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Novartis je pred kratkim prenovil svoj 
sistem vrednot, da bi se bolje skladale s 
spremembami in z izzivi okolja, v katerem 
delujemo in živimo. Inovativnost, kakovost, 
delovna uspešnost, sodelovanje, pogum in 
integriteta so nove vrednote, ki vodijo naše 
delo. Prve tri se zdijo logično povezane s 
farmacijo, druge tri morda manj. Ko pa 
pomislimo na številne izzive, ki so v zadnjih 
letih omajale ugled farmacevtske industrije, 
je jasno, zakaj postavljamo integriteto na 
tako visoko mesto. Pogum in sodelovanje 
pa spodbujata potenciale ljudi za doseganje 
najboljšega za bolnike.

Kroženje znanja je lahko uspešno le, če so 
krogi sklenjeni in med seboj povezani. Znanje 
potuje med več povezanimi stopnjami, od 
ustvarjanja in pridobivanja do širjenja in 
uporabe. Zato je treba zbirati znanje in ga 
posredovati študentom ter zaposlenim, ki ga 
potem upravljajo v praksi. In krog je sklenjen 
šele, ko uporaba znanja pri reševanju 
konkretnih izzivov v gospodarstvu ustvarja 
novo znanje.

Znanje kroži tudi med znanstveno-
izobraževalnimi institucijami in gospodar-
skimi organizacijami. Daleč od resnice je, 
da samo znanstvene institucije ustvarjajo 
novo znanje. Ustvarjajo ga tudi gospodarske 
družbe. Zato je pomembno, da si vsi 
prizadevamo širiti znanje ter iskati sinergije 
pri njegovem ustvarjanju in uporabi. 

Vrednote nas vodijo na poti do ciljev 

Inovativno sodelovanje rojeva novo znanje

Gonilo farmacevtske industrije sta znanje in razvoj, v središču pa so 
vedno bolniki. Vendar to ni dovolj za dolgoročni uspeh. Da bi posegli višje, 
potrebujemo vrednote, ki oblikujejo našo kulturo in nas vodijo. 

Danes gospodarstvo temelji na znanju in njegovo nenehno kroženje je gonilo 
gospodarskega razvoja. 

Verjamem, da mladi talenti po treh dneh 
druženja na Regijskem BioCampu bolje 
razumejo poslanstvo Novartisa, ki je skrbeti in 
zdraviti, ter poslanstvo Sandoza, ki je ljudem 
po vsem svetu zagotoviti dolgoročen dostop 
do zdravstvenega varstva s kakovostnimi in 
dosegljivimi zdravili. To sta dva zelo preprosta 
stavka, vendar moramo prehoditi dolgo pot, 
da pridemo do tega cilja.

Mag. Vojmir Urlep,
predsednik uprave Leka, 
člana skupine Sandoz 

Regijski BioCamp izjemno prispeva h 
kroženju znanja. Je primer dobre prakse, 
kjer vrhunski strokovnjaki mladim umom 
predstavljajo primere, trende in izzive, s 
katerimi se sooča gospodarstvo. S tem jih 
učijo, kako se znanje, pridobljeno v študiju, 
prenese v prakso. To prispeva k osebnostnemu 
in strokovnemu razvoju mladih talentov. 
Veseli me, da se Univerza v Ljubljani in Lek, 
član skupine Sandoz, združujeta na tako 
inovativen način. Prepričan sem, da bomo 
tako še okrepili nadaljnje sodelovanje in v 
Sloveniji še naprej gradili družbo znanja.

Dr. Ivan Svetlik, 
rektor Univerze v Ljubljani
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ževanja, inovativnosti in podjetništva. Temelj 
za uspeh so povezovanje, sodelovanje, 
dolgoročna naravnanost, učinkovito vodenje 
in gradnja podjetniške kulture. 

