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Krka v vrhu svetovnih generičnih farmacevtov 
 

Živeti zdravo življenje je temeljno vodilo Krkinega poslanstva. Z lastnim razvojem, 
mednarodnimi povezavami, fleksibilnostjo in učinkovitostjo utrjujejo položaj enega vodilnih 
generičnih farmacevtskih podjetij v svetu. Mednarodno prisotnost ob številnih podjetjih in 
predstavništvih v tujini utrjujejo z lastnimi proizvodno-distribucijskimi centri v Ruski federaciji, 
na Poljskem, Hrvaškem in v Nemčiji. 
 
Krka je vodilna na domačem trgu in močno prisotna na generičnih farmacevtskih trgih 
vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope, v zadnjih letih pa tudi na zahodnoevropskih trgih. 
Svojo prisotnost vse bolj povečujejo tudi na čezmorskih trgih, in sicer na območju Srednjega 
vzhoda, Daljnega vzhoda, Afrike in obeh Amerik. 
 
Sodobna farmacevtska proizvodnja in vertikalno integrirani poslovni model Krki omogočata, 
da lahko bolnikom v več kot 70 državah ponudijo kakovostna, varna in učinkovita zdravila na 
recept, izdelke brez recepta in veterinarske izdelke. Svojo ponudbo dopolnjujejo z 
zdraviliško-turističnimi storitvami Term Krka.  
 
Osredotočeni so na ponudbo generičnih zdravil za zdravljenje bolezni s ključnih terapevtskih 
področij, in sicer za bolezni srca in žilja, prebavil in presnove ter osrednjega živčevja, hkrati 
pa vstopajo na nova terapevtska področja (onkološka zdravila, protivirusna zdravila), na 
izbrana področja tudi z izdelki brez recepta. 
 
V razvoj in raziskave vlagajo okoli 10 % vseh prihodkov od prodaje. Trenutno razvijajo več 
kot 180 novih zdravil, novosti pa uvajajo tudi pri obstoječih blagovnih znamkah. Več kot     40 
% prodaje predstavljajo novi izdelki, ki so jih na različne trge dali v zadnjih 5 letih. Tržijo jih 
pod lastnimi blagovnimi znamkami, kar zagotavlja njihovo trženjsko prednost in 
prepoznavnost na generičnem trgu in Krko uvršča med eno največjih generičnih družb na 
svetu. 
 
Svojega poslanstva živeti zdravo življenje pa Krkini sodelavci ne uresničujejo zgolj z izdelki, 
namenjenimi za zdravljenje različnih bolezni, ampak tudi s skrbjo za kakovostno in lepše 
življenje vseh ljudi v okolju, v katerem delujejo,  in skrbjo za ohranjanje zdravega 
življenjskega prostora.  
 
 
 

 

KRKA – SKRB ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH JE TUDI NAŠA 

ODGOVORNOST 

Krka, d. d., Novo mesto, Služba za odnose z javnostmi  

 

Povzetek 

 

V Krki se zavedamo, da svojih strateških ciljev ne bi mogli uresničevati brez motiviranih, 

inovativnih in dobro usposobljenih ljudi. Uspeh, rast in razvoj podjetja namreč zagotavljajo 
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prav ljudje. Temelja spodbudnega in zdravega delovnega okolja pa sta brez dvoma 

odgovornost do zaposlenih ter skrb za kakovostno življenje in varno delo. 

 

Delodajalci smo moralno in zakonsko na vseh delovnih mestih dolžni zagotoviti varnost in 

zdravje zaposlenih. V Krki se tega zavedamo že od ustanovitve in to dosegamo s tehničnimi, 

zdravstvenimi, socialnimi, vzgojnimi in drugimi varstvenimi mehanizmi. Dejavnosti, s katerimi 

prispevamo k skrbi za krepitev zdravja zaposlenih, so del našega vsakdana. Vsebine, s 

katerimi jim omogočamo bolj kakovostno življenje, nenehno prilagajamo. Aktivno sodelujemo 

tudi na področjih, ki prispevajo h kakovosti življenja zunaj delovnega okolja.  

