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3 Prejemniki priznanj Fakultete za farmacijo ob 50-letnici 
celovitega študija farmacije v Ljubljani 

Ob častitljivem jubileju celovitega študija farmacije v Sloveniji je Fakulteta za farmacijo 
podelila priznanja posameznikom, podjetjem in inštitucijam, ki so še posebej pomembno 
vplivali na razvoj fakultete. Senat Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani je na 13. seji 
sprejel sklep o podelitvi šestih priznanj. 

Priznanje za razvoj fakultete in njenih študijskih programov 

Profesorica doktorica Jana Lukač Bajalo, univerzitetna diplomirana kemičarka,  
specialistka medicinske biokemije, je bila 17 let zaposlena kot vodja Inštituta za 
laboratorijsko diagnostiko na Pediatrični kliniki, na Fakulteti za farmacijo pa je delala 19 
let, od tega 15 let kot predstojnica Katedre za klinično biokemijo in članica senata.  

Profesorica Jana Lukač Bajalo je svoje delo posvetila razvoju stroke laboratorijske 
medicine v Sloveniji in razvoju izobraževanja na tem področju. Orala je ledino pri pripravi 
in izvajanju študijskih programov Laboratorijske biomedicine: najprej, že leta 1988, 
višješolskega študijskega programa farmacija - smer medicinska biokemija, nato pri 
njegovem preoblikovanju v visoki strokovni študij Laboratorijske biomedicine in pozneje 
pri bolonjski prenovi tega študija v univerzitetni visokošolski študij. Sodelovala je pri 
njegovi nadgradnji s pripravo magistrskega programa Laboratorijska biomedicina. Od 
ustanovitve podiplomskega študija Biomedicina  do upokojitve je bila koordinatorica ali 
članica programskega sveta tega študija in sodelovala pri njegovem preoblikovanju v 
bolonjski doktorski študij. Več kot 10 let je bila nacionalni koordinator Centralno 
evropskega programa izmenjav univerzitetnih študijev (CEEPUS). 

S svojim strokovnim, znanstvenim in pedagoškim delom je pridobila naziv zaslužne 
profesorice Univerze v Ljubljani. 

Posebej pomemben je njen prispevek v skrbi za etična načela pri delu na področju 
laboratorijske medicine v Sloveniji. Je članica  državne Komisije za varstvo pacientovih 
pravic, predsednica častnega razsodišča Zbornice laboratorijske medicine in  avtorica 
prvega in še veljavnega Kodeksa deontologije laboratorijske medicine v Sloveniji. 

Profesor doktor Slavko Pečar vse od leta 1973 deluje na sedanji Fakulteti za farmacijo 
Univerze v Ljubljani, kjer je prešel pot od asistenta do rednega profesorja.  

Profesor Slavko Pečar ima izjemne zasluge pri razvoju in uveljavitvi Fakultete za 
farmacijo kot vrhunske izobraževalne in znanstvene ustanove v slovenskem 
visokošolskem in raziskovalnem prostoru ter za njeno prepoznavnost v tujini. V treh 
mandatih je bil član njenega vodstva, najprej kot namestnik predstojnika v obdobju 1980-
1982, nato od 1982 do 1984 kot predstojnik takratnega Oddelka za farmacijo Fakultete za 
naravoslovje in tehnologijo in v obdobju 1995-1999 kot dekan Fakultete za farmacijo. V 



50-letnica celovitega študija farmacije v Sloveniji 

(1960 - 2010) 

5 

tem obdobju je njegova največja in najdaljnosežnejša zasluga, da je z  vizionarskim 
pogumom in vztrajnostjo uspel izpeljati gradnjo novega južnega krila FFA ter prenoviti 
nekatere laboratorije v stari stavbi, tako da sta standard in opremljenost prenovljene 
fakultete dosegla evropski nivo. Ta korak je dal nov zagon kadrovski rasti na FFA, 
pedagoškemu in znanstvenoraziskovalnemu delu ter začetku novega razvojnega cikla 
FFA. Za svoje zasluge pri razvoju in vodenju Fakultete za farmacijo je leta 2001 prejel 
zlato plaketo Univerze v Ljubljani.   

Profesor Pečar od leta 1999 kot predstojnik uspešno vodi Katedro za farmacevtsko 
kemijo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. 

Profesor Pečar ima bogato znanstveno bibliografijo, ki obsega 140 znanstvenih člankov v 
mednarodnih in domačih znanstvenih revijah in je avtor oziroma soavtor vrste v tujini 
(Evropa, ZDA, Japonska) podeljenih patentov s področja farmacevtske kemije.  

V 37 letih svojega poklicnega delovanja je profesor Slavko Pečar kot visokošolski učitelj, 
znanstvenik in dekan Fakultete za farmacijo odločilno prispeval k uspešnemu razvoju 
Fakultete za farmacijo in njenih študijskih programov.  

