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 izdelkov smo skozi desetletja postali ugleden in pre
poznaven partner. Krka ima pred nekaterimi konku
renti prednost, saj ima v Rusiji svojo tovarno in zato 
status domačega proizvajalca. V njej proizvedemo več 
kot tretjino vseh izdelkov, ki jih prodamo na tem trgu. 
V letu 2013 smo z novo tovarno KrkaRus 2 in s pove
čanjem logističnega centra svoj položaj še utrdili. Žal 
pa je na prodajni rezultat na tem trgu konec lanskega 
leta vplival padec vrednosti rublja. V Ukrajini je prodaja 
trenutno manjša kot v enakem lanskem obdobju, ven
dar je to naš srednje velik trg, na katerem doslej nismo 
imeli izrazito velike prodaje. Vsekakor pa predstavlja 
Ukrajina srednjeročno in dolgoročno velik potencial, 
saj ima več kot 45 milijonov prebivalcev. 

KaKO se KrKa Odziva Na sveTOvNe 
GOspOdarsKe izzive?
Strategija skupine Krka vključuje več elementov, ki 
so obenem tudi odgovor na gospodarske razmere. 
Prvi je, da je treba čim več prodati, drugi, da mora biti 
med prodanimi izdelki čim več novih, pri čemer delež 
novih izdelkov, ki smo jih začeli tržiti v zadnjih petih 
letih, v prodaji predstavlja več kot 40 %. Tretji, zelo 
pomemben element, je vertikalno integrirani poslovni 
model, po katerem izdelek razvijemo in zagotovimo 
kako vostno proizvodnjo tako zdravilne učinkovine kot 
končnega izdelka. Model vključuje tudi trženjsko-pro
dajne aktivnosti, ki se končajo z rednim unovčevanjem 
terjatev. K temu naj dodam še hitrost in fleksibilnost, 
ki sta naši pomembni konkurenčni prednosti. Prizade
vamo si, da smo prisotni na čim več trgih in s čim večjo 
ponudbo zdravil, kar predstavlja tudi prednost pri ob
vladovanju težkih razmer na posameznih trgih. 

KaKšeN pa je KrKiN OdGOvOr Na ceNOvNe 
priTisKe?
Tudi nanje odgovarjamo tako, da naredimo čim več 
novih izdelkov, da jih proizvedemo s čim manjšimi 
stroški in na ta način povečamo prodajo ter kljub 
neugodnim razmeram na trgih rastemo ob nekoliko 
manjših zaslužkih in maržah. Tako je torej na eni strani 
odgovor na povečan pritisk cen zdravil količinsko po
večanje proizvodnje in prodaje, na drugi pa racionalna 
poraba sredstev. Poleg tega se za čim boljše cenovne 
pogoje trdo pogajamo z domačimi in tujimi dobavitelji 
surovin, embalaže, propagandnih in drugih materi-
alov in opreme, s ponudniki oglaševalskih storitev in 
podobno. Lahko rečem, da so prihranki precejšnji.

vLaGaNja v razvOj iN razisKave sO v KrKi 
stAlnicA. PrAv tAkO nAlOžbe v PrOizvOdne 
iN razvOjNe zmOGLjivOsTi. 
V zadnjih letih za razvoj in raziskave namenjamo ne
koliko več kot 100 milijonov evrov na leto, kar je oko
li 9 % letne prodaje. Tako kot v vsaki industriji tudi v 
farmacevtski velja preprosta logika: če imaš nove iz
delke, imaš tudi dobra izhodišča za trženje in prodajo. 
Razvijamo 175 novih zdravil, ki jih bomo dali na trge v 
prihodnjih letih. Hkrati z razvojnoraziskovalnimi zmo
gljivostmi širimo tudi infrastrukturo. Za naložbe smo 
v skupini Krka lani namenili 174 milijonov evrov, letos 
pa jih bomo 165 milijonov. V skupini Krka poteka okoli 
20 naložbenih projektov, s katerimi bomo proizvodne 
zmogljivosti povečali za 40 %. Letni količinski obseg 