»V Evropi imamo odlično raziskovalno jedro, 
kreativne talente in dinamična podjetja. S 
programi EIT želimo prispevati k temu, da bi 
se čim več idej, ki se porodijo, tudi dejansko 
preneslo v prakso, v nove storitve in izdelke. 
Tako bomo dvignili stopnjo inovativnosti v 
Evropi,« je poudaril prof. dr. Peter Olesen. 

»Evropa se počasi vzpenja po lestvi 
inovativnosti, ampak še vedno zaostajamo za 
ZDA, Japonsko in še nekaterimi državami. 
Velik izziv je okrepiti pripravljenost evropskih 
držav, da se bodo zavzemale za inovativnost in 
jo spodbujale. To je naše poslanstvo v EIT,« je 
povedal prof. dr. Peter Olesen.

 
EIT si z različnimi projekti in dejavnostmi 

prizadeva povečati konkurenčnost v Evropi 
in razvijati spodbudno okolje za kreativno 
razmišljanje. To dela s povezovanjem izobra-

Pomemben je prenos znanja in idej v nove 
izdelke in storitve

Tako je prof. dr. Peter Olesen, predsednik 
upravnega odbora Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo (EIT), začel svojo 
predstavitev na Regijskem BioCampu 2015 
in se s tem navezal na njeno jedro. Poslanstvo 
EIT je spodbujati inovativnost v Evropi in 
povezati evropske države v inovacijsko 
skupnost. Želijo postati vodilna evropska 
iniciativa, ki spodbuja inovatorje in podjetnike 
k razvoju vrhunskih rešitev za družbene 
izzive, prispevanju k rasti gospodarstva in 
ponudbi kakovostnih delovnih mest. 

»Regijski BioCamp je zelo zanimiv dogodek, ki na inovativen način spodbuja 
odprto sodelovanje v podjetniškem okolju. Udeleženci BioCampa ste moje najljubše 
občinstvo, ko govorimo o inovativnosti in podjetništvu. Ste mladi, zagnani in sposobni 
posamezniki, ki delate skupaj s ciljem pridobiti znanje in ga prenesti v nove ideje, 
storitve, izdelke in procese za doprinos k razvoju družbe in gospodarstva.«

Inovativnost za dobrobit celotne družbe
Na Regijskem BioCampu 2015 se je zbralo 35 najboljših študentov 
naravoslovnih ved iz regije. S predavatelji so razpravljali o novih strategijah 
zdravljenja avtoimunskih bolezni, s poudarkom na revmatoidnem artritisu. 

Podobna biološka zdravila povečujejo 
dostop do najsodobnejših terapij 

Biološka zdravila so izjemno pomembna 
v sodobni medicini, saj ponujajo ključne 
terapevtske možnosti za zdravljenje 
kompleksnih bolezni, kot so rak, revmatoidni 
artritis, luskavica, ledvične in druge bolezni. 

Revmatoidni artritis je zelo huda bolezen 
in ni redka, saj prizadene okoli en odstotek 
celotne populacije. Je kronična vnetna 
bolezen, ki lahko povzroči nepopravljivo 
škodo in tudi zgodnjo smrt, če je ne zdravimo. 
Biološka zdravila so pri tem zelo učinkovita. 
Posežejo v delovanje celic, ki povzročajo 

Skupina Sandoz, katere 
član je Lek, je po prodaji 
podobnih bioloških 
zdravil in po številu teh 
izdelkov v zadnji fazi 
razvoja na prvem mestu 
v svetovnem merilu.

vnetni proces, in preprečijo komunikacijo 
med njimi ali pa jih uničijo. 

Izziv pri bioloških zdravilih je njihova 
dostopnost. Zaradi izjemno dolgotrajnega ter 
dragega razvoja in proizvodnje so biološka 
zdravila pogosto nedostopna za širše skupine 
bolnikov. Večino bolnikov s hudo obliko 
revmatoidnega artritisa bi morali zdraviti z 
biološkimi zdravili. A podatki kažejo, da tudi 
v razvitih državah, kot so Evropa, ZDA in 
Japonska, le 50 odstotkov bolnikov prejema 
biološka zdravila. 

