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Jelka Dolinar

42. skupščina SFD je potekala 13. maja 2017 v kongres-
nem centru Bernardin v Portorožu. 

Delegati so potrdili poročilo o delu in poslovanju SFD ter
poročilo nadzornega odbora. 

Matjaž Tuš, kandidat za predsednika SFD, je predstavil
svojo vizijo delovanja društva v naslednjem dveletnem ob-
dobju. Še naprej si bo prizadeval za povezovanje članov z
različnih področij dela in uveljavitev tistih standardov dela
v farmaciji, predvsem na področju lekarništva, ki ohranjajo
strokovno neodvisnost poklica. V okviru možnosti bo so-
deloval pri prenovi zdravstvene zakonodaje in se trudil, da
bi se interesi fizičnih oseb, članov SFD, v čim večji meri
uveljavili tudi v zakonodaji.
V času, ko postaja strokovno izpopolnjevanje zakonsko
zavezujoče in je ponudba izobraževalnih programov na
trgu vse večja, mora SFD na tem področju ohraniti konku-
renčnost in svojim članom omogočiti raznolike, visoko stro-
kovne in obenem ekonomsko zdržne oblike strokovnih iz-
popolnjevanj, po potrebi  tudi ustrezno spremeniti obstoječi

model in ponuditi možnost pridobivanja znanj in informacij
tudi s pomočjo sodobnih informacijskih tehnologij. 
Kandidat za predsednika je tudi ocenil, da so način izvajanja
poslanstva in usmeritve SFD, kot so bile zastavljene v pre-
teklosti, še vedno ustrezne in primerne za ta čas in da
Društvo deluje dobro, zato v naslednjem mandatu ne na-
črtuje večjih odmikov od  začrtane poti. Poleg tega je SFD
organizirano tako, da se lahko dovolj hitro odzove na spre-
membe v okolju in spremenjene pogoje za njegovo delo-
vanje, če bi to bilo potrebno. Ob tem je delegate tudi ob-
vestil, da se bo z letom 2019 upokojila magistra Jelka
Dolinar, zato bo mesto generalne sekretarke SFD odprto
za novo zaposlitev.

42. skupščina SFD je potrdila Matjaža Tuša za predsednika
društva in izvolila organe SFD za mandatno obdobje 
2017–2019.

Delegati so potrdili finančni plan za leto 2017 in članarino
za leto 2018:

Farmacevti – zaposleni 35 €
Tehniki 25 €
Seniorji 20 €
Študenti 15 €

DRUŠTVENE VESTI
ACTIVITIES 
FROM ThE SOCIETY
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Predsednik SFD Matjaž Tuš  
IZVRŠNI ODBOR 
Podružnice
Celjska podružnica Nataša Čater  
Dolenjska podružnica Petra Matekovič
Gorenjska podružnica Alja Dolinar
Ljubljanska podružnica Vladka Češek Bizjak  
Mariborska podružnica helena Pavšar
Pomurska podružnica Nina Šterbenc  
Posavska podružnica Irena Groboljšek Kavčič
Primorska podružnica Samo Mahovič  
Zasavska podružnica Anja Ključevšek 
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 Premuš Marušič 
Sekcija farmacevtov javnih lekarn Miroslava Abazović  
Sekcija seniorjev Marija Vrtačnik  
Sekcija študentov Stefan Lukić 
Sekcija za farmacevtsko kemijo Marko Anderluh 
Regulatorna sekcija Urša Pavlovčič  
Sekcija za zgodovino farmacije Darja Frankič 

Nadzorni odbor
Gašper Marc
Aleš Obreza
Marina Urbanc 

Disciplinsko sodišče 
Slavko Pečar
Vesna Bizjak
Karlina Turk

Odbor za podeljevanje društvenih priznanj

Simona Cencelj
Tajda Gala Miharija
Sabina Grm
Tatjana Kogovšek Vidmar
Marinka Kregar
Julijana Kristl
Darja Potočnik Benčič 

Izdajateljski svet

Cvetka Bačar Bole 
Mateja Cvirn Novak 
Mirjana Gašperlin
Janez Ilaš  
Maja Petre
Nina Pisk  
Smilja Milošev Tuševljak    

Farmacevtski vestnik:
Odgovorni urednik 
Glavna urednica 

Borut Štukelj
Nina Kočevar Glavač



Slovesna podelitev društvenih priznanj je potekala v Tarti-
nijevem gledališču v Piranu 11. maja 2017 ob zanimivem
glasbenem programu, ki ga je izvajala Ditka ob spremljavi
Gorazda Čepina. Prireditev je povezoval Luka Rudl. Pri-

znanja sta podelila predsednik SFD mag. Matjaž Tuš in
predsednica Odbora za podeljevanje društvenih pri-
znanj prof. dr. Julijana Kristl. 