 

Eden vidnejših projektov za kakovostno in bolj zdravo življenje, s katerim smo začeli leta 

2009, je družbenoodgovorna akcija V skrbi za vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove, ki smo 

jo izpeljali v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije (PZS). Namen akcije je ne le krkaše in 

njihove družinske člane, ampak vse Slovence ozaveščati o pomenu lastne skrbi za zdravje in 

jih spodbujati k hoji, ki je najpreprostejša vadba za izboljšanje telesnega in duševnega 

počutja. 
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Športno-rekreativne in  
kulturno-umetniške 
dejavnosti 
organiziramo že več 
kot 40 let. 

Zdravje zaposlenih – bistveno za zadovoljstvo in poslovni uspeh  

 

Krkin poslovni uspeh zagotavljajo zaposleni, zato je skrb zanje temelj naše odgovornosti. Le 

zdravi in zadovoljni zaposleni lahko svoje delo opravljajo z veseljem, elanom in dobro voljo 

ter dosegajo osebne in skupne cilje. Zato se vsako vlaganje v ljudi in njihovo zdravje 

obrestuje.  

 

Res je sicer, da za svojo psihično in fizično kondicijo najbolje poskrbi vsak sam, vendar je v 

današnjem času, ki od vseh zahteva hitre odzive in nenehno prilagajanje na vseh področjih, 

skrb za zdravje tudi družbena odgovornost vsakega podjetja. Zato v Krki že od ustanovitve 

skrbimo za zdravje in dobro počutje zaposlenih. Različne vsebine za bolj kakovostno 

življenje vseskozi prilagajmo potrebam zaposlenih. Aktivno sodelujemo tudi na področjih, ki 

prispevajo h kakovosti življenja zunaj delovnega okolja.  

 

Medorganizacijsko in društveno sodelovanje 

 
Ker v Krki vemo, da je skrb za zdravje dragocena naložba, za zdravje zaposlenih in za dobre 

medsebojne odnose že desetletja skrbimo z raznovrstnimi športnimi in kulturnimi 

dejavnostmi.  

  

Skrb za zdravje je skupna odgovornost vseh zaposlenih, vodij, strokovnih služb in 

specialistov medicine dela. Sodelujejo tudi Svet delavcev in oba sindikata. V promocijo skrbi 

za zdravje so vključene tudi posamezne organizacije enote, in sicer Služba za varnost in 

zdravje pri delu, Kadrovski sektor, Služba za odnose z javnostmi ter Služba za družbeni 

standard. Sodelujemo tudi s Trim klubom Krka in Kulturno umetniškim društvom Krka. 

V Krki že več kot štiri desetletja organiziramo športno-rekreativne aktivnosti. Začeli smo pod 

okriljem Športnega društva Krka in nadaljevali v okviru samostojnega društva Trim klub Krka. 

Zaposleni se udeležujejo rekreativnih aktivnosti in tekmovanj, ki jih 

organizira Trim klub Krka, pa tudi različnih rekreativnih tekmovanj po 

Sloveniji. Še posebej dejavni so na delavskih športnih igrah v Novem 

mestu, kjer dosegajo najvišja mesta, v skupni uvrstitvi pa je Krka 

navadno prva že več kot 30 let. 

Vodstvo podjetja že od začetka podpira tovrstne aktivnosti delavcev, saj se zaveda, da s 

športom ohranjajo zdravje in vitalnost ter tako veliko lažje opravljajo delovne obveznosti. 

Organizirane so različne rekreativne in korektivne dejavnosti, ki jih vodijo krkaši in zunanji 

sodelavci, potekajo pa na različnih lokacijah. Pestra ponudba vsak teden privabi okrog 1400 
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Redna telesna 
dejavnost ima 
veliko 
neposrednih 
učinkov na telo: 
izboljša 
samopodobo, 
telesno 
pripravljenost in 
kakovost življenja 
ter podaljša 
življenje.  

krkašev. Organiziramo tudi preventivno zdravstveno rekreacijo in termalno zdravljenje. 

Enkrat na leto se krkaši zberemo na športnem dnevu in se pomerimo v različnih športih.  

Kdor pa si bolj želi kulturno-umetniških doživetij, lahko deluje v okviru Kulturno umetniškega 

društva Krka, ki združuje galerijsko dejavnost, pevski zbor, gledališki klub, ustvarjalne 

delavnice in organizira tudi obiske prireditev.   

