
OTVORITEV LEKARNIŠKEGA 
IN ALKEmISTIČNEGA mUZEJA 
V RADOVLJICI
Prof. dr. Franc Kozjek

V Radovljici na Linhartovem trgu št. 28 je magister farmacije
milan Plešec 7. junija 2019 odprl stalno zbirko starih pred-
metov, lekarniške opreme in alkemističnih laboratorijev. Po-
imenoval jo je muzej in po mojem skromnem mnenju si ta

naziv tudi zasluži. V njem je na 450 kvadratnih metrih razsta-
vne površine predstavljenih več kot 2000 eksponatov velike
kulturno-zgodovinske in etnološke vrednosti z vsega sveta. 
Obiskovalec si lahko ogleda opremo starih lekarn iz 18. in
19. stoletja z vsem za lekarniško delo potrebnim orodjem,
kot so stare lesene, keramične in steklene posode, stari mo-
žnarji najrazličnejših velikosti in starosti, stare tehtnice z utežmi
ter farmacevtske in botanične knjige iz 15. in vse do 19. sto-
letja. Na ogled je tudi pravi alkemistični laboratorij z vso po-
trebno opremo. 
Razstavljene predmete je naš vneti zbiratelj pridobil na razli-
čnih koncih sveta. Tako se v njegovi zbirki lahko vidi, poleg
slovenskih, tudi lekarniške predmete iz stare Perzije, Indije,
Kitajske, Japonske, mehike, Španije, Francije, Avstrije, Nem-
čije in celo iz starega Rima.
Posebno vrednost daje zbirki dokumentarno gradivo, ki obi-
skovalce seznani s časom in krajem, kjer so predstavljene
predmete izdelovali in uporabljali. K temu je dodan tudi am-
bient, ki na svojstven način pričara nekoliko skrivnostno vzdu-
šje delovanja starih zdravilcev, alkemistov in vračev. 
Za predstavitev svoje veličastne zbirke je mag. Plešec izbral
Radovljico, ki slovi po svojem kulturno-zgodovinskem ugledu.
S tem je obogatil ne samo svojo zbirko, temveč tudi kraju in
njegovim obiskovalcem omogočil vrhunsko kulturno zgodo-
vinsko doživetje. 
muzej je odprt vsak dan od 10. do 20. ure.
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DRUŠTVENE VESTI
ACTIVITIES 
FROm THE SOCIETY
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Ob poznavanju zasebnih zbirk po Sloveniji lahko zapišem,
da je izbor prominentnih slikarskih del izbranih umetnikov,
slovenskih kot tudi iz kulturnih prostorov naše nekdanje
skupne države, ki jih predstavlja ta publikacija, več kot
hvalevredno dejanje. Ne samo zaradi tega, ker jo moj so-
šolec iz prvega razreda osnovne šele Vadnica na Resljevi
cesti v Ljubljani skupaj z originalnimi umetninami prepušča
v vednost in posest svojim potomcem, ampak predvsem
zato, ker je pridobitev posamezne slike vestno pospremil
z zapisom, kako, kje in kdaj se je to zgodilo. Danes lahko
samo občudujemo to njegovo vestnost in seveda skoraj
panegirični komentar, zakaj je izbral določenega umetnika,
pri čemer mu je bilo izhodiščno vodilo predvsem velika
razstava v Parizu leta 1971, s katero smo se predstavili
pod naslovom Umetnost na tleh Jugoslavije od prazgodo-
vine do danes. Dr. Kozjek je isto razstavo potem videl, ko
so jo predstavili v istem obsegu po pariški premieri še v
Sarajevu. Službene poti dr. Kozjeka kot predsednika Zveze
farmacevtskih društev Jugoslavije je naš zbiralec znal v
prostem času izkoristiti in tako zadostiti svojemu zanimanju
in občudovanju likovne umetnosti.