Priznanje za podporo pri razvoju fakultete in sodelovanje na strokovnem področju 

Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, je pomembno doprinesla k ustanovitvi 
visokošolskega študija farmacije v Sloveniji in je vseskozi sodelovala s Fakulteto za 
farmacijo pri razvojnih in raziskovalnih projektih. Še posebej je bilo to sodelovanje plodno 
na področjih farmacevtske tehnologije, farmacevtske kemije in bioekvivalenčnih študij. 
Krka je pomembno prispevala k visokemu standardu raziskovalnega dela na fakulteti, saj 
nam je omogočila nakup velike raziskovalne opreme, pa tudi postavitev laboratorijev za 
celične kulture in farmacevtsko biotehnologijo. Pomembno je tudi sodelovanje Krkinih 
strokovnjakov v pedagoškem procesu, še posebej cenimo njihovo pomoč pri ustanovitvi 
in izvajanju magistrskega študijskega programa Industrijska farmacija. Sodelovanja s 
farmacevtskim podjetjem Krka si želimo tudi v prihodnje.   

Lek, farmacevtska družba, d.d., Ljubljana, ki je član Skupine Sandoz, Novartisove 
generične divizije, od ustanovitve podpira delovanje fakultete in se vključuje v njeno delo 
tako na raziskovalno strokovnem kot tudi na pedagoškem področju. Številni skupni 
razvojni in raziskovalni projekti so omogočili Leku uspešen razvoj novih konkurenčnih 
izdelkov in še povečali uspešnost poslovanja, fakulteta pa je s tem pridobila bogate 
izkušnje prenosa znanja do uporabnikov in potrdilo, da je njeno delovanje in poslanstvo 
pomembno za našo družbo. Iz dolgoletnega sodelovanja še posebej izstopa veliko število 
skupnih patentnih prijav. Zelo cenimo tudi pomoč farmacevtskega podjetja Lek pri 
gradnjah in prenovah fakultetne stavbe in nakupih večje raziskovalne opreme, zelo smo 
veseli tudi sodelovanja Lekovih strokovnjakov pri izvajanju naših pedagoških aktivnosti. 
Prepričani smo, da bo sodelovanje uspešno tudi v prihodnje.   



50-letnica celovitega študija farmacije v Sloveniji 

(1960 - 2010) 

6 

Priznanje za sodelovanje na strokovnem področju in prispevek k prepoznavnosti 
fakultete 

Slovensko farmacevtsko društvo kot najširša povezovalna in krovna skupnost znotraj 
naše stroke opravlja pomembno poslanstvo pri zagotavljanju visokega strokovnega nivoja 
in ugleda farmacije pri nas, zelo pomembne so tudi aktivnosti društva pri mednarodni 
uveljavitvi slovenske farmacije. Odnos med Slovenskim farmacevtskim društvom in 
Fakulteto za farmacijo presega zgolj plodno sodelovanje dveh stanovskih inštitucij, saj 
lahko govorimo o soodvisnosti oziroma prepletu skupnih strokovnih in operativnih 
interesov ter nalog, ki se izražajo v doseganju odličnosti pri izvajanju številnih, za stroko 
izjemno pomembnih in odmevnih projektov.  

Ob današnjem praznovanju zato Slovenskemu farmacevtskemu društvu izrekamo iskreno 
zahvalo in mu z velikim veseljem podeljujemo zasluženo priznanje. Želimo si, da bi tudi v 
prihodnje, tako kot do sedaj skupaj sooblikovali našo prihodnost ter skrbeli za naš ugled 
in prepoznavnost.   

Priznanje za prispevek k prepoznavnosti fakultete 

Skupno priznanje prejmejo štiri študentske organizacije: Študentski svet fakultete, 
Študentska organizacija fakultete, Študentska sekcija Slovenskega farmacevtskega 
društva in Društvo študentov farmacije Slovenije. 

Študenti svojih znanj in veščin ne pridobivajo samo v okviru formalnega 
izobraževanja, temveč tudi v okviru številnih obštudijskih dejavnostih. Študenti Fakultete 
za farmacijo so prepoznavni po svojih aktivnostih tako v slovenskem kot tudi 
mednarodnem prostoru. Pri tem gre posebna zahvala tistim posameznikom, ki so svoj 
čas posvetili kolegom in organizaciji projektov kot so: Svetovanje bolnikom, Zdravstveni 
tim, Leciklarna, poletni farmacevtski tabor, glasili Orior in Spatula, mednarodne 
izmenjave, pa tudi prestižna mednarodna srečanja s kongresi obeh mednarodnih 
študentskih farmacevtskih organizacij EPSA in IPSF v Sloveniji in sodelovanju v njihovih 
reprezentativnih telesih. Tekom let je peščica nadobudnežev zrasla v razvejano in 
številčno mrežo odličnih organizatorjev, ki skrbi za svoj podmladek. V okviru te mreže so 
se kalili številni strokovnjaki in nosilci farmacevtske stroke. Posebej bi poudarili tudi 
uspehe naših športnikov, ki premagujejo najboljše. Ponosni smo na naše odbojkarje, 
košarkarje, nogometaše, šahiste, plavalce in številne predstavnike v individualnih športih. 
Prav tako pa tudi na študente, ki so aktivni na kulturno umetniškem področju.  