Izjemno dejavna je tudi Krkina planinska skupina, v okviru katere krkaši že desetletja 

osvajajo številne slovenske in tuje vrhove. Veliko sodelavcev se udeležuje tekaških 

maratonov, na katere se pripravljajo v Trim klubu Krka, ki pozimi za številne ljubitelje 

smučanja organizira izlete na domača in tuja smučišča. V Krki organiziramo tudi letovanje v 

lastnih počitniških zmogljivostih.  

 

Opozarjamo na pomen zdrave prehrane. Na vseh lokacijah podjetja zagotavljamo 

kakovostno prehrano, ki vključuje pestro ponudbo hladnih in toplih obrokov. Na delavnicah, ki 

jih vodijo zdravniki, zaposlene seznanjamo z zdravim načinom življenja in vplivom 

psihoaktivnih snovi na zdravje.  

 

Redna telesna dejavnost ima veliko neposrednih koristnih učinkov na 

telo: izboljša samopodobo, telesno pripravljenost in kakovost življenja 

ter ga podaljša. Zdravniki jo priporočajo kot preventivo in kot prvi ali 

dopolnilni ukrep pri različnih boleznih, ker: 

• znižuje zvišan krvni tlak in pomaga dosegati in ohranjati ciljni 

krvni tlak   

• pri bolnikih, ki se že zdravijo z zdravili za zniževanje 

zvišanega 

• krvnega tlaka; 

• zmanjšuje vrednosti »škodljivega« holesterola LDL in povečuje 

• vrednosti »koristnega« holesterola HDL v krvi; 

• zmanjšuje povečane vrednosti sladkorja v krvi in povečuje izločanje inzulina; 

• zmanjšuje delež maščevja v telesu in pomaga zmanjšati čezmerno telesno težo in 

debelost. 

 

Del našega poslanstva je tudi izobraževanje. Ker bi radi pripomogli k večji ozaveščenosti in 

boljšemu razumevanju sodobnih bolezni ter zavestni skrbi ljudi za zdravje, smo izdali zbirko 

knjižic V skrbi za vaše zdravje, ki vsebujejo številne nasvete za zdravo življenje. Izdali smo 

tudi zbirko Nasveti za samozdravljenje. Številne informacije o skrbi za zdravje so zbrane tudi 
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Na ravni podjetja 
deluje tim za 
varnost in zdravje 
pri delu. 

 
Sodelovali smo 
tudi v evropski 
informacijski 
kampanji za 
ocenjevanje 
tveganja z 
naslovom  
Zdravo delovno 
okolje. 

 
Nov korak v skrbi 
za boljše počutje 
in zdravje 
zaposlenih je tudi 
projekt Krkin dan 
brez avtomobila.  

na Krkinih spletnih straneh e-zdravje.com. V mesečni interni reviji Utrip v rednih rubrikah 

objavljamo prispevke o zdravju, s športnimi in drugimi zdravju koristnimi aktivnostmi pa 

krkaše seznanjamo tudi v tedenskem informatorju Bilten.   

 

Nov korak v skrbi za boljše osebno počutje in zdravje, boljšo kakovost 

zraka in življenja v domačem okolju ter učinkovitejšo rabo energije in 

zmanjšanje emisij CO2 in s tem v razvoju trajnostne mobilnosti pa smo 

letos naredili s projektom Krkin dan brez avtomobila, ki smo ga prvič 

organizirali v okviru evropskega tedna mobilnosti.  

 

O pomenu trajnostne mobilnosti krkaše ozaveščamo s prispevki v interni reviji Utrip in 

objavami na interni spletni strani, kjer smo odprli spletno mesto Mobilnost. Tiste, ki živijo v 

bližini službe, spodbujamo, da na delo prihajajo peš ali s kolesom. Bolj oddaljenim pa 

predlagamo skupne vožnje na delo in uporabo javnega potniškega prometa. Na omenjenem 

spletenem mestu lahko zaposleni najdejo številne informacije o hoji, kolesarjenju in podobno. 

Ker se veliko krkašev na delo pripelje s kolesom, urejamo in povečujemo kolesarnice.  