Knjigo lahko naročite na naslovu: 
franc.kozjek@telemach.net

UmETNOSTNI ZBIRKI 
DR. FRANCA KOZJEKA 
NA POT
Aleksander Bassin, muzejski svetnik



44. SKUPŠČINA SFD IN SImPOZIJ
Jelka Dolinar

Letošnji simpozij ob redni letni skupščini je tradicionalno po-
tekal v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu v dneh od
9. do 11. maja 2019. Teme so bile usmerjene k boleznim, ki
so tesno povezane z vnosom ustreznih količin vitaminov in
mineralov: BOLEZNI ŠČITNICE, OSTEOPENIJA IN OSTEO-
POROZA, ANEmIJE ter PARODONTALNA BOLEZEN. Ča-
stno predavanje na simpoziju je organizacijski odbor poklonil
Jelki Dolinar, ki je z udeleženci delila  spomine na 33 let dela
v Slovenskem farmacevtskem društvu. Za organizacijo sim-
pozija je skrbel organizacijski odbor, ki ga tradicionalno se-
stavljajo predstavniki različnih področij dela v farmaciji.

Volilna 44. skupščina SFD je potekala zadnji dan srečanja,
v soboto, 11. maja 2019, v kongresnem centru Bernardin

v Portorožu. Po poročilih o delu in poslovanju za leto 2018,
ki so jih delegati soglasno potrdili, je svojo vizijo vodenja
SFD v naslednjih dveh letih predstavil kandidat za pred-
sednika SFD, sicer predsednik zadnjih treh mandatov mag.
matjaž Tuš. Vnovično kandidaturo je sprejel po tehtnem
premisleku predvsem zato, ker se zaveda pomena ohra-
njanja kontinuitete dela na Društvu, ki bo v naslednjem
letu zahtevala veliko prilagajanja zaradi odhoda generalne
sekretarke v pokoj. Poleg tega postaja z uveljavitvijo licenc
in zbiranjem obveznih licenčnih točk podpora, ki jo lekar-
niškim farmacevtom nudijo strokovna izpopolnjevanja SFD,
zlasti tista, ki so za člane brezplačna, še pomembnejša.
Konkurenčnost na trgu ponudbe različnih strokovnih izpo-
polnjevanj in drugih strokovnih in znanstvenih dogodkov
bo Društvo ohranilo le z dobrimi, neodvisnimi vsebinami
ter inovativnimi in sodobnimi načini posredovanja novih
znanj. V primeru dogodkov, ki so pretežno namenjeni ma-
gistrom farmacije, ki delujejo v lekarniški dejavnosti, pa je
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Člani organizacijskega odbora simpozija ob redni letni skupščini SFD: Matjaž Tuš (Lekarniška zbornica Slovenije), Marko Anderluh (Fakulteta
za farmacijo), Katja Razinger (Lek Sandoz), Jelka Dolinar (SFD), Tomaž Vovk (Fakulteta za farmacijo), Alenka Rutar Pariš (Kemofarmacija),
Mojca Prah Klemenčič (Krka), Gašper Marc (JAZMP). Na sliki manjkajo Vladka Češek Bizjak (Lekarna Ljubljana), Janez Toni (Lekarna bolnice
Golnik) in Borut Štrukelj (Fakulteta za farmacijo).
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nujen pogoj tudi ta, da so ocenjeni s strani LZS in da ude-
ležencem prinašajo licenčne točke. Poleg programov iz-
obraževanj je mag. Tuš izpostavil tudi založniško dejavnost
SFD, ki predstavlja ključno dejavnost za promocijo stroke
in uveljavljanje poklica. Še naprej pa bo podpiral tudi tiste
oblike dejavnosti Društva, ki člane združujejo v neformal-
nem okolju in krepijo medsebojne vezi. 

