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Povzetek:

Družbeno odgovorna naravnanost je prisotna na vseh ravneh Krkinega delovan-
ja. Je naša temeljna usmeritev že vse od ustanovitve in je neločljivo povezana z 
našim poslanstvom živeti zdravo življenje. 

Zavedamo se pomena odjemalcev (institucije, neposredni kupci, posredni kupci 
in končni potrošniki) in naše odgovornosti do njih. V ospredje postavljamo njihovo 
zadovoljstvo z našimi izdelki in storitvami. Gradimo odnos, ki temelji na medse-
bojnem sodelovanju, poznavanju in zaupanju. 

Prizadevamo si, da bi vse naše aktivnosti odražale odgovornost do zaposlenih 
in vrednote, za katere se zavzemamo: hitrost in fleksibilnost, partnerstvo in zau-
panje, učinkovitost in kreativnost. Vlagamo v razvoj strokovnega in vodstvenega 
kadra, zaposlene motiviramo za doseganje odličnih rezultatov z različnimi na-
gradami in priznanji. 

Pri komuniciranju z vlagatelji si prizadevamo za čim večjo odprtost, ažurnost in 
konsistentnost. Informacije, ki jih posredujemo vlagateljem, se nanašajo zlasti na 
dosežene poslovne rezultate in na strategijo družbe v prihodnosti.

Dolgoročno sodelovanje z družbeno skupnostjo in spodbuden prispevek k njen-
emu razvoju, ne le s sponzoriranjem in donacijami, ampak tudi z dejanji krkašev 
posameznikov, sta pomemben del Krkine tradicije. Večino sredstev namenjamo 
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za spodbujanje neprofitnih dejavnosti na lokalni in državni ravni, podpiramo pa 
tudi dejavnosti zunaj Slovenije. 

Odgovornost do naravnega okolja v Krki vgrajujemo v vsakodnevno poslovanje 
in s tem posredno vplivamo na vse, ki se kakorkoli vključujejo v naše poslovanje. 
Jasno definirano odgovornost do naravnega okolja imamo zapisano v okoljski 
politiki, odgovornost do naravnega okolja se odraža tudi v visoki okoljski odgov-
ornosti vseh zaposlenih. 

Uvod1. 

Družbeno odgovorna naravnanost je prisotna na vseh ravneh Krkinega delovan-
ja. Je naša temeljna usmeritev že vse od ustanovitve in je neločljivo povezana z 
našim poslanstvom živeti zdravo življenje. 

Zavedamo se pomena odjemalcev (institucije, neposredni kupci, posredni kup-
ci in končni potrošniki) in naše odgovornosti do njih. Naše aktivnosti odražajo 
odgovornost do zaposlenih in vrednote, za katere se zavzemamo: hitrost in flek-
sibilnost, partnerstvo in zaupanje, učinkovitost in kreativnost. Pri komuniciranju 
z vlagatelji si prizadevamo za čim večjo odprtost, ažurnost in konsistentnost. 
Dolgoročno sodelovanje z družbeno skupnostjo in spodbuden prispevek k njen-
emu razvoju, ne le s sponzoriranjem in donacijami, ampak tudi z dejanji krkašev 
posameznikov, sta pomemben del Krkine tradicije. Odgovornost do naravnega 
okolja v Krki vgrajujemo v vsakodnevno poslovanje in s tem posredno vplivamo 
na vse, ki se kakorkoli vključujejo v naše poslovanje. 

Odgovornost do odjemalcev2. 

V ospredje odnosa z odjemalci postavljamo njihovo zadovoljstvo z našimi izdelki 
in storitvami. Gradimo odnos, ki temelji na medsebojnem sodelovanju, poznavan-
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ju in zaupanju. Glede na naravo prometa z zdravili svoje odjemalce razvrščamo 
v štiri skupine: 

institucije (zdravstvene, regulatorne, za področje industrijske lastnine, 1. 
zdravstvene zavarovalnice itd.), 

neposredni kupci (distributerji, druga farmacevtska podjetja), 2. 

posredni kupci (lekarne, bolnišnice, farmacevti, zdravniki, veterinarji) in 3. 

končni potrošniki (bolniki, kupci).4. 