 

Pomemben del Krkine kulture je tudi druženje zaposlenih. Vsako leto junija organiziramo 

Krkin dan, družabni in športni dan vseh zaposlenih, in prireditev Dan Krkinih priznanj, na 

kateri nagradimo jubilante ter najboljše sodelavce, najboljše vodje in najboljše predlagatelje 

inovacij in koristnih predlogov. Ljubitelji smučanja se družimo na zimskem športnem dnevu. 

Srečujemo se tudi na srečanjih invalidov, krvodajalcev, gasilcev, športnikov, na čistilnih 

akcijah, ob otvoritvah novih obratov in na drugih dogodkih. Tradicionalno organiziramo 

novoletno srečanje upokojenih krkašev. Ti se lahko vključijo v Krkino društvo upokojencev, 

prek katerega ohranjajo stike z nekdanjimi sodelavci in Krko.  

 

Tim za varnost in zdravje pri delu 

 

Na ravni podjetja deluje tim za varnost in zdravje pri delu. V vse nove 

projekte in tehnologije vključujemo najnovejša dognanja s tega področja, 

za vsa delovna mesta in tehnologije pa spremljamo tveganja za 

nastanek nezgod in zdravstvenih okvar.  

 

Sredi leta 2008 smo se priključili dveletni evropski informacijski kampanji 

za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu, 

poimenovani Zdravo delovno okolje – dobro za vas, dobro za posel, v 
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kateri smo dejavno sodelovali. Kampanja je pomembno prispevala k večji ozaveščenosti 

delodajalcev in je bila priložnost za zagotovitev varnejših in bolj zdravih delovnih mest. Njen 

cilj je bil spodbujati celovit pristop k ocenjevanju tveganj na tem področju. Vodila jo je 

Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu (EU-OSHA), osredotočena pa je bila 

predvsem na sektorje z velikim tveganjem, kot so gradbeništvo, zdravstvo in kmetijstvo, pa 

tudi na potrebe malih in srednjih podjetij.  

 

Cilj kampanje je bil zmanjšati z delom povezane nezgode in bolezni s spodbujanjem 

ocenjevanja tveganj, kar je prvi korak k trajnostni kulturi preprečevanja. S kampanjo je  

EU-OSHA podjetnikom in širši javnosti želela sporočiti, da ustrezna ocena tveganja prinaša 

tudi številne poslovne prednosti, saj varno in bolj zdravo delovno okolje pripomore k 

manjšemu izostajanju z dela in manjšim stroškom zavarovanja ter hkrati povečuje motivacijo 

delavcev in njihovo delovno storilnost. Prispeva pa tudi k zmanjšanju bremena nacionalnih 

sistemov zdravstvenega zavarovanja. V Krki smo v okviru kampanje pripravili šest ocen 

tveganj za dela oziroma poklice, ki so v malih in srednjih podjetjih najbolj razširjeni. 

 

V Krki smo se že leta 1998 priključili tudi programu odgovornega ravnanja (POR). Gre za 

mednarodno pobudo kemijske industrije, ki spodbuja odgovorno ravnanje (responsible care) 

do zaposlenih in okolja. Cilj programa je uvajanje dobrih praks prek sistemov vodenja, zlasti 

na področju varnosti in zdravja pri delu, varovanja okolja ter skrbnega in varnega ravnanja z 

izdelki. Naloga podjetij, ki sodelujemo v programu, je stalno izboljševanje dosežkov na 

omenjenih področjih. Potrdilo, da je naš način delovanja na tem področju uspešen in 

korekten, je tudi vsakoletna pridobitev pravice do uporabe logotipa POR. 

 

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je v skladu s standardom BS OHSAS 18001:2007 

in je vključen v Krkin integrirani sistem vodenja. V organizacijskih enotah delujejo delovne 

skupine za varnost in zdravje pri delu, v katerih sodeluje tudi strokovni delavec, pooblaščen 

za to področje. Na ravni družbe deluje tim za varnost in zdravje pri delu in pripravlja ključne 

cilje in programe, ki jih potrjuje uprava. 

 

Zaposlenim zagotavljamo redne sistematične zdravstvene preglede, glede na potrebe pa tudi 

dodatne zdravstvene preglede. Za delavce na zahtevnejših delovnih mestih organiziramo 

tudi redno vodeno preventivno zdravstveno rekreacijo. 
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Zaposleni, ki 
večino delovnega 
časa sedijo, lahko 
pridobijo 
računalniški 
program z 
razteznimi vajami. 