Podobna biološka zdravila so odgovor, 
saj so enako kakovostna, varna in učinkovita 

kot referenčno originalno biološko zdravilo, a 
hkrati cenovno dostopnejša. 

Podobna biološka zdravila že ustvarjajo 
prihranke v Evropski uniji. Raziskava 
berlinskega inštituta IGES ocenjuje, da 
lahko zdravstveni sistemi v osmih državah 
EU z uvedbo podobnih bioloških zdravil do 
leta 2020 prihranijo do 33 milijard evrov. 
Da so podobna biološka zdravila varna in 
učinkovita, potrjuje skoraj deset let izkušenj 
Sandoza na tem področju in več kot 200 
milijonov dni, ko podobna biološka zdravila 
bolniki jemljejo brez kakršnihkoli poročanih 
neželenih učinkov v Evropski uniji.  
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Prof. dr. Borut Božič, dekan Fakultete za farmacijo na Univerzi v 
Ljubljani:

»Regijski BioCamp je zelo dobra priložnost za mlade, da povežejo 
svoje akademsko znanje z znanjem v gospodarstvu. Akademska sfera in 
gospodarstvo nista dva ločena pola, čeprav je včasih tako videti. Oboji se 
trudimo ustvarjati novo znanje in ga prenašati v prakso za dobrobit družbe. 

Revmatoidni artritis je huda bolezen, ki lahko brez ustreznega 
zdravljenja vodi v invalidnost in zgodnjo smrt. Z zdravljenjem lahko zelo 

Vtisi predavateljev Regijskega BioCampa

izboljšamo kakovost življenja bolnikov, da lahko delajo in živijo polno 
življenje. Pri tem je še veliko prostora za izboljšave, za razvoj novih terapij, 
za bolj učinkovito obravnavanje bolnikov in čim zgodnejše odkrivanje 
bolezni, kar je ključno za uspešnost zdravljenja.

Mladim znanstvenikom sporočam, da je vedno več vprašanj kot 
odgovorov, zato raziskujemo. Pri tem pa se moramo zavedati, da ne 
moremo vsega narediti sami. Pomembna je izmenjava znanj in izkušenj 
med različnimi skupinami ljudi, med strokovnjaki, če želimo izboljšati 
življenja. In prav to omogoča Regijski BioCamp.«     

Dr. Karin Klokkers, glavna raziskovalna direktorica v Sandozu:

»Regijski BioCamp je pomemben dogodek za Sandoz. Potrebujemo 
mlade talente z različnih področij, ki bodo tudi v prihodnje zagotavljali, 
da bomo ohranjali svoje mesto med najboljšimi. Na dogodku jim odpiramo 
vpogled v industrijo. Pokažemo jim, kako delamo in kako pomembni so 
pri našem delu mladi, izobraženi, inovativni, motivirani ljudje, ki bodo 
prispevali k našemu razvoju znanstveno zahtevnih novih izdelkov, da bi 
dosegli novo stopnjo odličnosti. 

V zadnjih letih imamo vse več znanja o revmatoidnem artritisu in 
bolečih vnetjih sklepov, zato lahko razvijamo visoko učinkovite terapije 
z inovativnimi biološkimi zdravili. A kljub temu, kot je bilo povedano na 
predavanjih, ima le okoli 50 odstotkov bolnikov, tudi v razvitih državah, 
dostop do tovrstnih terapij. Kot Sandoz si stalno prizadevamo povečati 
dostopnost do teh dragocenih zdravil, zato je tematika o revmatoidnem 
artritisu zagotovo zelo relevantna.« 

Dr. Wolfgang Hueber, direktor razvoja in profiliranja na 
Novartisovem inštitutu za biomedicinske raziskave: 

»Regijski BioCamp je odlična priložnost za študente, da se povežejo 
s farmacevtskimi podjetji, kot sta Sandoz in Novartis, in se učijo o 
inovativnih pristopih omogočanja novih terapij za bolnike. Po drugi strani 
tudi mene kot predavatelja zanima, kakšne so njihove ideje in projekti 
in kako si morda oni predstavljajo razvijanje svojih idej in projektov v 
sodelovanju z inovativno farmacevtsko industrijo. 

