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POSEBNA PRILOGA

V Krki skrb za na-
ravno in družbeno okolje ure-

sničujemo tudi z obdobnimi srečanji 
z okoliškimi prebivalci. Ker nam okoliščine 

srečanja v živo letos niso dovoljevale, nepre-
kinjen dialog pa je za dobre sosedske odnose 

ključen, smo za prebivalce  KS Ločna-Mačkovec 
aktualne okoljevarstvene teme združili v informa-
tivnem snopiču. Tega v nadaljevanju v celoti ob-

javljamo kot del redne številke Utripa, saj gre 
za vsebine s širšo sporočilno vrednostjo, ki 

poudarjajo pomen odgovornega rav-
nanja prav vsakega izmed nas.
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V Krki se zavedamo, da sta partnerstvo in zaupanje temelja za spoštljiv odnos 
z našimi partnerji: bolniki, kupci, dobavitelji, lastniki in vsemi, s katerimi živimo. 
Le z dobrimi in odprtimi medsebojnimi odnosi je mogoče poslovno uspešnost 
združevati z našim temeljnim poslanstvom. 

Zgraditi zaupanje s skupnostjo sega daleč onstran razvoja  in raziskav ter pro-
izvodnje naših zdravil, s katerimi se danes zdravi več kot 50 milijonov bolnikov 
po svetu. Pri nas, v Krki, zaupanje razumemo kot skrb za zdravje ljudi, vseh živih 
bitij, pa tudi narave v najširšem smislu.

Naš cilj je, da bi bila življenjsko pomembna zdravila dosegljiva čim več ljudem, 
obenem pa želimo prispevati tudi k izboljšanju in varnosti družbenega in narav-
nega okolja. Zaupanje, ki ga uživamo pri bolnikih, naših partnerjih in širši jav-
nosti, smo pridobili z znanjem, delom po najvišjih etičnih standardih in visoko 
kakovostjo na vseh ravneh poslovanja.

Zavedamo se, da je njegovo ohranjanje zahtevno in se nikoli ne konča.  Zato 
ostajamo zavezani odgovornemu poslovanju in dobrim praksam pri varo-

vanju zdravja in okolja. V želji, da bi okolje obvarovali za prihodnje 
rodove, vplive, ki se jim v celoti ne moremo izogniti, stalno spre-

mljamo, nadzorujemo, proučujemo in zmanjšujemo s trajno-
stnimi poslovnimi praksami.

Ob upoštevanju razvojnih potencialov podjetja imamo 
vedno v mislih tudi doseganje okoljskih ciljev. Nenehno 
uvajamo izboljšave za dolgoročno upravljanje vplivov na 
okolje in naravnih virov ter iščemo sodobne, inovativne 
rešitve. Ponosni smo, da z marsikatero dejavnostjo celo 
presegamo zakonske zahteve.

Želimo si, da bi vsebino, ki smo jo pripravili, razu-
meli kot znak partnerstva, da bomo lahko tudi v 

prihodnje skupaj uresničevali trajnostna načela.
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PITNA VODA JE PRIVILEGIJ
Ali ste vedeli, da ustekleničena voda zahteva tudi do 2.000-krat več energije 
kot jo potrebujemo za proizvodnjo vode iz pipe, popolna razgradnja ene same 
plastenke pa traja okoli 450 let? 

Če k temu dodamo še dejstvo, da je voda iz vodovoda bolj sveža, bogata s kisikom in bolj zdrava, je ra-
zlogov za uživanje vode iz vodovoda več kot dovolj. Pitna voda je preprosto dragocena in hkrati privilegij, 
ki ga velik del sveta nima. 

Krkaši, pijmo vodo iz vodovoda in zmanjšajmo porabo plastenk. Skupaj lahko z drobnimi, a pomembnimi koraki ohranimo zdravo 
okolje za prihodnje generacije.



  UTRIP OKOLJA  

7

Krkin razvoj temelji na organski rasti, kar pomeni, da potrebam naših kupcev sledimo z lastnimi zmoglji-
vostmi. V vseh korakih uveljavljamo model vertikalno integrirane proizvodnje. Sami proizvajamo vstopne 

surovine in aktivne snovi ter končne izdelke za trg.

Proizvodnja v Sloveniji poteka na matični lokaciji v Ločni, Bršljinu, Šentjerneju, Krškem in Ljutomeru, 
v tujini pa na Hrvaškem, Poljskem, v Nemčiji in Ruski federaciji. Poleg tega imamo proizvodni obrat 
 v mešani lasti na Kitajskem.

V okviru strategije vlaganja in naložb vsako leto znatna sredstva namenimo zagotavljanju zmogljivosti za 
proizvodne in spremljajoče procese. Načrtujemo, da bomo v letu 2021 za to namenili 113 milijonov EUR. 

Najzahtevnejši projekt bo v Krškem, kjer bomo povečali zmogljivosti kemijske proizvodnje surovin. Končuje-
mo pridobivanje dovoljenj, gradnja pa naj bi se začela v drugi polovici leta.

V Ločni smo zgradili večnamensko skladišče, pripravljamo pa projektno dokumentacijo za nov pakirni center in nov farmacevtski proizvodni objekt 
OTO 2. V proizvodnih objektih OTO, Notol in Notol 2 posodabljamo in povečujemo zmogljivosti, v razvojno-kontrolnih centrih pa posodabljamo 
prostore. Začeli smo gradnjo dodatnih parkirnih mest v Kosovi dolini.

V podjetju Krka-Rus v Istri v Ruski federaciji povečujemo proizvodne zmogljivosti, načrtujemo pa že nov proizvodni obrat.