proizvodnje se bo tako z lanskih 12 milijard enot pove
čal na več kot 13, v nekaj letih pa bo zrasel na več kot 
17 milijard tablet in kapsul. Samo z novim obratom za 
proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, vrednim 200 
milijonov EUR, v katerem je februarja letos  že stekla 
proizvodnja, bomo v dveh letih proizvodne zmoglji
vosti na letni ravni povečali za 4,5 milijarde tablet in 
kapsul. Nadaljevali bomo tudi z opremljanjem nove 
tovarne v Ruski federaciji in obrata za proizvodnjo 
učinkovin v Krškem ter povečali zmogljivosti obratov 
v Ljutomeru in v odvisni družbi na Hrvaškem ter s tem 
omogočili proizvodnjo načrtovanih novih izdelkov. 
Vzporedno poteka še več manjših naložbenih projek
tov. V kratkem pa bomo začeli graditi že četrti razvoj
no-kontrolni center, ki bo ena ključnih naložb.

KOLiKšNO divideNdO LahKO LeTOs 
PričAkujejO delničArji?
Naša strategija delitve dobička je stabilna rast divi
dend ob naložbah, potrebnih za nadaljnjo rast poslo
vanja, kar je v skladu s sprejeto poslovno strategijo. 
Krkina uprava in nadzorni svet sta skupščini predla
gala, da se letos za izplačilo dividend nameni 2,20 EUR 
bruto na delnico, kar je 4,8-odstotno povečanje glede 
na predhodno leto.

nA letOšnji skuPščini bOdO izvOljeni tudi 
nOvi člAni nAdzOrnegA svetA?
Sedanjim članom nadzornega sveta junija poteče 
mandat, zato bodo delničarji na skupščini volili nove. 
Verjamem, da bodo sprejeli dobro odločitev in izbrali 
kompetentne člane.

kAkO bi OPisAli svet, v kAterem živimO, če bi 
Ga OpazOvaLi sKOzi zOrNi KOT farmacije iN 
POrAbe zdrAvil?
Dejstvo je, da je področje farmacije v primerjavi z dru
gimi panogami morda nekoliko specifično, saj vsak 
od nas želi biti zdrav. Kljub vsemu pa se moramo tudi 
farmacevtski proizvajalci nenehno prilagajati razme
ram na trgu. Zdravstveni sistemi zadnje čase spreje
majo ostre varčevalne ukrepe, in to ne samo v Slove
niji, ampak tudi na vseh drugih trgih, na katerih smo 
prisotni. Pri prodaji zdravil se že vrsto let praktično na 
vseh Krkinih trgih dogajajo številne spremembe – bo
disi prek sprememb v predpisovanju ali prek pritiskov 
na zniževanje cen. Tudi konkurence je več. Vendar pa 
v Krki še vedno dosegamo zadovoljive rezultate. V 
zadnjih desetih letih smo podvojili prodajo, potrojili 
dobiček in več kot podvojili število zaposlenih. 

v prihOdNOsT TOrej zreTe z OpTimizmOm?
Za optimizem imamo v Krki številne razloge: uvršča
mo se v sam vrh svetovnih generičnih farmacevtskih 
proizvajalcev, učinkovito delujemo na obstoječih trgih 
in uspešno odpiramo vrata na nove, z novimi naložba
mi pa svoj položaj še krepimo. Seveda nas vse to ne 
sme uspavati. Pred nami so številni cilji, ki pa jih bomo 
dosegli le, če bodo naše odločitve dobro premišljene 
in dovolj hitre. Zato bomo morali vsi krkaši v svoj na
daljnji napredek vgraditi še nešteto ur kakovostnega 
dela, vztrajnosti, znanja in izkušenj. Na koncu je vse 
odvisno od ljudi, njihove motiviranosti, strokovnosti in 
pripadnosti podjetju.