Minařikovo odličje je prejel mag. Vojmir Urlep, mag. farm.

Minařikova  priznanja so prejeli:
mag. Mateja Cvirn Novak, mag. farm., spec.

Vladka Češek Bizjak, mag. farm.
Polonca Drofenik, mag. farm., spec.

Romana Rakovec, mag. farm.
izr. prof. dr. Tomaž Vovk, mag. farm.
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PODELITEV DRUŠTVENIh PRIZNANJ V LETU 2017



Vojmir Urlep spada med redke farmacevte, ki so v svoji ka-
rieri delovali na vseh glavnih  področjih v farmaciji, v lekar-
ništvu, farmacevtski industriji, veletrgovinah in na univerzi.
Začel je že v času služenja vojaškega roka, ko je pol leta
vodil lekarno Medicinsko rekrutnega centra v Podgorici,
kjer se je izkazal kot strokovno zelo dosleden in nepopustljiv.
Takoj po diplomi leta 1981 se je zaposlil najprej v Salusu,
po dveh letih je svojo poklicno pot nadaljeval v Leku, kjer je
do leta 2000 deloval v zunanji trgovini, izvozu, marketingu
kot direktor različnih Lekovih enot in predstavništev v tujini,
več let je bil član uprave Leka, dve leti tudi njen predsednik.
Leta 2000 je prevzel funkcijo predsednika uprave Kemo-
farmacije, ki jo je vodil 7 let. Iz veletrgovine je ponovno
odšel v Lek.  Imenovan je bil na mesto predsednika uprave
Leka in Novartisa v Sloveniji, ki jo opravlja še danes. Poleg
rednega dela že 25 let aktivno deluje kot gostujoči preda-

Mag. Vojmir Urlep, mag. farm. – predlog Ljubljanske
podružnice,  ki so ga podprle Sekcija farmacevtskih zna-
nosti, Sekcija za farmacevtsko kemijo in Sekcija farma-
cevtskih tehnologov

UTEMELJITEV ZA PODELITEV MINAřIKOVEGA ODLIČJA

vatelj pri izvajanju predmeta Trženje v farmacevtski industriji
na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani.   

Bil je eden ključnih pri odločitvi Leka, da se poda na naj-
zahtevnejši generični trg ZDA s končnimi izdelki, in je ves
čas aktivno sodeloval pri izvedbi tega prelomnega projekta.
Po nastopu funkcije predsednika uprave družbe Lek leta
2007 je začrtal strategijo, s katero se je Lek uveljavil kot
eden najuspešnejših delov globalne korporacije Novartis.
Strategija je temeljila na izjemnem znanju, ki ga imajo številni
Lekovi strokovnjaki in strokovnjaki slovenske akademske
in raziskovalne sfere s ciljem, da v Slovenijo pripeljejo kom-
pleksne projekte, temelječe na najsodobnejših in najzah-
tevnejših tehnologijah.

Vojmir Urlep si je skupaj s sodelavci prizadeval in tudi uspel
Slovenijo umestiti na zemljevid držav, v katerih potekajo raz-
vojne in proizvodne aktivnosti na področju, ne samo gene-
ričnih, temveč tudi novih t. i. inovativnih zdravil in učinkovin.

Lek je prav v času pod vodstvom mag. Urlepa okrepil so-
delovanje z znanstveno-raziskovalnimi ustanovami, tudi na
področju izobraževanja in uveljavljanja stroke ter usposa-
bljanja mladih strokovnjakov. Tako je Lek pred dvema letoma
podprl 9 mladih doktorjev naravoslovnih znanosti pri prido-
bitvi možnosti za vstop v program »Raziskovalci na začetku
kariere«. V letošnjem letu bo na Fakulteti za farmacijo tudi
doktorirala prva skupina mladih strokovnjakov, ki svoje ra-
ziskave izvajajo pod skupnim mentorstvom strokovnjakov
iz Leka in Fakultete za farmacijo. Sodelovanje poteka tudi
na znanstveno raziskovalnem področju, pri razvoju končnih
zdravil  s  klasičnimi  in podobnimi biološkimi učinkovinami. 