Tematika letošnjega Regijskega BioCampa je bila revmatoidni artritis. 
Kot so poudarili predavatelji, je to kronična vnetna bolezen z veliko izzivi 
in priložnostmi za nadaljnji razvoj še boljših, inovativnih terapij. 

 
Upam, da bodo perspektivni mladi udeleženci Regijskega BioCampa 

sprejeli novo znanje, ki ga tukaj dobijo. Morda bodo tudi še nadalje 
poglobili odnos z Novartisom in uporabili svoja raznolika znanja za razvoj 
novih zdravil za bolnike.«

Regijski BioCamp 
mladim znanstvenikom 
odpira vpogled v 
delovanje farmacevtske 
industrije in prikaže, 
kako se znanje prenaša 
v prakso. Spodbuja 
jih h kreativnemu 
razmišljanju in 
inovativnosti, k iskanju 
rešitev za izzive družbe. 
Središče sodobne 
farmacevtske industrije 
so bolniki in to je 
bilo vodilo za izbor 
tematike Regijskega 
BioCampa 2015 – 
revmatoidni artritis. 
Iskanje najboljših terapij 
je vedno partnerstvo 
med zdravniki, bolniki in 
farmacevtsko industrijo.
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»S sodobnim pristopom k obravnavi bolnikov 
z revmatoidnim artritisom je bolezen danes 
praviloma dobro obvladljiva in bolnikom ne 
predstavlja večjih ovir v življenju. In to nam 
v Sloveniji tudi uspeva. Zato sem prepričan, 
da čez 20, 30 let ne bo več mogoče posneti 
fotografij s tako hudimi spremembami na telesih 
bolnikov z revmatoidnim artritisom,« je povedal 
prof. dr. Matija Tomšič. 

Nekoč je bil pristop k zdravljenju 
revmatoidnega artritisa zelo previden, ker ni 
bilo zadostnega znanja o uporabi zdravil, ki so 
bila takrat na voljo, in razumevanja pomena 
zgodnje obravnave in intenzivne terapije. V 
zadnjih nekaj letih se je ta pristop spremenil. 
Ključna je kombinacija zgodnje diagnoze 
in hitre uvedbe imunomodulirajočih zdravil 
ter redno merjenje aktivnosti bolezni in 
zdravljenje do cilja – do remisije ali nizko 
aktivne bolezni. 

Sodobni pristop k zdravljenju 
revmatoidnega artritisa 
prof. dr. Matija Tomšič, predstojnik Kliničnega oddelka za revmatologijo na 
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana: »Nekoč je bil revmatoidni artritis 
bolezen, ki je puščala hude posledice in močno vplivala na življenja bolnikov. O tem 
pričajo tudi številne pretresljive fotografije hudo deformiranih sklepov bolnikov.«  

»Revmatoidni artritis je bila nekoč bolezen, 
ki je puščala hude posledice in močno vplivala na 
življenje bolnikov. Danes še vedno ni ozdravljiva, 
jo pa lahko veliko bolje obvladujemo. Zelo dobro 
je, da lahko o tem razpravljamo in bolezen ter 
njene izzive predstavimo mladim raziskovalcem, 
ki bodo lahko nadaljevali naše delo. Pomembno 
je povezovati znanje z vseh področij, ki lahko 
prispevajo k dobrobiti bolnikov.« 

Aladar Belec, bolnik 
z revmatoidnim 
artritisom:    
»Hvaležen sem za vsako 
jutro, ko lahko vstanem 
brez pomoči in me skoraj 
nič ne boli, in vesel sem, 
da lahko prispevam v svoji 
družini, službi in Društvu 
revmatikov Slovenije.« 

V sodobni farmacevtski industriji je bolnik 
v središču pozornosti. Zato je udeležencem 
Regijskega BioCampa 2015 svojo zgodbo 
predstavil Aladar Belec, ki je za revmatoidnim 
artritisom zbolel že pri zgodnjih dveh letih. 