Aktivnosti v letu 2019, ki jih načrtujejo matično društvo,
sekcije in podružnice, so bile navedene v delegatskem
gradivu, na kratko jih je naštel tudi mag. Tuš.
V zvezi s spremembo Pravilnika o delovanju podružnic in
sekcij je mag. Tuš posebej izpostavil, da primarno strukturo
društva predstavljajo podružnice in da povezovanje v sek-
cije predstavlja povezovanje ali delitev članstva šele na se-

IZVRŠNI ODBOR

Predsednik SFD matjaž Tuš

Podružnice

Celjska podružnica Rosita Aubreht

Dolenjska podružnica Petra matekovič

Gorenjska podružnica maja Valter

Ljubljanska podružnica Saša Zaviršek mikolič

mariborska podružnica Helena Pavšar

Pomurska podružnica Nina Šterbenc

Posavska podružnica Irena Groboljšek Kavčič

Primorska podružnica Samo mahovič

Zasavska podružnica maja Starič

Sekcije

Homeopatska sekcija Alenka Andjelić Dolžan

Sekcija bolnišničnih farmacevtov Franci Tratar

Sekcija farmacevtskih tehnologov Zrinka Abramović

Sekcija farmacevtskih tehnikov  Karmen Grom

Sekcija farmacevtskih znanosti Irena mlinarič Raščan

Sekcija kliničnih farmacevtov Alenka Kovačič

Sekcija farmacevtov javnih lekarn miroslava Abazović  

Sekcija seniorjev marija Vrtačnik

Sekcija študentov maša Pavlič

Sekcija za farmacevtsko kemijo marko Anderluh

Regulatorna sekcija Smilja milošev Tuševljak

Sekcija za zgodovino farmacije Darja Frankič

Nadzorni odbor 3 člani Vladka Češek Bizjak, Aleš Obreza, marina Urbanc

Disciplinsko sodišče 7 članov  
Vesna Bizjak, Janez Kerč, Slavko Pečar, Dionizij Petrič, 
matej Štuhec, Karlina Turk, Ivan Zajc

Odbor za podeljevanje društvenih priznanj 
7 članov  

Andreja Čufar, Lea Knez, martina Klanjšček, marinka Kregar, 
Julijana Kristl, Tajda miharija Gala, Darja Potočnik Benčič  

Izdajateljski svet 7 članov
mateja Cvirn Novak, mirjana Gašperlin, Janez Ilaš, 
Alenka Karničar, Sara Kenda, Nina Pisk, Janez Toni

Odgovorni urednik FV in Glavna urednica FV Borut Štukelj, Nina Kočevar Glavač

ORGANI SFD, IZVOLJENI ZA mANDAT 2019-2021



kundarni ravni. Ocenjuje, da je takšna organiziranost dru-
štva dobra, saj na eni strani omogoča povezanost in vklju-
čenost vseh magistrov in tehnikov, ki delujejo v različnih
poklicnih okoljih nekega območja, hkrati pa omogoča po-
vezovanje in udejanjanje interesov članov glede na skupne
točke oz. determinante, kot so poklicno okolje, interesno
področje in status. Pri določitvi kriterijev oziroma pogojev
za članstvo v posamezni sekciji je treba izhajati iz namena
ustanovitve in povezovanja članov SFD v to sekcijo. Ob
tem je poudaril, da je pomembnejše kot to, ali so kriteriji
oziroma pogoji za članstvo v neki sekciji manj ali bolj strogi
oziroma omejujoči, to, da so člani sekcije, ki izpolnjujejo
pogoje za članstvo v tej sekciji, enakopravni, kar med dru-

gim pomeni, da lahko kandidirajo in so izvoljeni v organe
sekcije.

44. skupščina SFD je potrdila matjaža Tuša za predsednika
društva in izvolila organe SFD za mandatno obdobje 2019–
2021.