S  timom sodelavcev je zasnoval koncept Regijskega Bio-
Campa, ki je v šestih letih  dozorel v trajno povezovanje
gospodarske in akademske sfere in odpira vrata novemu
znanju in inovativnemu razmišljanju za prihodnost. Perspe-
ktivnim študentom naravoslovnih ved omogoča vpogled v
delovanje farmacevtske industrije in srečanje z izkušenimi
strokovnjaki in menedžerji. Obenem potrjuje osredotoče-
nost Sandoza v Sloveniji na vlaganje v razvoj ter dolgoročno
podporo mladim talentiranim študentom in raziskovalcem.

Vojmir Urlep se zaveda, da danes ne moreš vsega specia-
lističnega znanja posedovati znotraj hiše. Pomembno je
povezovanje z zunanjimi strokovnjaki, ki jih moraš znati
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prepoznati. Tu se srečamo s t. i. področjem open innova-
tion, kar pomeni, da v Leku ustvarjajo mešane raziskovalne
skupine, sestavljene iz njihovih strokovnjakov in strokov-
njakov iz fakultet in inštitutov naravoslovnih ved, ki  skupaj
razvijajo nove izdelke in tehnologije.

V času od leta 2007, ko Lek vodi Vojmir Urlep, je družba
podvojila število razvojnih projektov in postala vodilni San-
dozov razvojni center za tehnološko zahtevne projekte (kot
so sterilni izdelki in pršila za nos).

Lek je v zadnjih petih letih ustvaril več kot 1.300 novih de-
lovnih mest. Danes je v Leku zaposlenih več kot 3.500 so-
delavcev. Visokošolsko izobrazbo ima več kot 47 odstotkov
vseh zaposlenih, od tega je več kot 410 magistrov in dok-
torjev znanosti. 

V Leku je zaposlenih 488 farmacevtov, od tega je več kot
80 magistrov in doktorjev znanosti. 

Rezultate njegovega dela so prepoznala tudi strokovna in
poslovna združenja. Združenje manager mu je podelilo pri-
znanje Manager leta 2012. Prejel je nagrado GZS za izjemne
gospodarske dosežke 2013 med velikimi podjetji, leta 2016
pa mu je Univerza v Ljubljani podelila plaketo Pro universitate
labacensi za uspešen prenos izkušenj in znanj ter izmenjavo
strokovnjakov iz poslovnega konkurenčnega sveta farma-
cevtske industrije v akademsko okolje.

Vojmir Urlep je že v času študija delil svoje bogato znanje
s kolegi in bil aktiven član Društva študentov farmacije. S
Slovenskim farmacevtskim društvom sodeluje pri organi-
zaciji strokovnih in znanstvenih simpozijev, večkrat pa tudi
kot vabljeni predavatelj. 

Vojmir Urlep je skozi celotno delovno kariero nenehno do-
kazoval, da je možno strokovno znanje slovenskih stro-
kovnjakov, med katerimi igrajo zelo pomembno vlogo tudi
farmacevti, na temelju sodelovanja in medsebojnega spo-
štovanja in na osnovi jasne vizije in strategije, uveljaviti v
svetovnem merilu, tudi v še tako zahtevnem okolju. Ni se
ustrašil nobenega izziva in je pogosto s sodelavci oral
ledino na področjih, ki so bila nova tudi v svetu, ne samo
pri nas. Tudi zato je družba Lek danes prepoznana in ce-
njena kot ena najuspešnejših v skupini Novartis, kar pred-
stavlja izjemno priložnost za nove projekte in vlaganja. Pri
tem se je nenehno usposabljal in pridobival nova znanja
na različnih področjih svojega delovanja, vseskozi pa je
uspešno povezoval strokovna znanja farmacevta z znanji
na področju vodenja in potrdil, da so možnosti osebnost-
nega razvoja farmacevtov izjemno široke.

Slovensko farmacevtsko društvo podeljuje Minařikovo
odličje za leto 2017 mag. Vojmirju Urlepu za njegov vizio-
narski in strateški opus ter s tem izjemen prispevek za
razvoj slovenske farmacije. 
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Mag. Mateja Cvirn Novak, mag. farm., spec. – predlog
Celjske podružnice

Leta 2007 je zaključila specializacijo iz lekarniške farmacije,
leta 2012 tudi magistrski študij farmacije. 