RASTEMO LAHKO LE Z VLAGANJI
Danes, ko se svet spreminja vse hitreje, lahko potrebe trgov obvladujemo le s hitrim odzivanjem in večjo prodajo. 
Po besedah Krkinega prvega moža bomo večje tržne deleže in prodajno rast dosegli z inovativnimi izdelki ter dovolj 
velikimi in sodobnimi proizvodnimi zmogljivostmi. 

ni dobiček bo na ravni dobička leta 2014. Konec leta naj 
bi bilo v skupini Krka nekaj več kot 11.000 zaposlenih, 
kar bo dobre 4 % več kot lani. Od tega jih bo 55 % delalo 
v naših podjetjih in predstavništvih v tujini.
Naš cilj je dosegati najmanj tretjinski delež novih iz
delkov v skupni prodaji ter izbrane izdelke lansirati 
na izbranih ključnih trgih kot prvi generik. Ohranjali 
bomo čim večji delež vertikalno integriranih izdelkov 
ter povečevali njihovo stroškovno učinkovitost in 
konkurenčno prednost. Nova strategija za obdobje 
2016–2020 bo pripravljena do jeseni 2015.

v letOšnjem Prvem četrtletju je bilA v regiji 
zAhOdnA evrOPA dOseženA izrAzitA rAst. kAj 
je PriPeljAlO dO tAkegA rezultAtA?
Vodilna prodajna regija v skupini Krka s prodajo v 
višini 82,1 milijona EUR in 28,4-odstotnim deležem v 
skupni prodaji je prvič postala Regija Zahodna Evropa. 
Prodaja se je glede na enako lansko obdobje povečala 
za 22,3 milijona EUR oziroma za 37 %, kar je največja 
absolutna in relativna rast med vsemi Krkinimi prodaj
nimi regijami. Krka je bila pred nekaj več kot dvema 
desetletjema na zahodnoevropskih trgih komaj prisot
na, danes pa so naša zdravila uporabnikom na voljo 
tako v lekarnah kot v bolnišnicah. Posebej izrazito, kar 
za 60 %, se je prodaja povečala v Nemčiji, lepe rasti pa 
smo dosegli tudi v Veliki Britaniji, Španiji, skandinav
skih državah in na nekaterih drugih zahodnoevrop
skih trgih. Večletno trdo delo na teh trgih je obrodilo 
sadove in prineslo rezultate, za katere verjamemo, da 
se bodo nadaljevali tudi v prihajajočem obdobju.

kAkšni PA sO rezultAti v drugih regijAh?
Druga po velikosti prodaje v skupini Krka je Regija 
Vzhodna Evropa s prodajo v višini 81,5 milijona EUR 
in 28,2-odstotnim deležem v prodaji skupine. Največji 
posamični trg v tej regiji je Ruska federacija, kjer se 
je prodaja, izražena v rubljih, sicer povečala za 1 %, 
a je bila vrednost rublja v prvih treh mesecih v pov
prečju dobrih 30 % pod povprečjem enakega lanske
ga obdobja. V Regiji Srednja Evropa, ki ima v skupni 
prodaji 23,6-odstotni delež, smo z 68,4 milijona EUR 
prodanih izdelkov dosegli 10-odstotno rast. Prodaja 
v Regiji Jugovzhodna Evropa v vrednosti 30,6 milijona 
EUR predstavlja 10,6 % celotne prodaje, domači trg 
pa z 19,2 milijona EUR prestavlja 6,6-odstotni delež 
v skupni prodaji. V Regiji Čezmorska tržišča smo pro
dali za 7,5 milijona EUR izdelkov, kar je 15 % več kot 
v primerljivem lanskem obdobju.

KaKO pa sO Na pOsLOvaNje vpLivaLe razmere 
v ruski FederAciji in ukrAjini?
Krka je na ruskem trgu prisotna že več kot 50 let. S po -
globljenim strokovnim delom in kakovostno ponudbo

NadzorNi svet KrKe je Na 

seji 21. jaNuarja 2015 za 

predsedNiKa uprave za Nov 

šestletNi maNdat imeNoval 

zdajšNjega predsedNiKa 

uprave iN geNeralNega 

direktorja jožeta Colariča. 