Odgovornost do institucij

Pri sodelovanju z regulatornimi institucijami, zdravstvenimi zavarovalnicami 
in drugimi organi, ki se ukvarjajo z zdravili, ne upoštevamo le uradno pred-
pisanih postopkov, ampak z zagotavljanjem verodostojne dokumentacije in hitro 
odzivnostjo prispevamo k dolgoročno uspešnemu sodelovanju. Kakovost, var-
nost in učinkovitost naših izdelkov ter zanesljivost in verodostojnost podatkov so 
naša glavna odgovornost. Za doseganje vedno višje ravni delovanja neprestano 
nadgrajujemo sisteme delovanja, kar potrjujejo uspešno opravljene presoje in 
inšpekcije, s katerimi pristojni organi leto za letom preverjajo skladnost našega 
poslovanja in modela integriranega vodenja z zahtevami standardov.

Za uspešno doseganje razvojno-raziskovalnih ciljev svoje ideje in znanje pov-
ezujemo s specializiranimi ustanovami in podjetji. Poseben pomen ima ciljno us-
merjeno projektno sodelovanje z univerzami in inštituti ter drugimi institucijami na 
področju šolstva in znanosti. Na področju izobraževanja potekajo vsakodnevne 
aktivnosti, pomemben del sodelovanja pa so tudi Krkine nagrade in štipendiranje 
bodočih strokovnjakov. Stalnica procesa izobraževanja naših strokovnjakov je 
pridobivanje in nadgrajevanje znanja prek uspešnega sodelovanja z omenjenimi 
institucijami, pa tudi sodelovanje v pedagoško-znanstvenem procesu. 
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Pri spremembah okolja, tako strokovnega, znanstvenega kot tudi regulatornega, 
aktivno sodelujemo predvsem z delovanjem v različnih strokovnih in industrijskih 
združenjih v Sloveniji, na ravni Evropske unije in tudi na drugih trgih.

Odgovornost do neposrednih kupcev

Druga skupina odjemalcev so neposredni kupci, to so distributerji zdravil in druga 
farmacevtska podjetja. Mnenja, ki nam jih posredujejo, so za nas dragocena, 
saj nam pomagajo prepoznavati ključna področja in poslovne procese, kjer so 
potrebne izboljšave, kar je temelj za zagotavljanje nadaljnje rasti prodaje. Zado-
voljstvo neposrednih kupcev zato skrbno spremljamo in merimo zaupanje, ki ga 
v njihovih očeh uživa Krka. 

Anketo zadovoljstva smo prvič izvedli leta 2005, najvišje stopnje zadovoljstva 
pa smo zabeležili v zadnjih dveh letih, 2010 in 2011, ko je splošna ocena za-
dovoljstva znašala 4,5 točke (od možnih 5). Visoko stopnjo zadovoljstva naših 
neposrednih kupcev potrjuje tudi njihova pripravljenost, da sodelujejo v letnih 
anketah. V letu 2011 smo po kriteriju realizacije prodaje izmerili kar 95-odstotni 
odziv.

Odgovornost do posrednih kupcev

Ena najpomembnejših in najštevilčnejših skupin odjemalcev so posredni kupci. 
To so zdravniki in farmacevti, ki so vez med nami in končnimi potrošniki, saj naše 
izdelke predpisujejo, priporočajo in izdajajo. Naša odgovornost je, da jim zag-
otavljamo vse potrebne strokovne informacije o Krkinih izdelkih, ki jih potrebujejo 
pri svojih odločitvah. V odnosih do posrednih kupcev oziroma strokovne javnosti 
upoštevamo vse veljavne zakonske norme in etične standarde.

