
 
  

Formularium Slovenicum – slovenski dodatek k Evropski farmakopeji, 

2018 
 

Vabimo vas, da se v četrtek, 25. oktobra 2018, v dvorani A na Gospodarski zbornici 

Slovenije, Dimičeva ulica 13 v Ljubljani udeležite  

 

Strokovnega posvetovanja ob predstavitvi četrte izdaje Formulariuma 

Slovenicuma (FS 4.0) 

 
Letos obeležujemo 20-let od prvega izida Formulariuma Slovenicuma. Ob tem častitljivem 

jubileju je JAZMP pripravila strokovno posvetovanje, ki je namenjeno tako predstavitvi 

novosti, ki jih prinaša, četrta izdaja FS 4.0, kot tudi ostalim aktualnim vsebinam s tega področja. 

Več o vsebinah letošnjega strokovnega posvetovanja pa v programu ... 

 

Prijave in informacije 

Prijave sprejemamo do ponedeljka, 22. oktobra 2018 na elektronski naslov: 

izobrazevanje@jazmp.si. Za prijavo po e-pošti napišite naziv in naslov podjetja, imena 

udeležencev ter e-naslov.  

Odjave upoštevamo en dan pred izvedbo posvetovanja.  

 

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Mirjam Jezeršek (e-mail: izobrazevanje@jazmp.si) 

in na spletni strani www.jazmp.si.    

 

Kotizacija 

Kotizacija znaša 160 EUR (brez DDV) na udeleženca. Kotizacijo je potrebno plačati najkasneje 

do 23. oktobra 2018. V kotizacijo je vključena pogostitev med odmorom ter gradivo. Pri plačilu 

na račun številka: 01100-6000020296 (podračun pri UJP) je potrebno navesti namen plačila: 

strokovno posvetovanje ob predstavitvi FS 4.0 ter navesti naslednjo sklicno številko: 4810-18-

760010. Račun za plačano kotizacijo bo posredovan udeležencem po zaključenem posvetu. 

Kotizacija v primeru neudeležbe ne bo vrnjena; prijavljeni bo po dogodku prejel gradivo. Če 

udeležba že prijavljene osebe ni možna zaradi višje sile, se lahko prijavi nadomestni 

udeleženec. 

Račun za plačano kotizacijo bo posredovan udeležencem po zaključenem posvetu.  

 

Število prijav je omejeno glede na zmogljivost dvorane.  

 

 

PROGRAM 
 
8.30 – 9.00  Sprejem udeležencev 

9.00 – 9.15  Otvoritev in pozdravni nagovor  

dr. Stanislav Primožič, mag. farm., v. d. direktorja Javne agencije RS za zdravila  

in medicinske pripomočke 

 

  

mailto:izobrazevanje@jazmp.si
mailto:izobrazevanje@jazmp.si
http://www.jazmp.si/


 

9.15 – 9.35    Pomen delovanja ZRC SAZU za slovensko jezikovno skupnost 

prof. dr. Marko Snoj, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana  

9.35 – 9.55  Izzivi pri oblikovanju Farmacevtskega terminološkega slovarja 

dr. Marjeta Humar, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana  

 

9.55 – 10.05  20-letnica prvega izida FS: kratka zgodovina in pogled v prihodnost 

                      prof. dr. Jelka Šmid - Korbar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani  

 

10.05 – 10.25  Predstavitev novega spletišča FS 4.0 

Tanja Tekavčič Glover, Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke 

 

10.25 – 10.45 Novo poglavje Ph. Eur.: Monografije o ekstraktih iz rastlinskih drog 

mag. Barbara Razinger, Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke 

 

10.45 – 11.05 Prenovljeni monografiji FRC in RS 

prof. dr. Aleš Obreza, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani 

 

11.05 – 11.25  Spremembe v monografijah s področja farmacevtskih oblik (1. del) 

doc. dr. Ilija German Ilić, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani 

 

11.25 – 11.45 Spremembe v monografijah s področja farmacevtskih oblik (2. del) in 

mikrobiološke kakovosti 

izr. prof. dr. Petra Kocbek, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani 

 

11.45 – 13.00  razprava in odmor 

 

 

13.00 – 13.30  Implementacija smernice ICH M7 in vrednotenje genotoksičnih nečistot  

prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani 

 

13.30 – 14.00  Elementne nečistote  

dr. Andreja Kranjc, Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke 

 

14.00 – 14.30  Uporaba znanstvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso na 

področju sinteze zdravilnih učinkovin 

izr. prof. dr. Zdenko Časar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Lek d. d. 

 

14.30 – 15.00  Inšpekcijski nadzori na področju dobre klinične prakse in farmakovigilance 

dr. Andrijana Tivadar, Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke 

 

15.00 – 15.30  razprava in zaključek   

   

 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.       

Tematski sklop: Novosti Evropske farmakopeje in Formulariuma  

Moderatorki: Tanja Tekavčič Glover in Mirjam Jezeršek 

 

Tematski sklop: Aktualno v farmaciji   

Moderatorki: Tanja Tekavčič Glover in Mirjam Jezeršek 

 