 
Projekt 
Medsebojni odnosi 
in bolniška 
odsotnost poteka 
že 17 let. 

 

Projekt Medsebojni odnosi in bolniška odsotnost 

 

Že 17 let v podjetju poteka tudi projekt Medsebojni odnosi in bolniška 

odsotnost, ki prispeva k njenemu zmanjševanju, saj s timskim delom 

vodij, kadrovskih delavcev, socialnih delavcev in strokovnjakov za 

varnost in zdravje pri delu ter strokovnjakov medicine dela pomaga, da 

delavec ob vrnitvi na delo čuti, da ga razumemo in mu želimo pomagati, 

da bo lahko ponovno začel delati.  

 

V skladu z zakonodajo in predpisi ter omejitvami iz naslova invalidnosti za zaposlene 

invalide, ki jih je v Krki 5,2 %, skupaj s timom strokovnjakov najdemo ustrezno delo, bodisi s 

prilagoditvijo dotedanjega delovnega mesta bodisi z ustrezno prekvalifikacijo. V 

organizacijskih enotah delujejo delovne skupine za varnost in zdravje pri delu, v katerih 

sodeluje tudi strokovni sodelavec, pooblaščen za to področje. Na ravni družbe pa deluje tim 

za varnost in zdravje pri delu, ki pripravlja ključne cilje in programe na tem področju.  

 

Skrb za zdravje med delovnim časom  

 

Zaposlenim ponujamo možnost, da za svoje zdravje skrbijo tudi med 

delovnim časom. Tistim, ki svoje delo večinoma opravljajo sede, lahko 

namestimo računalniški program z razteznimi vajami (Stretchware).  

 

Program jih enkrat ali večkrat na dan (odvisno od odločitve 

posameznika) z zvokom opozori, da je čas za vaje. Navodila za vaje so 

na voljo tudi na Krkinih internih spletnih straneh. Gre za vaje za dlani, lakti, rame in vrat, 

zapestja in podlakti, za križ, proti otrdelemu vratu in ramenom, proti stresu, za oči in druge. 

Večino razteznih vaj lahko opravimo sede, del pa stoje. Ta program je nameščen na okrog 

800 računalnikih. Dejansko uporabo je težko oceniti, saj se za izvajanje vaj in njihovo 

frekvenco odloča vsak sam. S programom in vajami zaposlene seznanjajo tudi strokovni 

sodelavci iz Službe varstva in zdravja pri delu. Pri usposabljanju in preverjanju posameznih 

delovnih mest sodelavcem svetujejo primerno nastavitev stola, postavitev mize, računalniške 

opreme in podobo ter jim praktično predstavijo tudi raztezne vaje.  
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V skrbi za zdravje 
zaposlenih 
organiziramo 
različne akcije,  
s katerimi jih 
spodbujamo  
k skrbi za lastno 
zdravje.  

Akcije za zdrav življenjski slog in zdravje 

 

Tako na poslovnem kot na zasebnem področju lahko naredimo največje 

premike, če delujemo timsko. Ni naključje, da smo zato, da bi uresničili 

skrb za zdrav življenjski slog in zdravje zaposlenih, uvedli različne 

družbene akcije. Najvidnejše so bile akcija odvajanja od kajenja, akcija 

za popolno odsotnost alkohola in drog na delovnem mestu ter akcija 

pripravljeni za delo, ki delavce spodbuja k dejavni skrbi za lastno 

zdravje. Leta 2009 smo svojo dejavnost nadgradili še z akcijo V skrbi za 

vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove, s katero želimo ljudi ozaveščati o pomenu zdravega 

načina življenja in jih spodbujati k hoji kot eni najbolj učinkovitih, celovitih, varnih in dostopnih 

telesnih dejavnosti.  

 

V Krki od leta 2008 tako v zaprtih kot odprtih prostorih ne kadimo. To pravilo velja za krkaše, 

za vse zunanje izvajalce gradbenih in drugih del in tudi za obiskovalce. Program opuščanja 

kajenja smo začeli na svetovni dan zdravja leta 2006. Najprej smo uredili 20 kadilnic z 

urejenim odsesavanjem zraka, hkrati pa smo se lotili ozaveščanja kadilcev. Prek internih 

medijev smo jih seznanjali s posledicami kajenja in jim svetovali, kako prenehati kaditi. 