Delegati so potrdili finančni plan za leto 2019 in članarino
za leto 2020:
Farmacevti – zaposleni 35 €
Tehniki 25 €
Seniorji 20 €
Študenti 15 €
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Slovesna podelitev društvenih priznanj je potekala v Tarti-
nijevem gledališču v Piranu 9. maja 2019 z zanimivim glas-
benim programom, ki ga je izvajala Nina Strnad ob sprem-
ljavi Gregorja Ftičarja, povezovala pa Ana Pirkovič Tavčar.
Priznanja sta podelila predsednik SFD mag. matjaž Tuš in
predsednica Odbora za podeljevanje društvenih priznanj
prof. dr. Julijana Kristl, ki je predstavila potek dela Odbora
in prejemnike društvenih priznanj nagovorila z besedami:

»Današnje besede so namenjene predvsem vam, dragi
slavljenci, prejemnik Minařikovega odličja in prejemniki Mi-
nařikovih priznanj, za vaše dosežke, ki so jih prepoznali
kolegi, ki vas cenijo in so vas predlagali v izbor. Nagrade,
katerekoli, Nobelove, državne, Zoisove ali društvene so
namenjene le izjemno uspešnim posameznikom, tistim, ki
dosegajo najboljše rezultate. Vi ste vsem nam svetel
zgled!«   
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Minařikovo odličje je prejel Jože Colarič, univ. dipl. ekonom.

Minařikova priznanja so prejeli:
milan Balaban, mag. farm.

Prof. dr. Lucija Peterlin mašič, mag. farm.
Bojan madjar, mag. farm., spec.

Prejemniki pohval, ki so jih podelile podružnice in sekcije v letu 2019

Celjska podružnica 
mihaela Tršinar, mag. farm., spec.

Alenka Krajnc, mag. farm.

Sekcija bolnišničnih farmacevtov 
mateja Babič, mag. farm.

Jure Bračun, mag. farm., spec.
Polonca Drofenik, mag. farm., spec.
Danila Hriberšek, mag. farm., spec.
Demetrij Petrica, mag. farm., spec.

Irina Tegelj, mag. farm., spec.
Tanja Tomšič, mag. farm., spec.

Janez Toni mag. farm.

Sekcija farmacevtov javnih lekarn 
martina Ajd Bežan, mag. farm.

maša Koritnik Zadravec, mag. farm., spec.

Sekcija kliničnih farmacevtov 
Andreja Jerina, mag. farm.  

Tomislav Laptoš, mag. farm., spec. klin. farm. 
Doc. dr. matej Štuhec, mag. farm., spec. klin. farm.

Sekcija farmacevtskih tehnikov
Jože Vegič

Sekcija seniorjev
mag. Tatjana Kogovšek, mag. farm., spec.