Ker je osebni stik še vedno najpogostejša pot prenosa informacij, imamo na 
35 trgih organizirano marketinško-prodajno mrežo, v katero je vključenih več 
kot 3500 zaposlenih. Odgovornemu in načrtovanemu sodelovanju s posrednimi 
kupci namenjamo veliko pozornosti, sledimo trendom ter skrbno analiziramo 
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povratne informacije. Nepogrešljiv del odgovornega odnosa je tudi, da so vsi 
zaposleni, ki prihajajo v stik s posrednimi kupci, strokovno dobro usposobljeni, 
zato redno skrbimo za njihovo usposabljanje in izobraževanje. 

Pomembno je, da imamo o zadovoljstvu svojih posrednih odjemalcev sliko, ki ne 
omogoča le primerjave s konkurenčnimi podjetji, ampak tudi med posameznimi 
trgi. Tako smo v letu 2011 na ključnih trgih (Slovenija, Ruska federacija, Hrvaška, 
Poljska, Madžarska in Češka) s pomočjo zunanje neodvisne agencije že drugič 
izvedli raziskavo Krka Image. Z njo izmerimo svoj ugled in zadovoljstvo posred-
nih odjemalcev (splošni zdravniki, specialisti – kardiologi in psihiatri, farmacevti 
in veterinarji) na treh ravneh: na ravni podjetja, izdelkov in na ravni strokovnih 
sodelavcev ter marketinško-prodajnih in poprodajnih aktivnosti. 

Med spremljanje zadovoljstva končnih potrošnikov in posrednih odjemalcev z 
našimi izdelki spadajo tudi številne pomarketinške klinične raziskave ter sprem-
ljanja klinične učinkovitosti in varnosti zdravil. Smo eno redkih generičnih far-
macevtskih podjetij, ki izvaja te raziskave. Sistem spremljanja morebitnih 
neželenih učinkov je na vseh trgih enoten in usklajen z evropskimi zahtevami in 
zakonodajo na tem področju.

Odgovornost do bolnikov

Uporabniki, to so bolniki in kupci naših izdelkov, so že od nekdaj v središču naše 
pozornosti. Naša prva skrb je njihovo zdravje, zato z bogato paleto izdelkov 
zdravimo najbolj razširjene bolezni sodobnega človeka, uveljavljenim zdravilom 
pa dodajamo nova.

Razvijamo in tržimo kakovostne, učinkovite in varne generične izdelke z do-
dano vrednostjo in po dostopni ceni, po čemer smo prepoznavni v velikem 
delu sveta. Kakovost učinkovin, pomožnih snovi in vseh vstopnih materialov 
pa vse do končnih izdelkov preverjamo s številnimi laboratorijskimi testiranji 
z najobčutljivejšimi, najzanesljivejšimi in validiranimi analitskimi metodami in 



24. forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 2012

138

napravami. Tako zagotavljamo, da so vsa naša zdravila kakovostna, učinkovita 
in varna. 

Naše komuniciranje z bolniki je odgovorno, profesionalno in usmerjeno k upora-
bniku. Zadnja leta krepimo svojo prisotnost na spletu, saj želimo, da so uporab-
nikom ves čas na voljo sveže in aktualne informacije, hkrati pa jim pomagamo z 
nasveti in odgovarjamo na njihova vprašanja. Skoraj vse naše blagovne znam-
ke izdelkov brez recepta imajo svojo spletno stran. Z željo, da bi še povečali 
dostopnost izdelkov, je v letu 2011 zaživela spletna stran lekarna-na-dom.si, ki 
prek spletnih lekarn na izbranem trgu omogoča nakup naših izdelkov, kar je 
dobrodošla in uporabna novost v sodobnem načinu življenja.

Pomembno novost za končne uporabnike smo v letu 2011 uvedli na področju 
zdravil na recept. Na spletni strani www.krka.si objavljamo vse dovoljene pod-
robne informacije o posameznem zdravilu. Še naprej objavljamo E-mesečnik, ki 
ga bomo prenovili, da bo za bralce še bolj zanimiv. Vedno nove in aktualne teme 
obravnavamo na spletni strani www.ezdravje.com. Redno dopolnjujemo tudi 
spletne strani, ki obravnavajo določene bolezni ali težave. Imamo tudi spletno 
stran za ljubitelje domačih živali www.klopi-bolhe.com. 