Mateja Cvirn Novak pogosto predava in piše članke za
strokovna društva in združenja. Dvakrat je sodelovala na
simpoziju Slovenskega farmacevtskega društva ob letni
skupščini.  V okviru Lekarniške zbornice je predavala far-
macevtskim tehnikom o komunikaciji z bolniki pri svetovanju
boljšega življenjskega sloga. Problematiko intimne nege
kože in sluznic je predstavila zdravnikom ginekologom na
simpoziju Slovenskega zdravniškega društva. 

Za priročnik za bolnike Samozdravljenje, ki ga je leta 2011
izdalo Slovensko farmacevtsko društvo, je pripravila dva
prispevka.  

Od 2007 sodeluje pri promociji Celjskih lekarn v projektu
Točka zdravja, ki je namenjen bolnikom. Na spletni strani
Celjskih lekarn v rubriki Vprašajte farmacevta odgovarja
na različna vprašanja v zvezi z zdravjem in uporabo zdra-
vil.

Magistra Mateja Cvirn Novak je prepoznavna in cenjena v
Javnem zavodu Celjske lekarne, v Celjski regiji, v lekarniški
stroki in širše v slovenskem prostoru in je veliko prispevala
za boljše javno zdravje v svojem okolju, zato ji SFD podeljuje
Minařikovo priznanje. 

Mateja Cvirn Novak se je po diplomi leta 1998 zaposlila v
lekarni  Apoteka pri Teatru v Celju, leto kasneje pa v Celjskih
lekarnah, kjer deluje še danes kot lekarniška farmacevtka.

že na začetku  kariere si je prizadevala svetovati bolnikom
ne le o zdravilih,  ampak tudi o zdravem življenjskem slogu.
S predavanjem o debelosti in prekomerni telesni masi je
sodelovala na simpoziju Slovenskega farmacevtskega dru-
štva o samozdravljenju leta 2001 na Brdu pri Kranju ter na
simpoziju ob redni letni skupščini leta 2010 v Portorožu.
Svoje znanje je nadgrajevala tudi z raziskovalnim delom o
individualnem svetovanju pri zmanjšanju telesne mase. Re-
zultate je predstavila tudi na mednarodnem kongresu FIP
v Lizboni leta 2010 s plakatom in predavanjem, kasneje
pa tudi številnim kolegom v regiji. Na to temo je pripravila
protokol obravnave bolnikov s čezmerno telesno maso in
brošuro za laično javnost »Dnevnik prehrane in telesne de-
javnosti«.  

V letih 2008 in 2011 je vodila obširno raziskavo na 98 bol-
nikih s kroničnimi boleznimi in opisala prve primere pregleda
uporabe zdravil in pristope farmacevta za izboljšanje var-
nosti zdravljenja z zdravili. 
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Vladka Češek Bizjak, mag. farm. – predlog Ljubljanske
podružnice

Predanost poklicu, strokovnost, moralna integriteta, ko-
munikativnost in podjetniška žilica so vrline, ki odlikujejo
Vladko Češek Bizjak, vodjo Lekarne pri šišenski knjižnici,
mentorico za praktično usposabljanje študentov farmacije
in od leta 2011 predsednico Ljubljanske podružnice SFD
ter članico IO SFD.

Vladka Češek Bizjak je ves čas svoje strokovne poti pre-
dana poslanstvu magistrov farmacije ter redno skrbi za
promocijo stroke in uveljavitev njenega ugleda tako v stro-
kovni kot tudi v laični javnosti.  

Stroko in nova dognanja želi približati vsem, s katerimi pri-
haja v stik: bolnikom s strokovnimi nasveti, predanostjo in
prijazno besedo; sodelavkam z vzgledom in vztrajnim spod-
bujanjem; in širši strokovni javnosti z organizacijo in vode-
njem strokovnih srečanj Ljubljanske podružnice SFD, v
okviru katerih že od leta 2011 skrbi, da smo redno sezna-
njeni z novostmi  pri obravnavi bolnikov z zdravili. Pri tem
skrbno pazi, da so strokovna predavanja tematsko urav-
notežena in izvedena na visoki strokovni ravni.