Jože Colarič, univ. dipl. ekonomist 
Gospod Jože Colarič je predsednik uprave in generalni di-
rektor Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto in častni član
Slovenskega farmacevtskega društva. Vse od začetkov ka-
riere do danes je zvest temeljnim ekonomskim načelom in
razvoju farmacije v najširšem strokovnem in znanstvenem
pogledu. Uspešno vodenje največje slovenske tovarne zdravil
Krka temelji na njegovi strokovni avtoriteti, odlični sposobnosti
presoje in občutku za ljudi in okolje. Ima izjemno intuicijo,
poleg te pa ga odlikuje tudi izredna racionalnost. Njegov
osrednji razvojni interes je usmerjen v inovacije na področju
sodobnih zdravil, v napredne proizvodne tehnologije in ino-
vativne pristope k zdravljenju, kar omogoča korak z najboljšimi
na svetovnem trgu generičnih zdravil. Pri vodenju podjetja je
Jože Colarič z izostreno poslovno intuicijo in izjemnim poslu-
hom za industrijski razvoj zdravil prepoznal prihodnost in per-
spektivo generične farmacevtske industrije ter tako odločilno
vplival na oblikovanje strateških usmeritev v generična zdravila
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z visoko dodano vrednostjo, ki temeljijo na lastnem znanju.
Pri delu vseskozi upošteva, da je inovativnost temelj za uspeh
na svetovnem trgu. Vertikalno integriran poslovni model, ki
ga je vpeljal skupaj z ožjimi sodelavci, Krki omogoča uspešno
prilagajanje trendom in doseganje zahtevnih poslovnih ciljev,
ker je usmerjen v stalno spodbujanje k spremembam ter uva-
janju novih razvojnih in tržnih pristopov. Rezultati se kažejo v
dobrih poslovnih uspehih.
Poleg izjemnega občutka za prave izzive na izredno kon-
kurenčnih farmacevtskih trgih ga odlikuje tudi sposobnost
povezovanja s Slovenskim farmacevtskim društvom, Uni-
verzo v Ljubljani in Univerzo v mariboru ter drugimi izobra-
ževalnimi zavodi, znanstveno-raziskovalnimi inštituti doma
in v tujini. Torej ni naključje, da razvoj in ugled slovenske
farmacije že več kot šest desetletij potekata z roko v roki
med ključnimi snovalci idej in potreb farmacevtske stroke
in družbe.
Gospod Colarič se zaveda, da so za uspeh ključni ljudje. V
razvoju zdravil, ki temelji na Krkinem lastnem znanju in ino-
vacijah, sodeluje več kot 600 strokovnjakov z več kot 30 na-
ravoslovnih in tehničnih področij. med njimi je 438 farma-
cevtov z univerzitetno izobrazbo, od tega 36 doktorjev
znanosti. močno podpira izobraževanje zaposlenih na po-
dročju farmacevtske pa tudi drugih strok. Skladno z razvojno
politiko, ki jo vodi, Krka organizira strokovne konference in
simpozije, na katerih predavajo mednarodno priznani stro-
kovnjaki. Dobrodošla so tudi strokovna srečanja v organizaciji
Slovenskega farmacevtskega društva pa tudi podružnic in
sekcij. S svojim načinom usmerjanja in vodenja zaposlenim
zagotavlja napredek in razvoj ter oblikuje vrhunske ekipe
strokovnjakov, ki skrbijo za nenehno vključevanje in realizacijo
novosti na vseh področjih delovanja in v vseh enotah na
trgih 77 držav.
Z vsakoletnim razpisom Krkinih nagrad pritegnejo tudi moti-
virane dijake in študente, da prijavijo svoje raziskovalne naloge,
med katerimi najboljše tudi nagradijo. V 49 letih so podelili že
skoraj 2800 Krkinih nagrad. Jože Colarič je bil prvi, ki je leta
2007 podprl idejo o magistrskem študijskem programu in-
dustrijska farmacija na Fakulteti za farmacijo Univerze v Lju-
bljani. 
Dejstva in podatki veliko povedo o uspehih gospoda Colariča,
ki vodi eno največjih farmacevtskih generičnih podjetij v svetu
premišljeno, odločno, preudarno in odgovorno. Zaveda se,
da je Krka kot gospodarska družba sestavni del družbenega
okolja in življenja, zato je pod njegovim vodstvom družbena
odgovornost postala ena od temeljnih usmeritev podjetja. Z
vlaganji v družbeno skupnost spodbuja neprofitne dejavnosti
na lokalni in državni ravni ter tako prispeva k napredku širše
družbene skupnosti. Največ sponzorskih in donatorskih sred-

stev namenja za zdravstvo, znanost, izobraževanje, humani-
tarne dejavnosti, šport in kulturo.
Gospoda Colariča pogosto srečamo v medijih. Javni nastopi
in predavanja so vezani predvsem na področje delovanja far-
macevtske industrije, njenih izzivov ter razvojnih in raziskovalnih
dosežkov družbe, ki jo vodi. O teh vsebinah je govoril tudi na
letnem srečanju Slovenskega farmacevtskega društva 2016,
na Forumu odličnosti in mojstrstva na Otočcu, na Svetovnem
slovenskem kongresu zdravnikov in številnih drugih srečanjih. 
Zanimivi in javno odmevni so njegovi intervjuji, objavljeni v
dobro branih časopisih in revijah, kjer razmišlja in odkriva
spremembe na področju zdravil in farmacevtske stroke, govori
o pomenu uveljavljanja in razvoja novih proizvodnih in analiznih
tehnologij v sodobnem globalnem gospodarstvu, novih trgih
in poslovnih izidih. med številnimi prispevki izpostavljamo le
tistega v sobotni prilogi Dela z naslovom Priporočamo manj
jamranja, več dela, optimizma in usmerjenosti v prihodnost. 
Za svoje uspešno delo je prejel več kot dvajset odlikovanj,
nagrad in priznanj, med njimi priznanje častnega člana Slo-
venskega farmacevtskega društva za prispevek k razvoju
slovenske farmacije leta 2001, priznanje manager leta 2006
Združenja manager, priznanje Slovenec leta 2011 po izboru
Nedeljskega dnevnika ter priznanje najuglednejši direktor v
Sloveniji po raziskavi agencije Kline Partner 2017.