Za ljudi, ki ne uporabljajo svetovnega spleta, še naprej pripravljamo tiskano gra-
divo. Informativno gradivo pripravljamo zlasti za izdelke, ki so v lekarnah na voljo 
brez recepta. V Sloveniji že šest let izdajamo revijo V skrbi za vaše zdravje. 
Za bolnike izdajamo tudi knjižice V skrbi za vaše zdravje, ki so namenjene 
izobraževanju o nekaterih najpogostejših obolenjih in zdravilih, dodana vred-
nost za bolnike pa so številni nasveti, kako ob teh težavah ravnati, ter nasveti za 
zdravo življenje. 



24. forum odličnosti in mojstrstva, Otočec 2012

139

Odgovornost do vlagateljev3. 

Odgovorno ravnanje se odraža v doseganju ciljev poslovanja, ustrezni transpar-
entnosti poslovanja in komuniciranju z vlagatelji. 

Transparentnost poslovanja je v skladu s sprejetimi dobrimi praksami korpo-
rativnega upravljanja, kot jih opredeljuje Kodeks upravljanja javnih delniških 
družb.  

Za doseganje osnovnega cilja družbe je pomembno kakovostno komuniciranje 
z vlagatelji in analitiki, kar omogoča dobro razumevanje naše poslovne zgodbe. 
V letu 2011 smo kot najbolj odprta borzna družba v Sloveniji prejeli nagrado zlati 
portal za 5-letno odličnost na področju korporativnega upravljanja in odnosov z 
vlagatelji.

Pri komuniciranju z vlagatelji si prizadevamo za čim večjo odprtost, ažurnost in 
konsistentnost. Informacije, ki jih posredujemo vlagateljem, se nanašajo zlasti 
na dosežene poslovne rezultate in na strategijo družbe v prihodnosti, pri tem pa 
upoštevamo politiko razkrivanja informacij družbe.

Glavni cilji komuniciranja so:

doseganje poštene vrednosti Krke na trgu,• 

lažji in ugodnejši dostop do virov financiranja in• 

zadovoljiva likvidnost trgovanja s Krkinimi delnicami.• 

Navedene cilje uresničujemo: 

s srečanji z vlagatelji na sedežu družbe,• 

z organizacijo srečanj vodstva družbe s finančnimi analitiki na sedežu • 
družbe,

z udeležbo na različnih konferencah za vlagatelje,• 
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z organizacijo predstavitvenih sestankov v finančnih središčih po svetu,• 

z organizacijo konferenčnih klicev s finančnimi analitiki ob objavah • 
poslovnih rezultatov,

z izdajanjem publikacij za vlagatelje (časopis Utrip prihodnosti, predstavit-• 
veno in promocijsko gradivo za vlagatelje),

z rednimi skupščinami delničarjev,• 

z novinarskimi konferencami ob objavi poslovnih rezultatov in• 

s komuniciranjem s finančnimi mediji.• 

Poslovni rezultati so v slovenskem in angleškem jeziku na voljo na spletnem 
portalu Ljubljanske borze SEOnet (http://seonet.ljse.si) ter na Krkinih spletnih 
straneh. 

Odgovornost do zaposlenih 4. 

Dobre poslovne rezultate lahko dosegamo le z zavzetimi in usposobljenimi ljudmi. 
Vlagamo v razvoj strokovnega in vodstvenega kadra, sodelavce podpiramo pri 
pridobivanju višje izobrazbene ravni in zaposlenim tudi sicer ponujamo številne 
možnostih za njihov razvoj, izobraževanje in usposabljanje. 

Za privabljanje sposobnih strokovnjakov, ki bodo prispevali k uresničevanju naših 
ciljev, je treba sistematično delati z mladimi. Študentom in dijakom, ki že med 
izobraževanjem kažejo določene talente in sposobnosti, omogočimo pridobitev 
štipendije. Leta 2011 smo imeli 107 štipendistov, od katerih jih je 25 v letu 2011 
uspešno končalo študij.

