
IN MEMORIAM
MARTA HARI 
poslovila se je
kolegica 
Marta hari, 
magistra farmacije

Naj v spomin nanjo na kratko opišem njeno življenje, delo
in delovanje.

Marta se je rodila 10. decembra 1946 v Križevcih v Prek-
murju. Po zaključenih 4 razredih osnovne šole v Križevcih,
je leta 1957 nadaljevala šolanje na gimnaziji v Murski Soboti.
V tem času je igrala tudi v rokometni ekipi. Maturo je opra-
vila 1965.  leta, nato pa se je vpisala na Farmacevtsko fa-
kulteto v Ljubljani in diplomirala 1969. V času študija je
aktivno delovala  v Sekciji študentov farmacije. 

Po diplomi se je zaposlila v Lekarni Miklošič  v Ljubljani,
nato pa smo jo povabili v Tovarno Lek, v obrat proizvodnje
injekcij, kjer je  prevzela mesto tehnologinje  za pripravo
injekcij. Leta 1976 je prevzela vodenje celotnega obrata.
Leta 1985 je bila za svoje delo, za stalno in tvorno sodelo-
vanje pri razvoju novih tehnologij sterilnih izdelkov,  za pre-
mišljeno organizacijo dela v obratu, velikokrat v treh izme-
nah, odlikovana z Medaljo za zasluge za narod. 

Bogate izkušnje in najnovejša znanja s področja tehnologije
sterilnih injekcij, tudi  tistih, pripravljenih z liofilizacijo,  je
kasneje s pridom uporabila na novem delovnem mestu.
Od leta 1991, ko je zapustila delo  v proizvodnji, je bila za-
dolžena za pripravo dokumentacije za aseptično pripra-
vljene sterilne izdelke za registracijo v Jugoslaviji in drugih
državah, kamor je Lek izvažal svoje izdelke. Upokojila se
je leta 2007. 

Ves čas, po preselitvi v Ljubljano, so bile rože vseh vrst
njeno posebno veselje, prav tako tudi zelenjavni vrt. Oboje
je s srcem obdelovala in se tako tudi sproščala v stiku z
zemljo in naravo.  V prostem času in med dopusti pa sta s
partnerjem Jožetom veliko potovala, spoznavala predvsem
Evropo in Sredozemlje, pogosto sta zahajala na koncerte

klasične glasbe. živela je polno in bogato kulturno življenje,
ki ga je bolezen v zadnjih dveh letih, žal, onemogočila.

Sodelavke in sodelavci , ki smo z njo preživeli veliko delov-
nih let, smo jo spoštovali in imeli radi, saj je bila vedno pri-
pravljena tvorno sodelovati. Tudi po upokojitvi smo se ob-
časno srečevali. Takrat je imela  Marta tudi veliko veselja z
zidavo počitniške hiške v Slovenski Istri, ki sta jo začela
graditi skupaj z dolgoletnim partnerjem.

Spominjali se je bomo še dolgo, ostala bo z nami v mislih
in besedah, ko se bomo, upokojenke in upokojenci Leka,
spet srečali.

Mag. Milena Lešnjak, mag. farm., spec.,  
v imenu sodelavcev iz Leka
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