»Od malih nog živim z juvenilnim 
revmatoidnim artritisom, ki je seveda močno 
zaznamoval moje življenje. Skozi leta se je nena-
povedano pojavljal in se po skupnih naporih 
zdravnikov, fizioterapevtov, družine in mene bolj 

ali manj umirjal do mere, ko se je dalo bolj ali 
manj normalno živeti. Po skupno kar nekaj letih 
hospitalizacij, po številnih operacijah, menjavi 
obeh kolkov in različnih terapijah, po tednih in 
mesecih, ko se nisem mogel premikati in sem 
živel v bolečinah, ko nobena temeljna terapija 
ni več delovala, smo pred nekaj leti z zdravniki 
končno našli terapijo z biološkim zdravilom, ki 
mi ustreza in bolezen skoraj popolnoma umirja 
ter mi tako pomaga, da lahko življenje zdaj živim 
polno,« je svojo zgodbo opisal Aladar Belec. 

»Zelo vesel sem bil povabila na ta dogodek. 
Za mlade raziskovalce, ki bodo krojili prihodnost, 
je pomembno, da srečajo, da vidijo bolnika in 
spoznajo njegovo zgodbo, ne da le govorijo o 
tem. Ko spoznaš osebo s težavo, si veliko bolj 
prizadevaš, da bi pomagal. To ni več samo 
služba, je nekaj, kar počneš s srcem. V Društvu 
revmatikov Slovenije si prizadevamo ustvarjati 
partnerski odnos. Bolniki in zdravniki smo 
partnerji, ki se skupaj borimo proti bolezni. Del 
tega partnerstva je tudi farmacevtska industrija.« 

»S pravo terapijo lahko živim polno življenje«

PAVLIMO1
Highlight
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Vtisi udeležencev 5. Regijskega BioCampa
Kamila Kulbat, Fakulteta za biotehno-

logijo in prehransko znanost na Univerzi za 
tehnologijo Lodz, Poljska:

»Dogodek je zelo dobro organiziran in veseli 
me, da sem kot študentka biotehnologije dobila 
priložnost srečati se s študenti sorodnih ved. 
Uživam v spoznavanju novih ljudi, delu v timu 
in pridobivanju znanja o tem, kako delujejo tako 
velika podjetja, kot sta Sandoz in Novartis.« 

Jan Breznikar, Fakulteta za farmacijo na 
Univerzi v Ljubljani, Slovenija: 

»Tema Regijskega BioCampa me zelo zanima, 
zato sem se veselil udeležbe na dogodku. Kolegi 
so super, dobro se razumemo, ker verjamem, da 
smo vsi prišli z istim ciljem. Skupaj se bomo 
zagotovo naučili veliko koristnega in predvsem 

spoznali delo v farmacevtski industriji, kar 
nam bo pomagalo pri odločitvi, ali je to delo, 
ki ga želimo opravljati. Glede na to, da smo bili 
izbrani med velikim številom prijavljenih, se 
bomo izkazali po najboljših močeh, še posebej 
pri delu v ekipah.« 

Mihajlo Novaković, Fakulteta za fizikalno 
kemijo na Univerzi v Beogradu, Srbija:

»Izredno vesel sem, da sem bil izbran za 
udeležbo na BioCampu. Všeč mi je, saj sem že 
dolgo želel bolje spoznati področje farmacije. 
Všeč so mi tudi 30-minutne predstavitve, 
saj tako dobimo strnjeno vsebino in zanimive 
predstavitve. Pomemben del tega dogodka je 
tudi spoznavanje novih ljudi, saj s tem tkemo 
vezi in si širimo obzorja – to je bistvo življenja.« 