O sistematičnem in odgovornem delu na kadrovskem področju pričajo tudi 
številne nagrade in priznanja. V letu 2011 smo že sedmič prejeli priznanje TOP 
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10 za vlaganja in uspešno delo na področju izobraževanja, bili smo med finalisti v 
akciji Zlata nit, Krka pa je ponovno prejela tudi naziv najuglednejšega delodajalca 
v Sloveniji.

Izobraževanje in razvoj zaposlenih

V skupini Krka veliko vlagamo v znanje in razvoj vseh zaposlenih. Delež zapos-
lenih z najmanj univerzitetno izobrazbo se nenehno povečuje in predstavlja v 
skupini Krka že 51 %. Konec leta 2011 je imelo v skupini Krka 4591 zaposlenih 
najmanj univerzitetno izobrazbo. Med njimi je 95 doktorjev znanosti in 266 mag-
istrov znanosti in specialistov.

Pomembno orodje za učinkovito vodenje in razvoj kadrov je Krkin pogovor, v ka-
terem vodja in zaposleni opredelita cilje ter se dogovorita o prednostnih nalogah 
in pričakovanjih tako glede dela kot razvoja zaposlenega in na osnovi tega 
načrtujeta njegovo izobraževanje. V Krkin pogovor so vključeni vsi zaposleni v 
skupini Krka.

Vsak zaposleni v skupini Krka se je v letu 2011 več kot šestkrat udeležil različnih 
oblik izobraževanja. Svoje znanje je v povprečju izpopolnjeval 52 ur. Vložek v 
izobraževanje predstavlja v poslovnih prihodkih 0,63 %. Krkaši se izobražujejo 
na fakultetah, inštitutih in v drugih ustanovah doma in v tujini - 67 jih je vpisanih 
na podiplomski študij za pridobitev specializacije, magisterija ali doktorata, ob 
delu jih je leta 2011 študiralo 491. 

Med prvimi v državi smo razvili tudi programe za pridobivanje nacionalne poklicne 
kvalifikacije. Smo edini izvajalci v državi za šest programov nacionalne poklicne 
kvalifikacije na področju farmacevtske industrije. Skupaj smo od leta 2004 podelili 
že 828 certifikatov – 686 zaposlenim v Krki in 142 zaposlenim v drugih podjetjih 
in lekarnah.

Zaradi potreb po razvoju vodij smo razvili lastno šolo vodenja. Izvaja se v okviru 
treh programov, prilagojenih za različne nivoje vodenja, in sicer: Krkina medn-
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arodna šola vodenja, šola za operativni nivo vodenja in program za osnovni nivo 
vodenja. 

Motiviranje zaposlenih

Izbiramo in nagrajujemo najboljše sodelavce in najboljše vodje na ravni or-
ganizacijskih enot in na ravni celotne skupine Krka, najboljše sodelavce v 
marketinško-prodajni mreži ter najuspešnejše sodelavce na področju registracij. 
V letu 2011 smo v okviru Krkinih priznanj prvič podelili priznanje za izjemne 
dosežke, ki smo ga poimenovali nagrada mag. Borisa Andrijaniča za izjemne 
dosežke. Najzvestejšim krkašem že desetletja podeljujemo jubilejne nagrade, ki 
jih vsako leto slovesno podelimo na prireditvi Dan Krkinih priznanj.

Množična inventivna dejavnost

Krkin sistem inventivne dejavnosti omogoča, da lahko vsak zaposleni predlaga 
izboljšavo spontano ali pa ga k temu spodbudimo s tematsko akcijo. Množična 
inventivna dejavnost je sistem, ki se vključuje v sistem stalnih izboljšav v sistemu 
kakovosti in s tem v integrirani sistem vodenja. 

V letu 2011 se je število izboljšav v primerjavi s preteklim letom povečalo za 10 
%. Predvsem se je povečalo število izboljšav z izračunljivim prihrankom. Predla-
gane izboljšave, ki so rezultat izkušenosti na delovnem področju, so pripomogle 
k izboljšanju procesov in prinesle precejšnje prihranke. 

