
Navodila za pripravo povzetkov 
 
Zadnji rok za oddajo povzetkov je 1. februar 2006. Besedilo naj bo napisano listu A4, 
s 3-cm levim in desnim ter zgornjim in spodnjim robom, v pisavi Times Roman ali v 

http://www.hotel-lek.si/


pisavi, ki je čimbolj podobna Times Roman, in z velikostjo črk 12. Pri oblikovanju 
povzetka je treba upoštevati naslednje zahteve: naslov povzetka (mastni tisk, velikost 
črk 14), imena in priimki avtorjev (ime nastopajočega avtorja naj bo podčrtano), 
ustanove, kjer so zaposleni, in besedilo povzetka (normalni tisk, velikost črk 12). 
Povzetki naj bodo poslani po elektronski pošti na elektronski naslov tajnice, 
zadolžene za pripravo konference. 
 
 
Krajše predstavitve (največ 15 minut, vključno z razpravo), ki bodo uvrščene v 
program konference, bodo prireditelji izbrali iz poslanih povzetkov. 
 
Za predstavitev teme bodo na voljo projektorji za diapozitive in računalniški projektorji 
LCD. 
 
Posterji bodo razstavljeni ves čas trajanja konference. Avtorji posterjev pa so 
vabljeni, da svoja dela predstavijo na večernih sejah v četrtek 23. marca in petek 24. 
marca 2006 od 20.30 do 22.00.  
 
Prijava 
Prijave pošljite tajnici, zadolženi za pripravo konference. Kotizacija znaša 72.000 SIT 
ali 300 EUR (20% DDV je všet v ceno) in vključuje: 
 

- pravico do udeležbe na konferencii, program in zbornik s povzetki 
predavanj, 

- osvežilne pijače in prigrizke med odmori, 
- udeležbo na družabnih prireditvah, na sprejemu ob otvoritvi konference in 

slavnostni večerji, 
- uporabo bazenov in savne ter obisk kazina, 
- potrdilo o udeležbi. 

 
Kotizacija za spremljajoče osebe je 19.000 SIT ali 80 EUR in vključuje udeležbo na 
družabnih prireditvah, uporabo bazenov in savne ter obisk kazina. 
 
Enodnevna kotizacija je 24.000 SIT ali 100 EUR in vključuje pravico do udeležbe na 
konferenci, program in zbornik s povzetki predavanj ter osvežilne pijače in prigrizke 
med odmori. 
 
Nastanitev v hotelu 
 
Hotel Lek (4 zvezdice) 
 
Dvoposteljna soba     70 EUR/dan*     (polni penzion) 
Enoposteljna soba   85 EUR/dan*     (polni penzion) 
 
*Cena za udeležence konference (20% DDV je vštet). Število enoposteljnih sob je 
omejeno.  
 
Udeleženci imajo možnost nastanitve tudi v drugih hotelih v Kranjski gori. 
 
 



Plačilo 
 
Zadnji rok za plačilo kotizacije za domače in za tuje udeležence je 15. februar 2006. 
Način plačila: bančno nakazilo na naslov Društva za onkologijo in radiologijo 
Društvo za radiologijo in onkologijo 
Zaloska 2 
SI-1000 Ljubljana 
Slovenia 
 
SI56 02010-0090006751 
IBAN: SI56020100090006751 
Nova Ljubljanska banka d.d. 
Trg republike 2 
1520 Ljubljana, Slovenija 
SWIFT: LJBASI2X,  
 
Davčna številka SI65846524 
Namen nakazila: Kranjska gora & ime in priimek udeleženca 
 
 
Objava predavanj v reviji Radiology and Oncology 
 
Udeležence konference vabimo, naj svoje prispevke pripravijo za objavo v reviji 
Radiology and Oncology (http:// www.onko-i.si/radioloncol)  
 
 

http://www.onko-i.si/radioloncol

