Nagrade mladim raziskovalcem

Krka – tovarna zdravil in znanja
V Novem mestu podeljene že 36. Krkine nagrade – Številni dosedanji nagrajenci
steber slovenskega razvoja in raziskav – Za odličnost so potrebni posamezniki
Novo mesto – V Novem mestu so včeraj podelili že 36. Krkine nagrade.
Gre za mednarodno poznano obliko spodbujanja mladih k poglobljenemu študiju in k raziskovalnemu delu že med njim. Plakete je iz rok predsednika uprave in generalnega direktorja Krke Jožeta Colariča in predsednika sveta Sklada Krkinih nagrad dr. Aleša Rotarja letos prejelo 48 mladih raziskovalcev za 37 raziskovalnih nalog.
podatkov. V Krki, ki je eno vodilnih generičnih podjetij v svetu,
dela v razvoju in raziskavah 400
strokovnjakov, v ta namen pa

ril je, da bo Slovenija v svetu odprtih meja preživela le z odličnostjo
in z znanjem na svetovni ravni.
»Krka je odlična zaradi odličnih
posameznikov, kakršni ste tudi
današnji nagrajenci. Njej se je treba zahvaliti, da se ukvarja z vami,«
je poudaril Žekš in dodal, da v Sloveniji ni splošne klime za spodbujanje odličnosti.
Zdenka Lindič-Dragaš
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Med letošnjimi Krkinimi nagrajenci je 12 doktorjev znanosti, od
katerih jih je pet dobilo nagrado za
posebne dosežke v raziskovalnem
delu. Krkino nagrado so si prislužili še štirje magistri znanosti, 19
študentov dodiplomskega študija,
13 dolenjskih srednješolcev, ki so
izdelali štiri naloge, prvič podeljene e-Krkine nagrade za opravljeno
raziskovalno nalogo po svetovnem spletu pa so tri. Z njihovo kakovostjo so v Krki zadovoljni, saj
nič ne zaostajajo za klasičnimi.
Največ nalog, 13, je bilo sicer nagrajenih s področja farmacije, 12 s
področja kemije, šest s področja
biotehniških ved, po dve s področja medicine in elektrotehnike ter
po ena s področij veterine in lingvistike. Skupaj z letošnjimi je število Krkinih nagrajencev naraslo
na 2147. Mnogi od njih so kot raziskovalci zaposleni v Krki in drugih
institucijah.
Prvi mož Krke Jože Colarič je
nagrajencem čestital in poudaril,
da Krka ni le tovarna zdravil, ampak tudi tovarna znanja in da bo
vedno dejavno podpirala tiste
oblike izobraževanja na najvišji
ravni, ki bodo vodile do konkretnih rezultatov. »V Krki dobro vemo, kakšno znanost potrebujemo,
ker nam to povedo kupci,« je povedal Colarič. Navrgel je še nekaj

družba vsako leto nameni okoli
osem odstotkov od prodaje. Zdaj
razvijajo več kot sto novih izdelkov, ki bodo prišli na trg v prihodnjih letih, dobro polovico prodaje pa Krka ustvari z izdelki, ki jih je
dala na trg v zadnjih letih.
Slavnostni govornik na podelitvi je bil predsednik SAZU, akademik prof. dr. Boštjan Žekš. Pouda-

Krkini nagrajenci – Prvi mož Krke Jože Colarič in predsednik sveta Sklada Krkinih nagrad ter direktor razvoja v
Krki dr. Aleš Rotar sta včeraj podelila nagrade 48 mladim raziskovalcem. Nagrado za posebne dosežke so prejeli: dr. David Bevk, dr. Mateja Cegnar, dr. Darja Herman, dr. Damjan Krajnc, dr. Katarina Kristan. Nagrajeni doktorji, študenti dodiplomskega in podiplomskega študija so: dr. Jožica Dolenc, dr. Sana Fajdiga, dr. Mateja Pate,
dr. Nataša Pavšelj, dr. Nina Slapar, dr. Primož Šket, dr. Jernej Zadnik, mag. Ljerka Ožbolt, mag. Martin Rakuša,
mag. Katja Trontelj, mag. Andrej Virag, Jana Abrahamsberg, Alenka Bevk, Matija Breznik, Andreja Kavčič, Nina
Kermc, Barbara Luštek, Črt Malavašič, Mojca Pust, Suzana Seničar, Žiga Sovič, Žiga Špiclin, Darko Uršič, Matilda
Urukalo, Matjaž Kirn, Aleš Špes, Matej Vehovc, Borut Zupančič. Nagrajeni srednješolci: Aleksander Berus, Jaka
Kranjc, Jernej Zupančič, Valerija Brezovar, Ivana Herak, Mitja Kolenc, Marko Kastelic, Simona Legiša, Žiga Piletič, Iva Ocvirk, Matej Smolič, Peter Zajc. E-Krkini nagrajenci: Simon Kovačič, Aljaž Godec, Uroš Maver.

