
 
 
 
 
 

28. simpozij Sekcije farmacevtskih tehnologov 
 

Ovojnina – zapostavljen aspekt /                                                 
Liofilizacija v razvoju farmacevtskega izdelka 

 
 

15. junij 2017, PIC Lek, Ljubljana  
 
 
 
 
 
  

Registracija in uvod v simpozij 
9.00 Zrinka Abramović, predsednica Sekcije farmacevtskih tehnologov  

Uvodni pozdrav 
 

 

Ovojnina – zapostavljen aspekt  
 
 
 

9.10 – 9.45 
 

Gregor Radonjič 
Kako razumeti pojem trajnostna embalaža  
Univerza v Mariboru,E konomsko-poslovna fakulteta 
 

9.50 - 10.25 Dane Božič 
Ovojnina kot dostavni sistem  
Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana 
 

10.30 – 11.00 Odmor 
 

11.00 – 11.35  Andrej Ferlan 
Ovojnina in stabilnost trdnih izdelkov  
Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 
 

11.40-12.15 Robert Roškar 
Ovojnina in stabilnost (sterilnih) tekočih izdelkov 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo 
 

 

Liofilizacija v razvoju farmacevtskega izdelka  
 
 
 

12.20 – 12.50  
 

Matej Avanzo 
Vplivi formulacije na učinkovitost procesa liofilizacije 
Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana 
 

12.55 - 14.00 Kosilo 
 

14.00 – 14.35 Pegi Ahlin Grabnar 
Izzivi liofilizacije biofarmacevtikov  
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo 
 

14.40 – 15.15 Matej Zadravec 
Modeliranje procesa liofilizacije  
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo 
 

15.20 – 15.55 Thomas Beutler 
Trends in lyophilization process control  
GEA Lyophil, Hürth, Germany 
 

16.00 Sklep simpozija  
 



Prijave sprejema Slovensko farmacevtsko društvo preko 
1. spletne strani www.sfd.si 

2. elektronske pošte: info@sfd.si 
3. faksa: 01 569 26 02. 

Stroške kotizacije boste poravnali na podlagi računa, ki ga bo izstavilo društvo po prejemu prijave. 
 

Ob prijavi navedite: 
1. poimenski seznam prijavljenih oseb  

2. ime plačnika kotizacije 
3. davčno številko plačnika kotizacije 

4. točen naslov, kamor naslovimo račun 
 

Plačilo stroškov kotizacije 
Stroške kotizacije boste poravnali na podlagi računa, ki ga bo izstavilo društvo po prejemu prijave. Za prijavo 
prosimo tudi posameznike, ki bodo kotizacijo poravnali direktno s položnico ali osebno z gotovino v recepciji 

organizatorja. 

kategorija kotizacije kotizacija (€) 

člani SFD 150 

ne-člani SFD 170 

 

Kotizacija (DDV vključen) vključuje udeležbo na simpoziju, zbornik predavanj, potrdilo o udeležbi,                                
okrepčila med odmori in kosilo. 

 

 

 

 

Člani strokovno - organizacijskega odbora: 

doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk 
dr. Natalija Škrbina Zajc 

dr. Miha Homar 
 

Predsednica strokovno-organizacijskega odbora: 
doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk, mag. farm. 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo 
e-naslov: alenka.zvonar-pobirk@ffa.uni-lj.si 

 
Tajnica: 

Jelka Dolinar, mag. farm. 
Slovensko farmacevtsko društvo 

telefon: +386 1 569 26 01 
faks: +386 1 569 26 02 

e-naslov: jelka.dolinar@sfd.si 
 