Varnost in zdravje pri delu

Zaposlenim zagotavljamo varno delovno okolje. V vse nove projekte in nove 
tehnologije vključujemo najnovejša dognanja s področja varnosti in zdravja pri 
delu ter varstva pred požarom. Za vsa delovna mesta in tehnologije spremljamo 
tveganja za nastanek nezgod in zdravstvenih okvar. Tveganja periodično ocen-
jujemo in jih s primernimi varstvenimi ukrepi ohranjamo na sprejemljivi ravni ter 
tako dolgoročno vplivamo na nenehno izboljševanje delovnih razmer. 
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Že več let poteka projekt Medsebojni odnosi in bolniška odsotnost, ki prispeva 
k zmanjševanju bolniške odsotnosti. Sproti spremljamo podatke o nezgodah na 
delovnem mestu. Izrednih dogodkov, na primer požarov in večjih razlitij nevarnih 
kemikalij, v zadnjih letih ni bilo. 

Kakovost življenja  

Za zdravje in dobre medsebojne odnose skrbimo z raznovrstnimi športnimi in 
kulturnimi dogodki. Organiziramo tudi preventivne, rekreativne in družabne pro-
grame. V letu 2011 smo nadaljevali z akcijo V skrbi za vaše zdravje skupaj osva-
jamo vrhove, s katero želimo ljudi spodbujati h gibanju in jih s tem ozaveščati o 
pomenu zdravega načina življenja. Trim klub Krka organizira preventivne športne 
dejavnosti, ki se jih tedensko udeležuje 950 krkašev. 

Kulturno umetniško društvo Krka združuje galerijsko dejavnost, pevski zbor, 
gledališki klub, ustvarjalne delavnice in organizacijo obiskov prireditev ter tako 
bogati kakovost življenja sodelavcev.

Komuniciranje z zaposlenimi

Spodbujamo odprto in dvosmerno komunikacijo na vseh ravneh. Tako ustvarjamo 
produktivno delovno ozračje, povečujemo občutek pripadnosti, gradimo kulturo 
medsebojnega zaupanja in spoštovanja, nenehnega učenja ter odgovornega in 
učinkovitega dela. Uporabljamo različna interna komunikacijska orodja: objave 
na informacijskih tablah in zaslonih, tednik Bilten, mesečnik Utrip, interne spletne 
strani Krkanet, letne zbore delavcev, svet delavcev. Vsak zaposleni se lahko 
kadarkoli obrne na predsednika uprave prek elektronske pošte, po predhodni 
najavi pa se lahko dogovori tudi za osebni pogovor. 
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Odgovornost do družbenega okolja 5. 

Odgovornost do družbenega okolja je trdno vpeta v strategijo našega poslo-
vanja. Dobre odnose z družbenim okoljem gradimo na spoštovanju in dialogu. 
Dolgoročno sodelovanje z družbeno skupnostjo in spodbuden prispevek k njen-
emu razvoju, ne le s sponzoriranjem in donacijami, ampak tudi z dejanji krkašev 
posameznikov, sta pomemben del Krkine tradicije. 

V letu 2011 je družba Krka za sponzorstva in donacije namenila 3,94 milijona 
EUR in omogočila delovanje organiziranih skupin in posameznikov, ki so s svojimi 
projekti ali dejavnostmi usmerjeni v razvoj in napredek družbe. Največ sredstev 
namenjamo zdravstvu in športu, sledijo znanost, izobraževanje, humanitarna 
dejavnost in kultura, podpiramo tudi tiste, ki s svojim delovanjem pripomorejo k 
varovanju naravnega okolja. Sponzoriramo predvsem projekte in društva na širši 
lokalni ravni, ki izpostavljajo množičnost in delo z mladimi.