Hkrati ga je zadolžil, 

da do konCa novembra 

2015 pripravi predlog za 

imenovanje članov uprave. 

člani nadzornega sveta 

so tako jožetu Colariču 

potrdili tretji mandat, ki ga 

bo nastopil 1. januarja 2016.

kAkO bi Ocenili POgOje in rezultAte 
POslOvAnjA v letu 2014?
Poleg gospodarske nestabilnosti na nekaterih trgih se 
je nadaljevalo padanje cen farmacevtskih izdelkov in 
s tem konkurenčna tekma, ki je postala vse ostrejša. 
Proti koncu leta je prišlo še do razvrednotenja ruskega 
rublja, zaradi česar smo imeli med finančnimi odhodki 
za 96 milijonov EUR negativnih tečajnih razlik, vezanih 
na to valuto. Moram pa poudariti, da le 30 % omenje
nih negativnih tečajnih razlik izhaja iz prejetih plačil v 
rubljih (t. i. realizirane tečajne razlike), preostalih 70 %
pa predstavlja računovodski preračun terjatev iz ru
bljev v evre po tečaju konec leta 2014 (t. i. nerealizira
ne tečajne razlike). Ker se je v prvih mesecih letošnje-  

    ga leta tečaj ruskega rublja okrepil, smo imeli
 konec marca neto pozitivne tečajne razlike

v višini 21 milijonov EUR.
Prodaja skupine Krka je v letu 
2014 znašala 1,19 milijarde EUR 
in je že peto leto zapored pre
segla milijardo evrov. Merjeno 
v količini prodanih izdelkov 
smo prodajo povečali za 10 %. 
Dobiček iz poslovanja v višini 
277 milijonov EUR se je po
večal za 22 %, letni dobiček 
v višini 166 milijonov EUR 
pa je bil zaradi omenjenih 
negativnih tečajnih razlik 
4 % manjši kot leta 2013. 
Rezultati so v primerjavi 
s konkurenčnimi podjetji 
dobri, kar se kaže tako 
v prodaji, kazalnikih po
slovanja in številu novih 
izdelkov na trgu kot v po
večanem fizičnem obsegu 

proizvodnje. Da vzdržuješ 
rast, je treba danes še več 

narediti in prodati.

KaKšNe pa sO NapOvedi 
za LeTOšNje LeTO iN za 

prihOdNja LeTa? 
Naši načrti so ambiciozni, hkrati pa 
se zavedamo, da bodo na poslo
vanje kot vedno vplivale razmere 
na posameznih trgih. V skupini 
Krka letos načrtujemo prodajo 
v višini 1,26 milijarde EUR. K 
njeni rasti bodo pomembno 
prispevali novi izdelki, zlasti 
tisti, ki vsebujejo kombinacije 
učinkovin. Letošnji načrtova

KrKa je pod vodstvom 

predsedNiKa uprave iN 

geNeralNega direKtorja 

jožeta Colariča v 

tujiNi oKrepila lastNo 

marKetiNšKo-prodajNo 

mrežo, ki skupaj s 

proizvodno-distribuCijskimi 

podjetji obsega 28 odvisniH 

družb in 19 predstavništev.

jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor
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  poslovanje   KRKAKRKA   poslovanje   

nAjvečjA PrOdAjA v vzhOdni evrOPi

Prodaja na tujih trgih je predstavljala več kot 93 % 
prodaje skupine. Največja prodajna regija je bila 
s 34,3-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka 
Vzhodna Evropa, v kateri smo za prodajo v letu 2013 
zaostali za 4 %. V evrih izražena manjša vrednost pro
daje je bila posledica padca ruskega rublja v tretjem, 
predvsem pa v zadnjem četrtletju, medtem ko se je 
v ruskih rubljih izražena prodajna rast nadaljevala 
tudi v letu 2014, prav tako količinska.
Druga največja prodajna regija je bila z 22,9 % pro
daje skupine Krka regija Srednja Evropa, sledili pa 
sta ji regiji Zahodna Evropa z 21,1 % in Jugovzhodna 
Evropa s 13 %. V novi prodajni regiji Čezmorska trži
šča smo v letu 2014 ustvarili 2,1 % prodaje skupine. 
Prodaja v Sloveniji, kjer smo se soočali z negativnimi 
vplivi uvedbe terapevtskih skupin in z njimi poveza
nimi pritiski na zniževanje cen in zmanjševanje po

