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Spoštovane občanke in občani Dornave 

Sporočamo vam, da je veselo novico »Lekarna Špringer prihaja« zamenjala še bolj vesela 

novica »Lekarna Špringer je prišla v Dornavo. Je tu in misli tu tudi ostati.«  

Kaj ste drage občanke in občani s tem pridobili? Zdravilo prinašamo v te kraje. Takšno, ki ima 

vse štiri lastnosti, ki jih sicer vsako zdravilo mora vselej imeti. Kot prvo. To zdravilo je 

smiselno (je takšno, ki ima indikacijo). Kot drugo. To zdravilo je varno. Kot tretje. To zdravilo 

je učinkovito. Te tri lastnosti je zdravilo sicer imelo že prej. Pridobilo pa je še četrto lastnost. 

To zdravilo bo poslej dostopno tudi v Dornavi. Ni treba posebej poudariti, da mora imeti 

zdravilo vse štiri lastnosti. Ali pač. Saj, če katera od navedenih lastnosti umanjka, zdravila ni. 

Kako smo dostopnost zdravila dosegli? Občina je dala na razpolago prostore za lekarno. Mi 

pa smo te prostore sodobno opremili in zaposlili zavzeto magistro farmacije. Ta bo nudila 

lekarniško storitev po sodobnih standardih. Tako za pripravo kot izdajo zdravil. K sodobni 

opremi spada avtomatizirano skladišče zdravil ali lekarniški robot, ki mu pravimo tudi 

farmacevtov pomočnik. Magistra farmacije je kolegica Andreja Štajnfelzer. Prve lekarniške 

korake je opravila v Lekarni Špringer že med svojim študijem farmacije v Ljubljani. (Smo 

namreč tudi učna lekarna za študente Ljubljanske fakultete za farmacijo). Po končanem 

študiju pa je magistra pri nas izpolnila potrebne strokovne pogoje za pridobitev lekarniške 

licence. Oboje torej – oprema in kader – zagotavljata enakovredno lekarniško storitev v vseh 

enotah Lekarne Špringer. Se pravi tudi v Dornavi. Prošnja za verifikacijo lekarne v Dornavi je 

vložena, glede na povedano pa pričakujemo pozitivni izid. Lekarna je torej nared. Za 

dejansko odprtje lekarne pa bo treba še malo počakati. Če smo več let, pa bomo še nekaj 

dni. 

Zakaj smo lahko prav mi prišli sem dol iz Gornje Radgone in ne kdo drug iz katerega koli 

drugega slovenskega kraja, ni pomembno. Pomembno, pravzaprav bistveno pa je, da smo z 

županom pravilno odgovorili na temeljno vprašanje, ki se zastavlja: »Kdo je v središču 

pozornosti pri tem poslu?« Župan, gospod Janko Merc je pravilno odgovoril, da je v središču 

pozornosti »Občan«. Mi smo le dodali, da je to »Pacient«, ki je obenem tudi občan te občine. 

Samo takšen odgovor namreč zagotavlja, da se bo lekarna v Dornavi obdržala in sčasoma 

tudi okrepila. Posebno še, če bo »Občan na podeželju« ostal v središču pozornosti tudi kot 

enakovreden državljan. 

Naj se ob tej priložnosti vsem skupaj zahvalimo za privilegij, da smemo biti tu. Da v tem 

lepem slovenskem kraju ob vznožju Slovenskih goric potešimo in razmahnemo svojo 

lekarniško naravo, ki jo gor držita trdo delo in vzgoja srca. 
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