Njeno izjemno predanost poklicu je prepoznala tudi širša
laična javnost, ki jo je za njeno delo poleg številnih pohval
in zahval nagradila tudi z nominacijo za “Naj farmacevta
leta” pri Nedeljskem dnevniku v letu 2002 in v letu 2013

z nazivom “Najbolj cenjena lekarna v Sloveniji” po izboru
revije Moje zdravje, ki ga je pod njenim vodstvom po
ocenah obiskovalcev prejela Lekarna pri šišenski knjiž-
nici. Njene vrline so prepoznali in nagradili tudi znotraj
Javnega zavoda Lekarna Ljubljana in Vladko s prizna-
njem “Zvezda LL za timsko delo” v letu 2010 in “Zvezda
LL za izjemne poslovne dosežke in zadovoljstvo strank”
v letu 2013. 

Ker se zaveda pomena, ki ga imajo osebni stiki v nefor-
malnih okoljih za boljše medsebojno sodelovanje, zelo
uspešno skrbi tudi za organizacijo in izvedbo družabnih in
kulturnih srečanj Ljubljanske podružnice in širše. Kljub
omejitvam, ki otežujejo  financiranje družabnih srečanj, je
z vodilom »zdrav duh v zdravem telesu« že štiri leta zapored
uspešno izpeljala tudi športne igre SFD. Zaradi
izjemne osebne motivacije in strokovne usposobljenosti je
Vladka od leta 2014 članica organizacijskega odbora za
pripravo simpozija in skupščine v Portorožu.

Njeno vodilo pri delu je vodenje z zgledom. Prijetna klima,
ki jo ustvarja v svojem delovnem okolju in društvu temelji
na spoštovanju, zaupanju, prijaznosti, odprtosti, skrom-
nosti, doslednem spoštovanju in izvajanju visokih moralnih
in etičnih meril, trdem delu in dobrih medčloveških odnosih. 
Za njen trud  na področju organizacije izobraževanj, pri-
spevek k ugledu lekarniške farmacije in za zavzeto delo v
Slovenskem farmacevtskem društvu, ji zvršni odbor Slo-
venskega farmacevtskega društva podeljuje Minařikovo
priznanje.  
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Polonca Drofenik, mag. farm., spec. - predlog Sekcije
kliničnih farmacevtov

Polonca Drofenik je zaključila univerzitetni študij farmacije
na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za farmacijo leta 1989
in se zaposlila v UKC Maribor, kjer je zaposlena še danes.
Leta 2001 je zaključila specializacijo iz klinične farmacije z
naslovom Vpliv uvedbe liste rezervnih antibiotikov na njihovo
predpisovanje.

Svoje znanje izpopolnjuje in prenaša v delovno prakso v
bolnišnični lekarni in s pedagoškim delom kot vabljena
predavateljica, somentorica in mentorica farmacevtskim
tehnikom, študentom farmacevtskega študijskega pro-
grama in specializantom klinične farmacije na Univerzi v
Ljubljani Fakulteti za farmacijo ter kot habilitirana predava-
teljica na Fakulteti za zdravstvene vede na Univerzi v Mari-
boru. Na znanstveno-raziskovalnem delu se je posebej iz-
kazala na področju protimikrobnega zdravljenja. Leta 1999
je začela aktivno sodelovati pri uvedbi rezervne liste proti-
mikrobnih zdravil in individualnem predpisovanju le-teh v
UKC Maribor. Raziskovalne rezultate izsledkov specialisti-
čne naloge je implementirala v klinično prakso tako, da je
uvedla terapevtsko spremljanje koncentracij zdravil (TDM
servis) v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Z razi-
skavo, postavitvijo protokola, uvedbo v vsakodnevno
prakso je zagotovila storitev za vse bolnike, ki prejemajo
vankomicin, gentamicin, amikacin ter po naročilu metildi-
goksin.

Znanje in izkušnje so bile osnova, da od leta 2002 sodeluje
v Evropskem projetku o nadzoru porabe protimikrobnih
učinkovin. V okviru mariborske bolnišnice sodeluje v razli-
čnih strokovnih komisijah in odborih: Komisiji za zdravila,
Komisiji za klinično prehrano, Komisiji za izobraževanje za-
poslenih. Aktivno je sodelovala tudi v mednarodnem pro-
jektu Nutrition day 2014 in 2015.

Je tudi cenjena predavateljica in avtorica številnih člankov.
O vsem tem priča njena bibliografija, ki obsega 46 objav,
med njimi izvirne in kratke znanstvene članke, prispevke in
povzetke na konferencah, strokovne članke in drugo. Kot
vabljena predavateljica  je svoje znanje  že večkrat pred-
stavila na izobraževanjih zaposlenih v UKC Maribor, pred-
vsem na temo protimikrobnega zdravljenja, simpozijih Sek-
cije kliničnih farmacevtov pri SFD, na rednih strokovnih
izpopolnjevanjih Lekarniške zbornice Slovenije, na zdrav-
niških simpozijih. Sodelovala je tudi na konferencah v tujini. 