Na predlog Dolenjske podružnice podeljuje izvršni odbor Slo-
venskega farmacevtskega društva minařikovo odličje gospodu
Jožetu Colariču, častnemu in rednemu članu Slovenskega
farmacevtskega društva, za njegovo modrost, podjetniški po-
gum in vizionarsko vodenje največje slovenske generične far-
macevtske družbe Krka ter posreden vpliv na razvoj celotne
farmacevtske stroke in družbe v Republiki Sloveniji.
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Milan Balaban, mag. farm.  
Gospod milan Balaban je svojo poklicno pot začel leta
2009 kot razvojni tehnolog v Leku. V Lekarni Ljubljana se
je zaposlil leta 2011, najprej kot farmacevt receptar, zdaj
pa deluje v strokovni službi. Sodelavci so ga že kmalu pre-
poznali kot odličnega farmacevta, predavatelja, avtorja
strokovnih člankov in mentorja ter mu podelili nagrado
zvezda Lekarne Ljubljane za mentorstvo in prenos znanja.
magister Balaban izkazuje veliko predanost farmaciji v
okviru Lekarne Ljubljana in širše. Za katalog Lekarne Lju-
bljana piše strokovne prispevke za laično javnost, že nekaj
let zapored predava na Festivalu zdravja, poleg tega pa
aktivno sodeluje tudi s stanovskimi organizacijami. Predaval
je na simpoziju ob skupščini Slovenskega farmacevtskega
društva leta 2013. V okviru Lekarniške zbornice Slovenije
deluje kot regijski mentor. Predaval je tudi na izobraževanju
magistrov farmacije, ki se usposabljajo za Pregled uporabe
zdravil, leta 2017. S strokovnimi članki je sodeloval v Far-
macevtskem vestniku in Lekarništvu. 
Svojo izjemnost dokazuje z delom v ljubljanskem hospicu,
kjer enkrat tedensko deluje v paliativnem zdravstvenem
timu, ves čas pa je na voljo za svetovanje po telefonu.
Skrbi za zdravljenje bolnikov v zadnjih dneh življenja. To je
izjemno dejanje, ki ga lahko zmorejo samo najmočnejši in
največji.  

Izvršni odbor Slovenskega farmacevtskega društva mu na
predlog Ljubljanske podružnice podeljuje minařikovo pri-
znanje v letu 2019 za prispevek k promociji in ugledu po-
klica farmacevt, za zasluge pri prenosu novih kognitivnih
storitev v delovno okolje in družbo ter za izjemno požrtvo-
valnost pri delu v hospicu.
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Bojan Madjar, mag. farm., spec.
Gospod Bojan madjar si je prve delovne izkušnje prido-
bival v industriji, od leta 2004 pa je zvest Pomurskim le-
karnam. 
Aktivno deluje v delovnem okolju in tudi zunaj njega. Širši
strokovni javnosti se je večkrat predstavil kot vabljeni pre-
davatelj na različnih strokovnih srečanjih za farmacevte,
farmacevtske tehnike pa tudi medicinske sestre na de-
lavnicah in okroglih mizah. Znan je kot avtor številnih stro-
kovnih in znanstvenih preglednih člankov v Farmacevt-
skem vestniku, Lekarništvu in dveh prispevkov v
priročniku Samozdravljenje.
Bojan madjar je kot član izvršnega odbora Sekcije far-
macevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem
društvu znatno prispeval k pripravi in izvedbi programov
sekcije. Od leta 2009 je nacionalni koordinator projekta
Farmacevtska skrb z naslovom Vprašajte o svojem zdra-
vilu pri Lekarniški zbornici Slovenije. V okviru zbornice
med drugim sodeluje tudi pri izobraževanju za pridobitev
kompetence Pregled uporabe zdravil.
Znanje o pravilni in varni uporabi zdravil je mag. madjar
delil tudi z romsko populacijo s predavanji in pogovori v
avtentičnem okolju na območju Pomurja, maribora, Do-
lenjske in Kočevja. Usposabljanje je potekalo v okviru mi-
nistrstva za zdravje RS in v povezavi z romskimi organiza-
cijami. 
Bojan madjar s svojimi aktivnostmi na lokalni in nacionalni
ravni pušča neizbrisljive sledi, pomembne za razvoj far-