Žiga Perko, St. John's College na Univerzi 
v Oxfordu, Velika Britanija:

»Regijski BioCamp je odlična ideja in vesel 
sem, da so se v Leku kot delu Sandoza in 
Novartisa odločili organizirati tak dogodek za 
študente. Je odlična priložnost, da spoznamo 
industrijo, vodilne strokovnjake in trende v 
farmaciji. Naučil sem se veliko, še posebej 
navdušen sem bil nad delom v timih, kar je 
predstavljajo svojevrsten izziv. S kolegi smo 
stkali dobre vezi, ki jih bomo lahko uporabili 
tudi v prihodnje.« 

Laura Pezzè, Center za integrativno bio-
logijo na Univerzi v Trentu, Italija:

»Odličen dogodek. Spoznala sem veliko 
novih ljudi z različnih področij, kar nam daje 
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Lek, član skupine 
Sandoz, je organiziral 
vrhunski znanstveni 
dogodek Regijski 
BioCamp že peto 
leto zapovrstjo. 
Tako je v Sloveniji 
skupno gostil že 175 
najperspektivnejših 
študentov iz regije.
Regijskega BioCampa 
2015 se je udeležilo 35 
študentov z univerz iz 
13 držav: iz Slovenije, 
Avstrije, Bosne in 
Hercegovine, Danske, 
Hrvaške, Irske, Italije, 
Makedonije, Nemčije, 
Poljske, Rusije, Srbije in 
Velike Britanije.

veliko možnosti za razprave in izmenjavo znanja. 
Delo v farmacevtskem podjetju je ena od mojih 
želja in ta dogodek mi daje dober vpogled v 
to, kakšno je sploh to delo in kakšne možnosti 
imam pri zaposlitvi.« 

Olga Mulina, Zelinsky Inštitut za organsko 
kemijo, Rusija:

»Vesela sem, da sem prišla v Slovenijo, 
spoznala čudovito Ljubljano in se udeležila 
tega dogodka. Predavanja so zelo poučna, 
z udeleženci smo se dobro povezali. Doma 
bom zagotovo vsem kolegom priporočila, da 
se naslednje leto prijavijo na ta dogodek. V 
kratkem načrtujem tudi zagon svojega start-up 
podjetja in znanje z BioCampa mi bo pri tem 
zagotovo koristilo.« 

Karolina Kalbarczyk, Farmacevtski di-
zajn in inženiring na Tehniški univerzi na 
Danskem, Danska: 

»Zelo uživam, saj so vse teme zelo povezane 
z mojim področjem študija in obdelujemo jih 
z obeh vidikov – poslovnega, znanstvenega. 
Zelo se veselim dela v ekipah in izziva, ki ga 
bomo dobili. Prepričana sem, da se bomo veliko 
naučili in stkali nova poznanstva. Mislim, da je 
bistvo BioCampa spoznavanje ljudi z različnih 
področij, z različnimi znanji in interesi ter 
deljenje izkušenj, ki nam lahko pomagajo pri 
odločitvah o karierni poti v prihodnje.« 

Mario Mazić, Fakulteta za farmacijo na 
Univerzi v Tuzli, Bosna in Hercegovina:

»Glede na to, da so na dogodku prisotni ljudje 

iz cele Evrope, sem se najbolj veselil spoznavanja 
ljudi z različnih področij in kultur. Še nikoli prej 
se nisem soočal s pripravo poslovnega načrta v 
farmacevtskem podjetju, zato sem se pri tem 
naučil veliko novega. Ker želim v svoji karieri 
delati predvsem v raziskovanju, me je ta del 
BioCampa še posebej zanimal.« 

Julian Kellner, Max Planck inštitut za me-
dicinske raziskave v Heidelbergu, Nemčija:

»Dogodek je zelo dobro pripravljen. Ljubljana 
je zelo lepa in vesel sem, da so nam organizatorji 
razkazali mestno središče. Predavanja so bila 
zelo zanimiva in ravno prav dolga, da smo bili 
osredotočeni na vsebino. Delo v ekipah je bil 
velik izziv, saj prihajamo z različnih področij, a 
verjamem, da smo se vsi veliko naučili. Znanje, 
ki sem ga tukaj pridobil, bom zagotovo uporabil 
v prihodnosti, saj je moja velika želja delati v 
Sandozu, in upam, da mi je ta dogodek odprl 
kakšna nova vrata.« 

Marin Sorić, Oddelek za biotehnologijo 
na Univerzi na Reki, Hrvaška:

»Regijski BioCamp je odlična priložnost za 
pridobivanje novega, dragocenega znanja in 
spoznavanje novih ljudi. Ugotavljam, da so vsi 
udeleženci, ki sem jih spoznal, izjemni na svojih 
področjih, znajo vprašati prava vprašanja in 
aktivno sodelujejo v debatah. Prav zaradi tega je 
bilo delo v ekipah zelo spodbudno in poučno.« 

Daniela Milosheska, Fakulteta za far-
macijo na Univerzi v Ljubljani, Slovenija: 

»Naučila sem se, da ne smemo nikoli 

podcenjevati moči tima, in to je bil tudi 
pomemben del BioCampa – delo v timu, ki bo 
izjemno pomemben del naše nadaljnje poslovne 
poti. Pri ekipnem delu smo se srečali z nekaj 
ovirami, saj prihajamo z različnih področij, 
vendar smo potem skupaj našli prave rešitve in 
se strinjali s končnim rezultatom. Vesela sem, 
da sem spoznala številne ljudi in zagotovo bomo 
ostali v stikih tudi po zaključku dogodka.« 

Danielle Joseph, Mednarodni center 
za menedžment na Univerzi za uporabne 
znanosti Krems, Avstrija:

»Dogodek je bilo zelo dobro strukturiran, 
imeli smo zanimiva predavanja, ves čas smo 
se učili novih stvari. Posebej všeč mi je bila 
predstavitev kadrovskih vsebin, kjer smo dobili 
kar nekaj zanimivih smernic o tem, kaj iščejo 
farmacevtska podjetja in kako se predstaviti 
na razgovoru za službo. Delo v ekipah je bil 
svojevrsten izziv. Nismo se dobro poznali, a smo 
hitro ugotovili, kdo bo prevzel katero nalogo, zato 
smo na koncu lahko predstavili dober izdelek. 
Bilo je kar naporno, ampak tudi produktivno.« 
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»Tudi letos smo na Regijskem BioCampu 
mlade talente povezali z vrhunskimi strokovnjaki 
ter jim ponudili vpogled v farmacevtsko industrijo 
in podjetništvo. Bili so navdušeni nad delom 
v naših razvojnih enotah, hkrati pa smo bili 
navdušeni tudi mi, ko smo jih opazovali pri pripravi 
in predstavitvi študije primera, kjer so pokazali 
res izjemno veliko inovativnosti,« je povedala 
dr. Darja Ferčej Temeljotov, vodja nenehnih 
izboljšav v Sandozovem Razvojnem centru 
Slovenija in predsednica organizacijskega 
odbora Regijskega BioCampa 2015.

Med 35 najperspektivnejšimi študenti 
sta se pri prenosu usvojenega znanja v 
praktično delo ter povezovanju znanstvenega 
in podjetniškega načina razmišljanja najbolje 
izkazala Žiga Perko in Julian Kellner. Za 
nagrado sta se v avgustu udeležila svetovnega 
Novartisovega BioCampa 2015 v Baslu v 
Švici. Julian Kellner je bil eden od članov 
zmagovalnega tima.