Polonca Drofenik je še posebej prepoznavna na področju
razvoja klinične farmacije v Sloveniji, kjer je znala ustrezno
povezati teorijo in prakso. Leta 2007 je začela pilotni projekt
vključevanja kliničnega farmacevta v delo na oddelku za
nefrologijo mariborske bolnišnice, ki je prerastel v trajno
sodelovanje in vključitev v dnevno prakso. 

Magistra Polonca Drofenik je vnesla številne pozitivne spre-
membe na svojem delovnem področju in prispevala k uve-
ljavitvi nove dejavnosti kliničnega farmacevta v bolnišničnem
okolju. Zato ji izvršni odbor Slovenskega farmacevtskega
društva podeljuje Minařikovo priznanje.  
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Romana Rakovec, mag. farm. – predlog Gorenjske po-
družnice

pravljale predloge za  financiranje lekarniške dejavnosti,
standarde in normative. 

Kot direktorica Javnega zavoda Gorenjske lekarne si na
lokalnem nivoju zelo prizadeva za krepitev strokovne inte-
gritete farmacevtov in za uvajanje kognitivnih storitev, kot
so osebna kartica zdravil, evidentiranje farmacevtskih in-
tervencij, uvajanje klinične farmacije na področju oskrbe
socialno-varstvenih zavodov, pregled uporabe in porabe
zdravil. S strpno in argumentirano komunikacijo je Romani
Rakovec uspel poslovni dogovor z Osnovnim zdravstvom
Gorenjske, ki vključuje vse zdravstvene domove na Go-
renjskem, za izvajanje farmakoterapijskih pregledov s strani
farmacevtov svetovalcev. To pomeni, da bodo klinični far-
macevti izvajali farmakoterapijske preglede na nivoju insti-
tucionalnega sodelovanja, kar predstavlja prelomnico v
razvoju lekarniške dejavnosti na primarni ravni. 

Z veliko posluha za tehnične novosti, kot so lekarniški
roboti in virtualne lekarniške police, omogoča, da farmacevti
čim več svojega časa namenijo svetovanju bolnikom. Obe-
nem skrbi  za širjenje lekarniške mreže tudi na demografsko
ogroženih območjih in odpiranje novih delovnih mest za
farmacevte. 

Magistra Romana Rakovec je osebnost, ki je širši lekarniški
stroki znana po  preudarnosti, strokovnosti, obenem pa
tudi dostopnosti in sposobnosti za povezovanje. Za njen
celovit  prispevek k ugledu lekarništva v Sloveniji ji SFD
podeljuje  Minařikovo priznanje za leto 2017.
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Romana Rakovec je službeno pot začela na delovnem mestu
farmacevta receptarja v javni in zasebni lekarni. Ob zaposlitvi
v Javnem zavodu Gorenjske lekarne je vzporedno delala v
Bolnišnici za porodništvo in ginekologijo Kranj ter krajši čas
sodelovala tudi s Kliniko Golnik. Povezovanje raznolikih stro-
kovnih izkušenj je kasneje uporabila pri delu v Farmakoinfor-
mativni službi Gorenjskih lekarn, kjer jo je vodila ideja, da je
znanje farmacevtov o zdravilih treba približati bolnikom in
nesebično nuditi pomoč tudi drugim zdravstvenim sodelav-
cem. Od leta 2004 vodi Javni zavod Gorenjske lekarne. 

Romana Rakovec je zelo aktivna članica Slovenskega far-
macevtskega društva, Gorenjske podružnice SFD in tudi
Lekarniške zbornice Slovenije. Celih dvanajst let, od ja-
nuarja 2005 do decembra 2016, je bila predsednica Sekcije
javnih zavodov LZS, od leta 2008 pa je članica Upravnega
odbora Lekarniške zbornice Slovenije. Je namestnica ar-
bitra Lekarniške zbornice Slovenije za sprejem Splošnega
dogovora za leto 2017 in članica delovne skupine za pre-
novo statuta Lekarniške zbornice Slovenije.

