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Slovensko toksikološko društvo ima v skladu z odločbo Ministrstva za izobraževanje znanost in šport,  
št. 6171-1208012000, status društva, ki deluje v javnem interesu.  

Slovensko toksikološko društvo je član mednarodnih toksikoloških združenj  
EUROTOX (http://www.eurotox.com/) in IUTOX (https://www.iutox.org/). 

 

Peti kongres Slovenskega toksikološkega društva (SloTOX)  

 
 

17. junij 2021 

Videokonferenca  

 

TEME:  

Toksični učinki nano- in mikrodelcev 

Epidemiološka dognanja o vplivu nano- in mikrodelcev na zdravje ljudi 

Nano- in mikroplastika 

Metode za vrednotenje nanodelcev 

Ocena tveganja izpostavljenosti delcem in zakonodaja 

 

 

ORGANIZACIJA KONGRESA 

Kongres organizira Slovensko toksikološko društvo v sodelovanju z Biotehniško fakulteto ter 

Fakulteto za farmacijo (Univerza v Ljubljani), Kliničnim inštitutom za medicino dela, 

prometa in športa (UKC Ljubljana) ter Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). 
 

Organizacijski odbor kongresa: 

Marija Sollner Dolenc (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, vodja organizacijskega odbora) 

Damjana Drobne (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta) 

Metoda Dodič Fikfak (Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana) 

Alenka Franko (Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana) 

Viviana Golja (Nacionalni inštitut za javno zdravje) 

Smiljana Milošev Tuševljak (Lek d.d.) 

Sara Novak (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta) 

 

Pridobivanje kreditnih točk pri Zdravniški zbornici za udeležbo na kongresu je v postopku. 
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PROGRAM 5. KONGRESA SloTOX 
 

  

8.30 - 9.00 Registracija 

9.00 - 9.10 Pozdrav udeležencem in uvodni nagovor  

Mikro- in nanodelci ter biološki sistemi I 

Moderator: Damjana Drobne 

9.10-9.30 Nanomaterials in biomedical application 

Nils Bohme, DECHEMA 

9.30-9.50 Nano risk governance: state of the art 

Damjana Drobne,  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  

9.50-10.10 Varnost nanodelcev anorganskih UV filtrov v kozmetičnih izdelkih 

Petra Kocbek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo 

10.10-10.30 Nanodelci, ki jih odpuščajo celice v svojo okolico: lipoproteinski koloidi s prehodno identiteto (mikrovezikli) 
in stabilni nanosomi (eksosomi) 

Veronika Kralj Iglič, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta 

10.30 -10.50 Odmor 

Mikro- in nanodelci ter biološki sistemi II 

Moderator: Metoda Dodič Fikfak/Alenka Franko 

10.30-11.20 Inhalational exposure to nanoparticles in workers monitored using oxidative stress markers 

Daniela Pelclova, Charles University and General University Hospital in Prague 

11.20-11.40 Epidemiološka dognanja o vplivu nano in mikro delcev na zdravje ljudi 

Metoda Dodič Fikfak, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana 

12.00-12.20 Toksični učinki nano- in mikrodelcev 

Alenka Franko,  Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana 

12.20-12.40 Nano- in mikroplastika v tleh: raziskave v okviru projekta EU Horizon 2020 Papillons 

Anita Kokalj Jemec, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

12.40-13.00 Odstranjevanje monomerov plastike iz okolja z naprednimi oksidativnimi metodami 

Gregor Žerjav, Albin Pintar, Kemijski inštitut 

13.00-13.30 Odmor 

Metode za vrednotenje nanodelcev 

Moderator: Sara Novak  

13.30-14.00 Nanomaterials data management: recent advances 

Thomas Exner, Seven Past Nine (7P9)      

14.00-14.20 Metode za detekcijo nanomaterialov v tkivih 

Katarina Vogel Mikuš, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

14.20-14.40 Uporaba vrstične elektronske mikroskopije za raziskave bio-nano interakcij  

Sara Novak, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

14.40-15.00 Odmor 

Ocena tveganja izpostavljenosti delcem in zakonodaja 

Moderator: Viviana Golja 

15.00-15.20 Zakonodajni aspekt izpostavljenosti delcem  

Simona Fajfar, Anja Menard Srpčič, Urad za kemikalije, Ministrstvo za zdravje 

15.20-15.40 Chemical regulation in Europe: focus on nanomaterials 

Andrej Kobe, DG Environment,  European Commission 

15.40-16.00 Ocena tveganja za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti nanodelcem iz okolja 

 Viviana Golja, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

16.00-16.20 Nanomaterial regulation in food: EFSA perspective   

Ana Maria Rincon, EFSA 

16.20-16.40 Challenges in oral toxicity studies for the risk assessment of titanium dioxide in food 

Agnes Oomen, Walter Brand, RIVM 

16.40-16.50          Odmor  
16.50-17.30 Odgovori na vprašanja, zaključne misli 



 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE: 
 

Prijava:   
Obrazec za prijavo se nahaja na spletni strani Slovenskega Toksikološkega društva www.tox.si 
Izpolnjen obrazec posredujte na e-naslov: kongres.std@gmail.com 
  
 

Kotizacija, ki vključuje kongresni material in udeležbo na predavanjih znaša:  

 zgodnja registracija (plačilo kotizacije do 31. 5. 2021): 50 EUR; pozna registracija: 60 EUR;  

 člani STD in podiplomski študenti: zgodnja registracija (plačilo kotizacije do 31. 5. 2021): 30 EUR; 

pozna registracija: 40 EUR; 

 dodiplomski študenti, upokojenci, člani organizacijskega odbora in predavatelji so oproščeni plačila, 

vendar se morajo zaradi omejenega števila mest kljub temu prijaviti. 

 
 
Plačilo:  

Denar nakažite Slovenskemu toksikološkemu društvu: 
Št. računa društva: SI56 0201 2008 9935 552 
Sklic: 00-2021 – davčna številka  (za plačilo kotizacij pravnih oseb in s.p.) 
 00-2021   (za plačilo kotizacij fizičnih oseb) 
Namen: Ime in Priimek / kotizacija za 5. kongres SloTox 
Prejemnik: Slovensko toksikološko društvo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana 
V namenu nakazila morate obvezno navesti ime in priimek, da je razvidno za koga je bila kotizacija 
plačana.  
 
V primeru, da  želite prejeti  UJP eRačun, vas prosimo, da nam posredujete še podatek o TRR, na katerega 
je potrebno napisati eRačun, v kolikor ima pravna oseba več odprtih TRR. V kolikor plačujete kotizacijo za 
več oseb hkrati, nam na e-naslov pošljite seznam oseb za katere plačujete kotizacijo.  
 
 

POVZETKI ZA E-ZBORNIK: 
Rok za oddajo povzetkov predavanj je 25. 5. 2021.  
Povzetek lahko obsega do 300 besed besedila v slovenskem in v angleškem jeziku. Uporabite pisavo Times 
New Roman, velikost 12 in obojestransko poravnavo. Povzetek naj vsebuje: 

 naslov, 

 avtorji: ime in priimek, naslov (organizacija), e-naslov, 

 3-6 ključnih besed 

Povzetke pošljite na e-naslov: marija.sollner@ffa.uni-lj.si   
 
Po kongresu bodo predavatelji imeli možnost, da svoj prispevek  razvijejo v članek in ga pošljejo v objavo v 
revijo ''Archives of Industrial Hygiene and Toxicology''. 
 

 
Za vse dodatne informacije se obrnite na: marija.sollner@ffa.uni-lj.si 
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