rabe zdravil, je predstavljala 6,6 % prodaje skupine. 
Vrednostno ni dosegla lanske, a smo s skoraj 10
-odstotnim tržnim deležem kljub temu ohranili vodil
no mesto med proizvajalci.

nAjveč zdrAvil nA recePt

Najpomembnejša prodajna skupina Krkinih izdelkov 
ostajajo zdravila na recept. Njihova prodaja je znašala 
990,6 milijona EUR, kar je 83,1 % prodaje skupine Krka. 
Glede na leto 2013 se je povečala za 1 %. Izdelki brez 
recepta predstavljajo 10,3 % prodaje skupine, njihova 
prodaja pa je padla predvsem zaradi manj pogostih 
prehladnih obolenj in razvrednotenja valut v Ruski 
federaciji in Ukrajini, ki sta Krkina največja posamič
na trga za te izdelke. Prodaja veterinarskih izdelkov 
je znašala 3,9 % celotne prodaje, prodaja zdraviliško-
-turističnih storitev pa 2,5 %. Ostala prodaja skupine 
Krka je predstavljala 0,2 % celotne prodaje.

rezultAti POslOvAnjA

Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 
277 milijonov EUR je bil za 49,4 milijona EUR 
oziroma za 22 % večji kot v letu 2013. Dobiček iz 
poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), 
v višini 374,5 milijona EUR se je povečal za 
52,8 milijona EUR oziroma za 16 %.
Drugi poslovni prihodki so znašali 70,7 milijo
na EUR in so bili za 64,9 milijona EUR večji kot 
v letu 2013. Razloga za povečanje sta bila pred
vsem odprava rezervacij in prejeta odškodni
na, slednja v višini 20,8 milijona EUR. Krka je 
odškodnino prejela iz naslova spora z družbo 
AstraZeneca zaradi neupravičene začasne pre
povedi prodaje Krkinega zdravila Esomeprazo
le v Veliki Britaniji, ki je trajala od sredine leta 
2010 do sredine leta 2011. Ker se je tožeča 
stranka na odločitev sodišča pritožila, je Krka 
v okviru poslovnih odhodkov oblikovala rezer
vacijo v višini 20 milijonov EUR.
Neto finančni izid skupine Krka se je v letu 
2014 glede na leto 2013 poslabšal. Razlog 
so bile neto negativne tečajne razlike, ki so 
v letu 2014 znašale 100,1 milijona EUR, kar je 
72,5 milijona EUR več kot v letu 2013, ko je sku
pina Krka beležila neto negativne tečajne raz
like v vrednosti 27,6 milijona EUR. Ena tretjina 
tečajnih razlik je nastala pri plačilih, dve tretjini 
pa sta povezani s prevrednotenjem terjatev in 
danih posojil. Večji del tečajnih razlik je posledi
ca razvrednotenja ruskega rublja in so večino
ma nastale konec leta.

LETO 2014 JE SKUPINI KRKA 
PRINESLO ŠTEVILNE IZZIVE
V letu 2014 se je poleg gospodarske nestabilnosti na nekaterih naših trgih nadaljevalo padanje cen farmacevtskih 
izdelkov in vse ostrejša konkurenčna tekma. S prilagajanjem tržnim razmeram in racionalno rabo vseh virov smo 
poslovno leto kljub vsemu končali uspešno. V skupini Krka smo prodali za 1.191,6 milijona EUR izdelkov, kar je 
vrednostno 0,8 % manj kot v letu 2013, količinsko pa se je prodaja povečala za 10 %.