Pripravili smo tudi zloženke in plakate s to vsebino. Ponudili smo jim brezplačne učne 

delavnice, da bi lažje opustili kajenje, ter strokovno in zdravniško pomoč. Projekt je bil 

uspešen. Še posebej nekadilci so akcijo zelo dobro sprejeli, številne kadilce pa je spodbudila 

k prenehanju kajenja.  

 

V Krki deluje tudi klub zdravljenih alkoholikov – Klub za kakovost življenja. Njegovi začetki 

segajo v leto 1992, v njem pa se srečujejo zaposleni, ki imajo težave z alkoholom, in njihovi 

družinski člani. Terapevtski program vodi Krkina socialna delavka. Aktivnosti kluba obsegajo 

redno tedensko druženje in organiziranje interesnih dejavnosti, kot so predavanja in 

delavnice, ročna dela, pohodi in druge oblike druženja. V procesu zdravljenja odvisnosti se je 

vključitev posameznikov v klub pokazala kot uspešna. 

 

Krkaši se udeležujemo številnih dejavnosti, ki so nam na voljo. Verjamemo, da na 

zadovoljstvo zaposlenih in njihovo dobro počutje v službi pomembno vpliva tudi razvijanje 

dobrih medsebojnih odnosov, ki temelji na spoštovanju integritete človekove osebnosti in 

dostojanstva. V Krki skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, 

sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja in odgovornega dela. To je temelj za dobre 

odnose tako v delovnem kot zasebnem času. Z zgledom pa za zdrav način življenja 

navdušimo tudi družinske člane in prebivalce iz okolja, v katerem živimo in delamo. 
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Eden vidnejših 
projektov za 
kakovostno in bolj 
zdravo življenje je 
akcija V skrbi za 
vaše zdravje 
skupaj osvajamo 
vrhove, ki jo 
organiziramo od 
leta 2009.  
Z njo k hoji po  
15 pohodniških 
poteh še danes 
spodbujamo 
številne Slovence. 

 

Akcija V skrbi za vaše zdravje osvajamo vrhove 

 

 

Eden vidnejših projektov za kakovostno in bolj zdravo življenje, s 

katerim smo začeli leta 2009, je brez dvoma družbenoodgovorna akcija 

V skrbi za vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove. Skupaj s Planinsko 

zvezo Slovenije  smo uredili in označili 15 pohodniških poti po Sloveniji: 

na Čaven, Viševnik, Raduho, Peco, Jezerski vrh, v Mursko Soboto, na 

Boč, Lisco, Planino v Podbočju, Gorjanci − Trdinov vrh, Šmarno goro, 

Polhograjsko Grmado iz doline Ločnice, Polhograjsko Grmado iz 

Polhovega Gradca ter na Slavnik in v Strunjan.  

 

V sedmih letih je akcija postala zelo prepoznavna. Pohodniške poti so 

priljubljene tudi pri krkaših. V treh letih smo osvojili vseh 15 vrhov, na Čaven in Viševnik smo 

se povzpeli dvakrat. Vseh 17-ih pohodov se je udeležilo 6006 zaposlenih in njihovih 

družinskih članov. Za sabo imajo več kot 70 ur hoje in 8809 metrov premagane višinske 

razlike. Krkinim usmerjevalnim tablam sledijo številni pohodniki.  

http://www.krka.si/sl/medijsko-sredisce/novice/krkine-planinske-poti-krkasi-osvojili-se-zadnji-vrh/1104/
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Partnerski odnos  
s Planinsko zvezo 
Slovenije je 
pripomogel  
k veliki 
prepoznavnosti 
akcije in slogana.  

 

Namen akcije je krkaše in njihove družinske člane ter vse druge Slovence ozaveščati o 

pomenu lastne skrbi za zdravje in jih spodbujati k hoji, ki je najpreprostejša vadba za 

izboljšanje telesnega in duševnega počutja. Pohodi so primerni za vse starosti. Poti so 

primerne za enodnevne izlete skoraj vse leto. Ljubitelji pohodništva so vabljeni, da se na te 

vrhove povzpnejo, kadarkoli utegnejo.   