Njena sposobnost za dialog med farmacevtskimi deležniki
je prepoznana tudi izven lekarniške stroke. Tako jo je Mini-
strstvo za zdravje Republike Slovenije dvakrat imenovalo v
delovno skupino za pripravo novega Zakona o lekarniški
dejavnosti ter v različne druge delovne skupine, ki so pri-



zdravnike, informatike in druge strokovnjake pri nastajanju
strokovnih vsebin.  

Tomaž Vovk je bil med prvimi, ki so širši strokovni javnosti
predstavili modele prepoznavanja klinično pomembnih in-
terakcij zdravil z uporabo računalniško podprte informatike,
in sicer na simpoziju ob redni letni skupščini SFD 2005 ter
v okviru učnih delavnic, ki jih je SFD organiziralo s podporo
Leka (leta 2005 in 2007). Predstavitev izkušenj iz lekarniške
prakse je znal povezati z znanstveno podprto farmacijo.
Zato ni čudno, da ga je Sekcija farmacevtov javnih lekarn
povabila, da prevzame vodenje letnih simpozijev, ki jih or-
ganizira ob Dnevih slovenskih lekarn. Organizacijo teh sim-
pozijev je vodil v letih od 2010 do 2013, od leta 2014 pa je
predsednik strokovno-organizacijskega odbora vsakoletne
največje strokovne prireditve SFD, simpozija ob redni letni
skupščini v Portorožu. 

Poleg operativnega dela pri organizaciji vseh simpozijev, ki
jih je vodil, je nudil predvsem strokovno podporo. Sodeloval
je tudi kot recenzent treh knjižic, ki jih je SFD izdalo ob Dnevih
slovenskih lekarn ter strokovnega priročnika Samozdravljenje. 

Za njegov prispevek na področju znanstvene farmacije, za
trud, ki ga vlaga v razvoj lekarniške farmacije in za zavzeto
delo v Slovenskem farmacevtskem društvu, podeljuje iz-
vršni odbor SFD izr. prof. dr. Tomažu Vovku Minařikovo
priznanje za leto 2017.  
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Izr. prof. dr. Tomaž Vovk, mag. farm. – predlog Lju-
bljanske podružnice

Tomaž Vovk je svojo 20-letno poklicno pot posvetil razisko-
valnemu in pedagoškemu delu za področje biofarmacije in
farmakokinetike na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. 
Njegovo znanstveno raziskovalno delo vključuje 30 objav
v revijah s faktorjem vpliva, številne objavljene znanstvene
ali strokovne prispevke ter vabljena predavanja na domačih
in tujih konferencah.

Tomaž Vovk je že kmalu po zaposlitvi sprejel sodelovanje
pri organizaciji podiplomskih strokovnih izobraževanj. S
prof. Obrezo sta od leta 2008 do 2010 organizirala tri po-
diplomska izobraževanja na Fakulteti za farmacijo. Bil je
član organizacijskih odborov mednarodnih znanstvenih kon-
ferenc, ki sta jih organizirala Slovensko farmacevtsko dru-
štvo in Fakulteta za farmacijo: Centralnoevropski simpozij
iz farmacevtske tehnologije in biotehnolgije (CESPT), leta
2008 in 2014, ter konference 4BBBB leta 2011. 

S Slovenskim farmacevtskim društvom neprekinjeno so-
deluje že več kot 10 let v različnih vlogah, kot predavatelj,
pri pripravi in predstavitvi kliničnih primerov na različnih
simpozijih, kot recenzent, član uredniškega odbora in go-
stujoči urednik Farmacevtskega vestnika. Z veliko posluha
za strpno in konstruktivno komunikacijo povezuje različne
profile strokovnjakov: lekarniške in nelekarniške farmacevte,



Spoštovani predsednik SFD mag. Matjaž Tuš, spoštovana

predsednica Odbora za podeljevanje društvenih priznanj prof.

dr. Julijana Kristl, spoštovane kolegice in kolegi

Lepo je zaključiti pomembno življenjsko obdobje s prestižnim pri-
znanjem, kot je Minařikovo odličje. Še posebej, ker je to priznanje
stroke, kateri pripadam in sem ji bil zvest celotno delovno ob-
dobje.