POslOvAnje skuPine 
KrKa v prvem 
četrtletju 2015

289,3 milijona eUR
Prodaja izdelkov in storitev skupine krka se je 
glede na enako lansko obdobje zmanjšala za 3 %. 
Na prodajo so močno vplivali tečaji tujih valut, zlasti 
rublja. Po padcu tečaja ob izteku lanskega leta se 
je rubelj glede na evro v prvih mesecih letošnjega 
leta, predvsem ob izteku četrtletja, sicer krepil, ven
dar je bila njegova vrednost v prvih treh mesecih 
v povprečju še vedno dobrih 30 % pod povprečjem 
enakega lanskega obdobja. Zaradi tega je bila pro
daja na ruskem trgu, izražena v evrih, kljub pove
čanju njene vrednosti v rubljih manjša od prodaje 
v primerljivem lanskem obdobju.

3-odstotna rast
količinsko smo povečali prodajo glede na enako 
lansko obdobje.

28,4-odstotni delež
največji delež v prodaji skupine krka ima prodaj
na regija Zahodna Evropa.

+22,3 milijona eUR (37 %)
največja absolutna in relativna rast prodaje gle
de na enako lansko obdobje je bila v regiji Zahodna 
Evropa. K skupni rasti je prispevala več kot 70 % 
večja prodaja prek odvisnih družb, katerih delež 
v prodaji regije se je povzpel na 64 %.

243,2 milijona eUR
Prodaja zdravil na recept, ki so Krkina najpo
membnejša skupina izdelkov, predstavlja dobrih 
84 % v prodaji.

43,1 milijona eUR
dobiček iz poslovanja skupine krka je bil 32 % 
manjši kot v enakem lanskem obdobju.

55,1 milijona eUR
čisti dobiček skupine krka je bil 30 % večji kot 
v enakem lanskem obdobju. Krepitev rublja glede 
na konec leta 2014 je povzročila neto pozitivne te
čajne razlike, ki so povečale finančne prihodke in 
s tem čisti dobiček skupine.

20,3 milijona eUR
vrednost naložb skupine krka v družbi Krka 
je bila 17,5 milijona EUR, v odvisnih družbah pa 
2,8 milijona EUR.

10.555
število zaposlenih se je do konca marca 2015 po
večalo za 6.

55 %
delež zaposlenih z najmanj univerzitetno izo-
brazbo ves čas narašča.
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Čisti dobiček skupine Krka v letu 2014 je znašal 
166,2 milijona EUR in je bil glede na leto prej 
manjši za 4 %. Čisti dobiček družbe Krka je 
znašal 144,4 milijona EUR in je bil glede na leto 
2013 manjši za 12 %.
Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka 
za leto 2014 je znašal 13,9 % (družbe Krka 
12,7 %), delež dobička iz poslovanja v prodaji 
23,2 % (družbe 22,7 %) in delež dobička iz po
slovanja pred amortizacijo (EBITDA) v prodaji 
31,4 % (družbe 29 %). Donosnost kapitala (ROE) 
za skupino Krka je znašala 12,4 % (za družbo 
10,6 %), donosnost sredstev (ROA) pa 9,3 % (za 
družbo 8,3 %).

kAr 19 nOvih izdelkOv 

V letu 2014 smo registrirali 19 novih izdelkov 
v 47 farmacevtskih oblikah in jakostih. Za zdra
vila na recept, izdelke brez recepta in veterinar
ske izdelke smo po različnih evropskih in na
cionalnih registracijskih postopkih v različnih 
državah na novo pridobili 460 registracij.

zAščitA lAstnegA znAnjA 

V letu 2014 smo vložili patentne prijave za 4 izu
me, na osnovi prioritetnih prijav iz leta 2013 pa 
smo vložili 10 mednarodnih patentnih prijav. 
V Sloveniji smo v letu 2014 prijavili 70 blagov
nih znamk, vložili pa smo tudi 33 mednarodnih 
in 68 nacionalnih prijav blagovnih znamk.

v tujini že 53 % zAPOslenih

Konec leta 2014 je bilo v skupini Krka 10.499 za
poslenih, od tega 4887 (47 %) v Sloveniji in 5612 
(53 %) v tujini. Število zaposlenih v skupini Krka 
se je v primerjavi z letom 2013 povečalo za 451 
(4 %). V tujini se je število zaposlenih povečalo za 
410 (8 %), v Sloveniji pa za 41 (1 %). Delež zapo
slenih z najmanj univerzitetno izobrazbo v skupi
ni Krka predstavlja 55 %, to je 5771 zaposlenih.