Precej sredstev namenjamo za posodobitev in boljšo opremljenost zdravstvenih 
ustanov. Na ta način želimo omogočiti nujno zdravstveno oskrbo čim večjemu 
številu ljudi.  Smo tudi soustanovitelji Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije 
in vsa leta njegovega obstoja podpiramo njegovo delovanje. Že sedmič zapored 
smo ob svetovnem dnevu hipertenzije v letu 2011 skupaj s Sekcijo za arterijsko 
hipertenzijo pripravili akcijo merjenja krvnega tlaka mimoidočim v desetih slov-
enskih mestih. Namen akcije je širjenje znanja o krvnem tlaku, seznanjanje ljudi 
s pomenom rednega merjenja ter opozarjanje na nevarnosti, povezane s krvnim 
tlakom. 

Dobršen del sredstev namenjamo tudi športnim dejavnostim. Sponzoriramo 
predvsem amaterske klube na širši lokalni ravni, ki izpostavljajo množičnost in 
delo z mladimi. 

Na pomoč priskočimo ljudem, ki jih prizadenejo nesreče ali družbene stiske. 
Vrsto let smo največji donator novomeškega društva Sožitje za pomoč osebam 
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z motnjami v duševnem razvoju in Osnovne šole Dragotina Ketteja, ki jo obisku-
jejo otroci s posebnimi potrebami. Prav tako pomagamo varstveno delovnim 
centrom in domovom za ostarele. Z donacijami se radi odzovemo tudi na pobude 
Rdečega križa in Karitasa. V  letu 2011 smo zbirali šolske potrebščine in oblačila 
za Rdeči križ. Na Osnovni šoli s prilagojenim programom Levstikov trg, ki deluje 
v okviru Zavoda za usposabljanje Janeza Levca, pa smo organizirali predavanja 
o zdravi prehrani.

Družbeno odgovorni so tudi številni krkaši. Številni so dolgoletni krvodajalci ali pa 
so včlanjeni v različna nepridobitna združenja in organizacije. S predanim pros-
tovoljnim delom v številnih pokroviteljskih odborih in organizacijah vsak na svoj 
način prispevajo k razvoju družbenega okolja in izboljšanju kakovosti življenja.

Viden pečat so svetu znanosti vtisnile Krkine nagrade, ki smo jih v letu 2011 
podelili že 41. zapored. Z njimi mlade spodbujamo k ustvarjalnemu in raziskoval-
nemu delu in smo jih v 41 letih podelili 2373. Krkine nagrade so postale simbol 
spodbujanja mladih k odličnosti v raziskovalnem delu, pomenijo pa tudi povezavo 
med akademskimi ustanovami in farmacevtsko industrijo ter spodbujajo hitrejši 
prenos znanstvenih dognanj v praktično delo.

Že od ustanovitve podpiramo različne kulturne zvrsti, od leta 1971 pa v podjetju 
deluje tudi Kulturno umetniško društvo Krka, ki je decembra 2011 praznovalo 
40-letnico obstoja. Podpiramo tudi kulturno dejavnost širšega družbenega okolja, 
na primer novomeško gledališče Anton Podbevšek Teater, omogočamo pa tudi 
delovanje drugih kulturnih ustanov -Glasbene šole Marjana Kozine in Dolen-
jskega muzeja, pa tudi Pihalnega orkestra Krka. Že vrsto let smo pokrovitelj 
Cankarjevega doma Ljubljana in Festivala Ljubljana, v okviru katerega smo tudi 
v letu 2011, kot že nekaj let zapored, organizirali Krkin kulturni večer.
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Podpora družbenega okolja pomeni za Krko trajni element, ki na eni strani 
izboljšuje kakovost življenja in utrjuje dobre odnose z ljudmi v okolju, v katerem 
delujemo, na drugi strani pa povečuje motiviranost in pripadnost zaposlenih. 

Odgovornost do naravnega okolja6. 