Ko se ozrem nazaj na prehojeno pot, se mi seveda poraja vpra-
šanje ali bi, če bi mi bilo dano, spet krenil po njej in ali bi kaj storil
drugače. Odgovor na prvo vprašanje je da, na drugo morda, a
ne nujno. Bilo je veliko izzivov, lepih in manj lepih trenutkov, a
nikoli dolgčas. Ponosen sem, da je naša farmacevtska industrija
dokazala, da se lahko brez strahu in sramu postavimo ob bok
najboljšim in uspevamo tudi  v neusmiljenem boju na globalnem
trgu. Da smo to dosegli, smo morali preseči omejitve, ki izhajajo
iz naše majhnosti, a ne toliko tiste geografske kot tiste, ki je v
naših glavah in nas vedno znova deli na naše in vaše, na rdeče in
bele, leve in desne. Dokazali smo, da pot k uspehu vodi preko
sodelovanja, medsebojnega razumevanja in podpore, preko de-
litve radosti in veselja ob skupnih in uspehih vsakega posameznika
brez tako vsesplošno prisotne in tako slovenske lastnosti, ki ji
pravimo zavist. 

Predvsem pa naši uspehi temeljijo na znanju, dobrini, ki je še
vedno premalo cenjena in spoštovana. Večkrat sem javno pove-

dal, da ne podcenjujem pridnih rok, po katerih naj bi prislovično
sloveli, a pridne roke že dolgo ne zadoščajo več za uspešno uve-
ljavljanje v strokovnem in poslovnem svetu. Znanje je tudi temelj
naše stroke in, če kdo, se mi tega še kako zavedamo. V polpretekli
zgodovini smo imeli parolo delu čast in oblast, če delo zamenjamo
z znanjem bi rešili marsikateri problem slovenske družbe.

V posebno čast in zadovoljstvo mi je bilo vsa ta leta sodelovati s
številnimi tukaj prisotnimi. Skupaj smo si prizadevali za ugled
stroke in njenega poslanstva in sledili vsak svojim in skupnim sa-
njam. Z izrednim veseljem sem tudi prenašal del svojih znanj in iz-
kušenj na prihajajoče generacije farmacevtov, ki me vedno znova
presenetijo s svojo podjetnostjo in obvladovanjem sodobnih tren-
dov, a žal tudi opomnijo, da proces življenjskega žlahtnjenja neu-
smiljeno teče. 

Ob koncu se zahvaljujem predlagateljem, odboru za podeljevanje
društvenih priznanj in izvršnemu odboru SFD za podeljeno pri-
znanje. 

Naj se poslovim s citatom iz pesmi meni še kako ljubega pevca
in avtorja Đ. Balaševića: Upam, da se bomo še videvali, v nekem
drugem mestu, na neki drugi predstavi, v nekem drugem cir-
kusu.

Hvala in prijeten večer vam želim. 
Vojmir Urlep

259 farm vestn 2017; 68

D
R

U
Š

TV
E

N
E

 V
E

S
TI

Udeleženci prireditve so z zanimanjem spremljali podelitev društvenih priznanj in spremljevalni kulturni program.

ZAhVALA PREJEMNIKA MINAřIKOVEGA ODLIČJA
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ČESTITKE PREJEMNIKOM DRUŠTVENIh PRIZNANJ V LETU 2017



Primorska podružnica: 
Ana Banović, mag. farm., spec.
Marija Brenčič, mag. farm., spec.
Andrej Fister, mag. farm. 

Dolenjska podružnica
Mirjana Dragoš, mag. farm.
Petra Matekovič, mag. farm.

Gorenjska podružnica
asist. Maja Jošt, mag. farm., spec. 
Barbara Koder, mag. farm., spec. 

Celjska podružnica
Jelka Dolinar, mag. farm. 
Natalija Gerbič

Sekcija farmacevtov javnih lekarn
helena Pavšar, mag. farm., spec. 
Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec. 

Sekcija bolnišničnih farmacevtov  
Vesna Bizjak, mag. farm., spec.
Polonca Drofenik, mag. farm., spec.
Nataša Faganeli, mag. farm., spec.
Brigita Mavsar Najdenov, mag. farm., spec. 
Tajda Miharija Gala, mag. farm., spec.
Simona Mitrović, mag. farm., spec.
Demetrij Petrica, mag. farm., spec.
Martina Ravnikar, mag. farm., spec.
mag. Franci Tratar, mag. farm., spec.
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PREJEMNIKI POhVAL, KI SO JIh PODELILE PODRUžNICE IN SEKCIJE ZA LETO 2017 

70 let Kemofarmacije
tradicija, znanje, izkušnje

Podelitev društvenih priznanj je sovpadla s praznovanjem 70-letnice Kemofarmacije