 

Vsi ljubitelji pohodništva, slovenskih planin in hribov lahko zbirajo tudi žige v karticah za 

zbiranje žigov, ki smo jih pripravili posebej za Krkine planinske poti. Kartice so na voljo na 

Krkinih planinskih poteh in na sedežih lokalnih planinskih društev, pod okrilje katerih spadajo 

posamezne poti, ter na sedežu družbe Krka, žigi pa so na posameznih planinskih poteh. 

Natančne lokacije, kje so žigi, pa tudi natančni opisi in zemljevidi vseh 15 Krkinih planinskih 

poti so na Krkini spletni strani http://www.krka.si/sl/o-krki/druzbena-odgovornost/krkine-

planinske-poti/. 

 

Poti, ki vodijo na posamezen vrh, smo določili skupaj s predstavniki 

PZS. Člani posameznih društev, ki so del PZS, so poti označili z 

usmerjevalnimi tablami, na katerih so tudi informacije o nadmorski 

višini in času hoje. Člani PZS, še posebej Planinske sekcije Trim kluba 

Krka in PD Krka Novo mesto ter člani lokalnih planinskih društev so 

našo akcijo podprli tako z označevanjem poti, ki smo jo financirali, kot z 

http://www.krka.si/sl/o-krki/druzbena-odgovornost/krkine-planinske-poti/
http://www.krka.si/sl/o-krki/druzbena-odgovornost/krkine-planinske-poti/
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informacijami o posamezni poti in strokovnim vodenjem. Partnerski odnos s PZS je 

pripomogel k veliki prepoznavnosti akcije in slogana.  

 

Da je akcija v sedmih letih postala med slovenskimi pohodniki vse bolj prepoznavna, 

dokazujejo tudi številke. V sklopu akcije potekata tudi dve nagradni igri, s katerima 

pohodnike spodbujamo k hoji, obenem pa nam kažeta število udeležencev in priljubljenost. 

Vse ljubitelje pohodništva, slovenskih planin in hribov, ki zbirajo Krkine žige, nagradimo z 

uporabnimi nagradami – Krkinimi pohodnimi palicami, kapami, majicami in nahrbtniki. 

Prejmejo jih vsi, ki zberejo 3, 5, 10 ali 15 žigov. Od leta 2009 smo podelili 9147 nagrad za 3 

žige, 7841 nagrad za 5 žigov, 5215 nagrad za 10 in 1814 nagrad za 15 žigov. V drugi 

nagradni igri pa zbiramo fotografije pohodnikov s planinskih vrhov. Vse, ki nam pošljejo osem 

fotografij z osmih različnih planinskih vrhov, vključenih v Krkino akcijo V skrbi za vaše zdravje 

skupaj osvajamo vrhove, nagradimo z nahrbtnikom. 

 

Akcija je še vedno zelo živa. Vsaka nova kartica in fotografija potrjujeta, da smo dosegli 

namen: k hoji smo spodbudili številne Slovence in tako prispevali svoj delček v mozaik skrbi 

za zdravje. 

 

V Krki se že od ustanovitve zavedamo, da so ob ustvarjanju dobrih poslovnih rezultatov 

pomembne tudi druge stvari. Naše temeljno vodilo pri poslovnih odločitvah je naše 

http://www.krka.si/sl/o-krki/druzbena-odgovornost/krkine-planinske-poti/nagradna-akcija/
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poslanstvo živeti zdravo življenje, zato v ospredje postavljamo skrb za zdravo in kakovostno 

življenje ljudi. Vsakič znova ga radi prenašamo v vsakdan ljudi, s katerimi in za katere živimo 

in delamo. Zdravo življenje namreč razumemo zelo široko, od zdravja, za katero skrbimo s 

svojimi izdelki in storitvami, do zdravja, ki je posledica zadovoljnega življenja. Razvijamo 

vrhunske izdelke, ob tem pa se vseskozi sprašujemo, kaj še lahko naredimo za kakovost 

življenja tako svojih sodelavcev kot ljudi v družbeni skupnosti, katere del smo. 

 

 

 

Vir: Letna poročila Krke, d. d. , Novo mesto in drugi interni dokumenti Krke, d. d.., Novo 

mesto 

 