macevtske stroke, zato mu izvršni odbor Slovenskega
farmacevtskega društva na predlog Pomurske podružnice
podeljuje minařikovo priznanje v letu 2019.



Prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, mag. farm. 
Redna profesorica za farmacevtsko kemijo in docentka za
toksikološko kemijo dr. Lucija Peterlin mašič je prepoznavna
po izjemni interdisciplinarni raziskovalni uspešnosti doma
in mednarodno. med sodelavci in študenti na Fakulteti za
farmacijo Univerze v Ljubljani je priljubljena in znana kot iz-
vrstna pedagoginja. Zelo je dejavna na področju interna-
cionalizacije farmacevtskega študija, saj je bila mentorica
ne le slovenskim, pač pa tudi številnim Erasmusovim štu-
dentom na izmenjavi. 
Za prepoznavnost slovenske farmacije v svetu in kot pri-
spevek v svetovno zakladnico znanja so izredno pomembni
njeni znanstveni dosežki. Doslej je v soavtorstvu objavila
več kot 80 znanstvenih člankov v mednarodnih revijah, je
soavtorica dveh podeljenih ameriških patentov, v zadnjih
desetih letih ima 1176 čistih citatov in h-indeks 20. S ple-
narnim predavanjem je sodelovala na 7. mednarodnem
srečanju medicinske kemije JmmC 20011 v Catanii in šte-
vilnih drugih. mednarodno je izredno dejavna, in sicer kot
slovenska koordinatorica pri treh projektih COST in slo-
vensko-finskem bilateralnem projektu kot raziskovalka v
evropskih raziskovalnih projektih, vodi pa tudi projekt marie
Sklodowska-Curie INTEGRATE. 
Prof. dr. Lucija Peterlin mašič je bila med ustanovitelji Sekcije
za farmacevtsko kemijo pri Slovenskem farmacevtskem dru-
štvu in jo je več let tudi vodila in razvijala. Svoje organizacijske
sposobnosti in občutek za skupinsko delo je dokazala kot
generalna sekretarka dveh večjih mednarodnih konferenc

5JmmC (5th Joint Meeting on Medicinal Chemistry) leta
2007 v Portorožu in 4. konference BBBB leta 2011 na
Bledu. Obe je organiziralo Slovensko farmacevtsko društvo
v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani.
Na predlog Sekcije za farmacevtsko kemijo je izvršni odbor
Slovenskega farmacevtskega društva potrdil podelitev mi-
nařikovega priznanja v letu 2019 prof. dr. Luciji Peterlin mašič
za znanstvene, strokovne in organizacijske prispevke na
področju farmacije in za njene vsestranske izzive, ki jih na-
menja razvoju farmacevtske kemije in toksikološke kemije.
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Gospod Jože Colarič, prejemnik minařikovega odličja v
letu 2019 se je zahvalil v svojem imenu in v imenu prejem-
nikov priznanj.

SPOŠTOVANI ZBOR, DOBER VEČER!