Žiga Perko z Univerze v Oxfordu v Veliki 
Britaniji je ob zmagi povedal: »Zmaga je bila 
presenečenje zame, saj nisem bil prepričan, kaj 

Povezovanje znanosti in podjetništva
Pomemben del Regijskega BioCampa je študija primera, kjer udeleženci pokažejo 
svoj način razmišljanja, inovativnost in sposobnost konstruktivnega sodelovanja  
v timu. Tokrat so študenti iskali ideje na temo revmatoidnega artritisa.

točno so ocenjevalci iskali. Mislim, da je bila 
zmagovalna kombinacija moj način vodenja, ki ni 
usmerjen v omejevanje idej, ampak usmerjanje 
na pravo pot. Delo v ekipah je bila odlična 
izkušnja, saj vsak od nas prihaja iz drugačnega 
okolja in ima drugačno znanje, kar pa je le še 
pripomoglo k našemu uspehu. Celoten dogodek 
je bil zelo uspešen, všeč mi je bilo, da smo dobili 
vpogled v delovanje farmacevtskega podjetja. 
Tovrstno znanje na univerzi težko dobimo, zato 
še bolj cenim, da sem se uvrstil med udeležence 
tega dogodka in na koncu tudi zmagal.« 

Julian Kellner z Max Planck inštituta za 
medicinske raziskave iz Nemčije pa je dejal: 
»Zmage sem zelo vesel. Delo v ekipi je bilo zelo 
intenzivno, trdo smo delali, da smo na koncu 
dosegli rezultat; prihajamo iz različnih okolij, 
zato so bila tudi mnenja zelo različna. A na 
koncu nam je uspelo. K moji zmagi je zagotovo 
pripomogla tudi dobra predstavitev našega 
poslovnega načrta, čeprav nismo natančno 
vedeli, kaj pričakuje strokovna komisija. Celoten 
dogodek je bil izjemen in navdihujoč, hkrati pa 
tudi zelo naporen. Vendar smo vsi uživali in se 
naučili veliko koristnega.«

S timskim delom 
do uspeha

Za najboljši tim je bila izbrana skupina, 
ki so jo sestavljali Laura Avogaro, Andonela 
Janeva, Zlatko Joncev, Julian Kellner, Daniela 
Milosheska, Janja Mirtič in Omar Naneh.

Kaj je bil ključ njihovega uspeha, je 
razkrila Daniela Milosheska: »Naučila sem se, 
da ne smemo nikoli podcenjevati moči timskega 
dela. Naša naloga je v bistvu bila prav to, da se 
povežemo in sodelujemo. Na začetku nismo bili 
prepričani o uspehu, videli smo veliko ovir. Potem 
pa smo se povezali, združili različne sposobnosti 
članov tima in razvili dobre rešitve. Pomemben 
je bil tudi izbor prave osebe za predstavitev 
našega primera in mislim, da smo dobro izbrali 
ter samozavestno predstavili idejo.«

Dr. Darja Ferčej Temeljotov 

Zmagovalca Žiga Perko in Julian KellnerZmagovalni tim

Matej Rajk, Mesi d.o.o.:
»Podjetja, ki v svoje delo na različnih ravneh načrtovano vključujejo 

mlade talente, ponujajo tem mladim nekaj najbolj dragocenega. Vsak 
študent, vsak mladi raziskovalec si želi prenesti svoje znanje v prakso. Želim, 
da bi videli čim več takih povezovanj, kot jih ponuja Regijski BioCamp.

Pogum, povezan z inovativnostjo in integriteto, poganja naš svet in 
spodbuja napredek. Od vsakega posameznika je odvisno, ali bo inovativen 
in ali bo znal to svojo inovativnost tudi uveljaviti. Dogodki, kot je Regijski 
BioCamp, so korak v smeri sistematičnega spodbujanja inovativnosti na 
visoki ravni, kar koristi celotni družbi.«

PAVLIMO1
Highlight

PAVLIMO1
Highlight
Lahko damo nad sliko in tekst črto - ločnico tako kot pri izpostavljenih delih in raztegnemo besedilo do roba strani. Tudi font je lahko večji. Prav je, da je malce bolj izpostavljen, nočemo pa, da prav seka ven. 
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