Doc. dr. Bojan Doljak,
prejemnik Priznanja UL FFA za izjemne rezultate pri delu 2018
Doc. dr. Bojan Doljak, mag. farm., je kot vodja Komisije za kakovost in akreditacijo na Fakulteti za
farmacijo vrsto let desna roka vodstva fakultete na področju kakovosti. Po sklepu Ministrstva za zdravje
je bil kmalu po končanem doktorskem študiju imenovan tudi za člana Medresorske podkomisije za dobro
laboratorijsko delo (DPL). Izšolal se je za DPL ocenjevalca v Research Toxicology Centre (Rim, Italija) in
Charles River Laboratories (Worcester, ZDA). Pridobljena znanja je v veliki meri prenesel na upravljanje
s kakovostjo na Fakulteti za farmacijo pri pedagoškemu, raziskovalnemu in strokovnemu delu.
Pomemben je zlasti njegov prispevek pri pridobitvi akreditacije FFA s strani ASIIN in akreditacije
študijskih programov s strani NAKVIS. Sodelavci cenimo njegovo samoiniciativnost. Pripravljen je
sodelovati pri vsaki nalogi, tudi če ni iz njegovega neposrednega nabora dela in pri reševanju skupnih
problematik. Pri delu je strokoven, sistematičen, natančen in zanesljiv. Doc. dr. Bojan Doljak je zelo
pozitivna oseba. Ves čas daje vtis, da ga delo na področju upravljanja kakovosti neskončno veseli.
Pozitivno energijo in željo po izboljšanju kakovosti prenaša tudi na sodelavce.
Dejavnost doc. dr. Bojana Doljaka in aktivna vključenost v upravljanje kakovosti pomembno doprinašata
k razvoju FFA na pedagoškem, raziskovalnem in strokovnem področju.

G. Rafael Hribar,
prejemnik Priznanja UL FFA za izjemne rezultate pri delu 2018
Gospod Hribar je kot Tehnični vzdrževalec že vrsto let zaposlen v organizacijski enoti Tajništvo,
Vzdrževalna služba, kjer sta sicer zaposlena dva vzdrževalca.
Pred štirimi leti je zaradi bolezni sodelavca za dolgo časa ostal edini zaposleni tehnični vzdrževalec
fakultete. Postavljen je bil pred težko preizkušnjo izvajanja organizacijskih in operativnih nalog na vseh
področjih vzdrževanja in na vseh lokacijah, kjer je fakulteta opravljala dejavnost. Po tem, ko je fakulteta
za pomoč angažirala honorarnega sodelavca, pa je bil tudi v vlogi njegovega uvajalca in nadzora pri delu.
Poleg tega pa smo ga na fakulteti sčasoma pričeli uporabljati tudi kot hišnega fotografa na prireditvah.
Vse navedene naloge je g. Hribar opravil mirno zanesljivo in natančno. Pri svojem delu se je soočil tudi z
napetimi situacijami, a so stavbe in naprave na koncu vedno delovale.

