
 

 
 
 
Ga. Jelka Dolinar, mag. farm., 
prejemnica Priznanja za uspešno sodelovanje z UL FFA, 2018 
 
 
Ga. Jelka Dolinar, mag. farm., je v svojem več kot 30-letnem zavzetem delovanju v Slovenskem 
farmacevtskem društvu vzpostavljala in negovala vezi med SFD in UL FFA. Za delo v društvu je 
navduševala generacije mladih, ki so se v okviru študentske sekcije SFD oblikovali v odgovorne nosilce 
stroke. Skupaj s sodelavci UL FFA je sooblikovala dejavnosti društva v okviru nacionalnih in 
mednarodnih dogodkov SFD. S svojim temeljitim delom in odprto komunikacijo je omogočila, da je 
predstavljal SFD osrednji forum za razpravo o aktualnih zadevah s področja farmacije. Ga. Jelka Dolinar 
je znatno prispevala k temu, da je FFA tesno povezana s stroko preko društvenih aktivnosti. 
Dejavnost SFD in aktivna vključenost UL FFA namreč doprinašajo k promociji farmacevtske znanosti in 
stroke, ter spodbujajo sodelovanje med strokovnjaki iz akademskega in industrijskega okolja, kakor tudi 
tistih iz regulatornih ustanov ter iz klinične in lekarniške prakse.  
Ga. Jelka Dolinar je v letih delovanja v SFD delovala povezovalno, strokovno in odgovorno.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Dr. Aleš Rotar, mag. farm., 
prejemnik Priznanja za uspešno sodelovanje z UL FFA, 2018 
 
 
Dr. Aleš Rotar je izjemen strokovnjak na področju farmacije, pronicljiv  ter univerzi predan sogovornik z 
odlično kulturo komuniciranja. Magistriral in doktoriral je na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani 
in se zaposlil v tovarni zdravil  Krka v Novem mestu leta 1984.  Odlikujejo ga dolgoletne izkušnje na 
področju industrijskega razvoja novih zdravil. Deloval je na različnih področjih, vse od  sinteze in analize 
zdravil, proučevanja stabilnosti, načrtovanja in oblikovanja zdravil, tehnoloških postopkov pa do zaščite 
intelektualne lastnine. Na poti od raziskovalca do vodilnih funkcij v podjetju je spoznal različne načine 
delovanja poslovnih sistemov, od projektnih do hierarhičnih: bil je raziskovalec, nato vodja projektov, 
kasneje Vodja oddelka za farmacevtsko tehnologijo, od leta 1999 do 2015 direktor Razvoja in raziskav, 
sedaj pa je direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter član Uprave Krka, d.d. Novo mesto. 
 
Dr. Rotar je ves čas delovanja v gospodarstvu ostal povezan z Alma Mater Labacensis.  
Vedno se je odzval vabilu za vabljeno predavanje, še več, vedno je zastopal konstruktiven pristop v 
dobrobit študentov in diplomantov.   
Bil je eden izmed predstavnikov farmacevtske stroke, ko se je Fakulteta pogajala s Komisijo Evropske 
skupnosti o reguliranem poklicu farmacevt leta 2003 v pristopnih pogajanjih RS za vstop v EU. Odločno 
je zastopal stališče, da »FFA ne izobražuje le za lekarne, ampak enako dobro tudi za farmacevtsko 
industrijo, zato sta potrebna praksa v lekarni in samostojno raziskovalno delo za magistrsko nalogo« se 
spominja tedanja dekanja. 
Kot dolgoletni član Sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu vedno zastopa tiste 
elemente študijskih programov, ki po končanem izobraževanju dajejo kompetentnega diplomanta za 
samostojno delo na posameznem strokovnem področju.  
Kot predavatelj študentom nazorno predstavi delovanje farmacevtske tovarne in specifično vlogo 
magistrov farmacije v razvoju zdravil.   Študenti njegova predavanja zelo cenijo; predvsem zaradi 
osebnega načina posredovanja znanja in izkušenj iz avtentičnega lokalnega in še posebej mednarodnega 
okolja farmacevtske industrije. Vse to nedvomno prispeva k  razgledanosti diplomantov.  

Enako pomemben je prenos njegovih izkušenj projektnega vodenja na fakulteto, še posebej na področju 
aplikativnih projektov z gospodarstvom. 
 


