
 

 

Iz nagovora Roberta Ljolja, predsednika  uprave Leka, 
ob Dnevu za raziskovalce 

 

Spoštovani gostje, dragi sodelavke in sodelavci,  

 

Dneve, ki so pred nami, je zgodovina zaznamovala z mirom, znanostjo in raziskovanjem. 

 

Pred natanko 101. letom se je na današnji dan s podpisom premirja zaključila prva svetovna 

vojna.  

 

Pred natanko 200. leti je na današnji dan umrl Žiga Zois, veliki slovenski mecen, začetnik 

industrijske revolucije v Sloveniji, veliki ljubitelj in podpornik naravoslovja in znanosti. 

 

Pred natanko 53. leti je NASA v vesolje izstrelila raketo Gemini 12. Z njo je zaključila program 

Gemini, ki je služil kot inovacijsko-raziskovalna platforma za izvedbo zgodovinskega 

programa Apollo. Na krovu Gemini 12 je na današnji dan pred dobrimi petimi desetletji prvič v 

vesolje poletel Edwin »Buzz« Aldrin, ki se je pred natanko 50. leti, skupaj z Neilom 

Armstrongom v zgodovino vpisal kot človek, ki je naredil prve korake na Luni. Aldrin je pred 

leti izjavil »Raziskovanje je človeku vtisnjeno v možgane. Če vidi horizont, želi vedeti, kaj se 

skriva za njim.«  

 

Potreba po raziskovanju je skupna tako človeku kot tudi različnim drugim živim organizmom. 

Tako kot je zmožnost raziskovanja skozi tisočletja spodbujala prilagajanje in omogočala 

preživetje naravnim vrstam, je potreba po neprestanem raziskovanju in inoviranju ključni 

dejavnik preživetja tudi v farmacevtski panogi.   

 

Zunanje okoliščine farmacevtske industrije se spreminjajo. V prihodnje bodo zmagovala tista 

agilna podjetja, ki bodo osredotočala svoja sredstva v zasedanje vodilne pozicije na področju 

raziskav, najnaprednejše tehnologije in novih prebojnih terapij. Kot odgovor na spremenjene 

okoliščine, se na globalni ravni dogaja velika transformacija farmacevtske industrije. Novartis 

je na poti razvoja v vodilno svetovno farmacevtsko družbo, ki jo bodo poganjali podatki in 

digitalizacija. Na spremenjene razmere se odziva z novo strategijo: strategijo osredotočanja, 

nižanja stroškov in nenehnega prilagajanja, da bo lahko nadaljeval vlaganja v raziskave in 

razvoj ter ustvarjal dobrobit za družbo in bolnike. 

 

Ena od glavnih vrednot Novartisa je sodelovanje, ki predstavlja temelj našega delovanja – 

tako znotraj podjetja kot z našim zunanjim okoljem.  

 

Hvala vam za izjemno sodelovanje v preteklosti. Hvala vam za vaš pozitiven odziv na našo 

pobudo za nadaljnjo krepitev medsebojnega sodelovanja. Če sem začel, naj še zaključim svoj 

današnji nagovor z besedami Aldrina: »Mnogi pravijo, da je raziskovanje del človekove usode. 

Vendar je v resnici to naša dolžnost, ki jo imamo do prihodnjih generacij in njihova bitka, da 

zagotovijo preživetje človeške vrste.«  

 

Hvala. 