Danes se v Tartinijevem gledališču počutim, kot da sem
na podelitvi oskarjev. Pa saj Minařikovo odličje je slovenski
farmacevtski oskar! Sem peti Krkaš, ki sem prejel to
odličje. Prejela sta ga tudi moja predhodnika, tako da
smo to visoko odličje prejeli vsi trije generalni direktorji,
kolikor jih je imela Krka v svoji 65-letni zgodovini.
Vsak začetek se začne z majhnimi koraki ter dobršno
mero poguma in vztrajnosti. Tako se je začela tudi zgodba
Krke, ki so ji generacije inovativnih in ustvarjalnih Krkašev
v 65 letih omogočile, da je zrasla v eno največjih in naju-
spešnejših generičnih farmacevtskih podjetij.

Če se ozrem nazaj, lahko rečem, da je Krka od nekdaj
vlagala v razvoj in raziskave, gradila tovarne doma in po
svetu, pozneje vzpostavljala vertikalno integrirano proiz-
vodnjo in ob tem nenehno širila marketinško-prodajno
mrežo. Danes učinkovito delujemo na številnih trgih in
uspešno vstopamo na nove, z novimi naložbami pa svoj
položaj še krepimo in se tako po finančnih kot drugih ka-
zalnikih uvrščamo ne le v evropski, ampak v sam svetovni
vrh generičnih farmacevtskih družb.
V letu 2018 smo ustvarili prodajo izdelkov in storitev, ki se
je približala milijardi in 400 milijonom evrov, in čisti dobiček
v višini 174 milijonov evrov. Desetino vseh prihodkov, torej
več kot 130 milijonov, smo namenili za razvoj in raziskave
– za nove izdelke in nove tehnologije. Hkrati na letni ravni
več kot 100 milijonov namenjamo za naložbe v proizvodne
zmogljivosti, razvoj in zagotavljanje kakovosti.
Krka je iz majhnega laboratorija zrasla v veliko medna-
rodno podjetje. Število zaposlenih se je s pet na začetku
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povečalo na več kot 12.500, razpršeni pa so v več kot
45 podjetjih in predstavništvih na različnih koncih sveta.
Naj dodam, da je samo v Krki v Sloveniji zaposlenih nekaj
manj kot tisoč farmacevtskih tehnikov in diplomiranih far-
macevtov.
Nagrado, ki mi jo podeljujete, razumem kot nagrado za
37-letno delo v Krki. Posebej želim poudariti, da so moji
dosežki v prvi vrsti rezultat dela, znanja in izkušenj odli-
čnih sodelavk in sodelavcev, tako v Sloveniji kot po
svetu.

Zavedam se, da vsega, kar smo doslej dosegli, ne bi
mogli brez tesnega sodelovanja s farmacevtsko stroko.
Lahko rečem, da so Krkini rezultati tudi plod odličnega
sodelovanja z vami, člani Slovenskega farmacevtskega

društva iz vseh sekcij in podružnic od posavske, zasav-
ske, celjske, pomurske, mariborske, gorenjske, ljubljan-
ske, primorske do dolenjske, v kateri so dejavni številni
moji sodelavci.
Dovolite mi, da se v imenu današnjih prejemnikov priznanj
Slovenskega farmacevtskega društva in v svojem imenu
zahvalim za podeljena priznanja in odličje. Zagotavljam,
da si bomo še naprej prizadevali za delovanje, ki bo pri-
neslo nova spoznanja, dosežke in zamisli, s katerimi
bomo tudi v prihodnje reševali različne izzive in se skupaj
veselili razvoja slovenske farmacije.

Zahvaljujem se za vašo pozornost in vam želim prijeten
večer. 

Jože Colarič
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Direktor JAZMP Momir Radulović, med predsednikom
organizacijskega odbora simpozija Tomažem Vovkom 
in Markom Anderluhom.

Čestitke prejemnikom društvenih priznanj v letu 2019

Z leve proti desni – dekanja Fakultete za farmacijo Univerze 
v Ljubljani Irena Mlinarič-Raščan s soprogom, Aleš Rotar, 
Franc Kozjek.