Odgovornost do naravnega okolja v Krki vgrajujemo v vsakodnevno poslovanje 
in s tem posredno vplivamo tako na dobavitelje kot na kupce, lokalno skupnost in 
ostale zainteresirane, ki se kakorkoli vključujejo v naše poslovanje. Odgovornost 
do naravnega okolja imamo zapisano v okoljski politiki, ki je izhodišče za izvedbo 
številnih okoljskih projektov. Sledimo najboljšim razpoložljivim tehnologijam in 
najsodobnejšim trendom, katerih cilj je racionalna raba naravnih virov in energije, 
zmanjševanje vseh emisij v okolje na najmanjšo možno mero ter izpolnjevanje 
zahtev okoljske zakonodaje. Svojo odgovornost do naravnega okolja smo pred 
enajstimi leti potrdili s pridobitvijo okoljskega certifikata ISO 14001, v letu 2010 
pa smo pridobili še celovito okoljevarstveno dovoljenje. Po vseh teh letih ugotav-
ljamo napredek na vseh področjih, ki so povezana z okoljem.  

Odgovornost do naravnega okolja se odraža tudi v visoki okoljski odgovornosti 
vseh zaposlenih. To je proces, ki ga izvajamo prek načrtnega izobraževanja in 
usposabljanja ter prispevkov ali kratkih obvestil v internih medijih. 

Organiziramo samostojne Krkine čistilne akcije in tradicionalna srečanja z 
okoliškimi prebivalci, na katerih jih seznanjamo z dejavnostmi, rezultati in načrti, 
povezanimi z varovanjem okolja. Njihove pripombe in pobude upoštevamo pri 
pripravi okoljskih ciljev in programov. Širšo javnost o svojih dejavnostih na tem 
področju seznanjamo prek medijev ter na različnih posvetovanjih in okroglih 
mizah. 
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Najpomembnejši dosežki pri varovanju okolja v letu 2011

Zmanjšanje količine na odlagališče odloženih odpadkov za 37 %.• 

Povečanje količine odpadkov, predanih v kompostiranje in energetsko iz-• 
rabo, za 18 %.

Ureditev platojev za odpadke na lokaciji Ločna in v Obratu Ljutomer.• 

Nabava novih vijačnih stiskalnih zabojnikov ter vozila za prevoz odpad-• 
kov.

Zamenjava več hladilnih naprav, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi.• 

Rekonstrukcija objekta za predčiščenje, pri kateri smo pokrili izravnalni • 
bazen ter s tem zmanjšali emisije v zrak na čistilni napravi.

Cilji in programi varovanja okolja v letu 2012

Zmanjšati obremenjevanje okolja na vseh področjih, ki vplivajo nanj.• 

Pripraviti projekte za dograditev čistilne naprave s sodobnejšimi tehnologi-• 
jam za ločevanje biomase od prečiščene vode.

Vpeljati termično oksidacijo odpadnih plinov v sklopu Obrata za finalizacijo • 
zdravilnih učinkovin.

Zamenjati toplotne prenosnike in nekatere elektromotorje z energetsko • 
učinkovitejšimi.

Postopno zamenjati hladilne naprave, ki uporabljajo ozonu škodljiva hlad-• 
iva. 

Zmanjšanje zunanje razsvetljave.• 

Začeti projekt za gradnjo sistema za soproizvodnjo toplotne in električne • 
energije.
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Začeti projekt za izrabo nizkotemperaturne kondenzacijske toplote dimnih • 
plinov v parni kotlovnici. 

Izobraževati in obveščati zaposlene o odgovornem ravnanju do okolja. • 

V zadnjih petih letih smo v varovanje okolja (tekoči stroški in naložbe) vložili 25 
milijonov EUR. Višina naložb v posameznem letu niha glede na obseg projektov. 
V letu 2011 so tekoči stroški varovanja znašali 4,3 milijona EUR, za naložbe pa 
smo namenili 1 milijon EUR.

Zaključek7. 

Družbeno odgovorno ravnanje je sestavni del strategije razvoja skupine Krke, ki 
jo posodabljamo vsake dve leti. Z vsemi partnerji gradimo kulturo medsebojne-
ga zaupanja, spoštovanja, sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja 
ter odgovornega in učinkovitega dela. Pri tem sledimo vrednotam, ki so temelj 
našega vsakodnevnega delovanja: hitrost in fleksibilnost, partnerstvo in zau-
panje, kreativnost in učinkovitost. 
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Letno poročilo Krke za leto 20111. 

Ostali interni viri družbe Krka2. 