POslOvni nAčrti skuPine krkA 
zA letO 2015

 Prodaja izdelkov in storitev bo predvidoma 
dosegla 1.260 milijonov EUR.

 Delež prodaje na tujih trgih bo predvidoma 
94-odstoten.

 Najpomembnejša skupina izdelkov ostajajo 
zdravila na recept z 81-odstotnim deležem 
v prodaji.

 Čisti dobiček bo predvidoma na ravni čiste
ga dobička v letu 2014.

 Število zaposlenih se bo povečalo tako 
 v Sloveniji kot v tujini, skupaj za 4 %.

 Načrtovane naložbe v vrednosti 165 mi
lijonov EUR bodo namenjene predvsem 
povečanju in modernizaciji proizvodnih in 
razvojnoraziskovalnih zmogljivosti ter in
frastrukture.

velika vloga novih izdelkov v pro-
daji je rezultat vlaganj v razvoj in 
raziskave.
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  pregled leta   KRKAKRKA   pregled leta   

1  v leto 2014 smo vstopili z novo, šesto prodajno regijo. v Re-
gijo čezmorska tržišča spadajo srednji in daljni vzhod, afrika 
ter severna in južna amerika. Registrirali smo dve novi odvi-
sni družbi: februarja v veliki britaniji podjetje krka Uk ltd, 
oktobra pa na Finskem podjetje kRka Finland oy.

2  ob slovenskem kulturnem prazniku smo na prvem dogodku 
v sklopu praznovanj 60-letnice predstavili drugo knjigo spomi-
nov krkašev Reka zgodb 2. gre za nadaljevanje Reke zgodb, ki 
smo jo izdali leta 2010. knjigi spadata v krkino knjižno zbirko 
in vsebujeta 122 zgodb krkašev.

3  knjižna izdaja harward business Review z naslovom the 
end of competitive advantage je krko postavila v izbrano 
družbo desetih izjemno uspešnih podjetij v svetu.

4  sredi marca smo uspešno končali petdnevno inšpekcijo 
Fda, ki je poleg sistema zagotavljanja kakovosti pod drobno-
gled vzela še področje obvladovanja embalažnih materialov in 
sistem označevanja ter proces proizvodnje.

5  s slavnostno akademijo smo počastili 60. obletnico ustano-
vitve Farmacevtskega laboratorija krka.

6  krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki je potekal že 
tretjič zapored, je v dobrodelnosti povezal več kot 1000 kr-
kašev. zbirali smo potrebščine, pomagali na Rdečem križu 
in karitasu, darovali kri, pomagali starejšim, preživeli čas 
z osebami s posebnimi potrebami ter zbirali hrano za živali iz 
zavetišč.

7  krkini inovatorji so junija na sedmi podelitvi nagrad za ino-
vacije dolenjske in bele krajine prejeli dve zlati in eno srebrno 
priznanje. inovacijo Farme gRs, ki deluje pod krkinim okri-
ljem, pa je gospodarska zbornica slovenije septembra nagra-
dila z zlatim priznanjem.

8  konec julija smo v obratu za proizvodnjo učinkovin v kr-
škem izdelali prvo serijo kvetiapina, kar je napovedalo zače-
tek redne proizvodnje v sintezi 1.

9  v sklopu XXiv. ekonomskega foruma, ki je septembra po-
tekal na Poljskem, smo v kategoriji trajnostnega in stabilnega 
razvoja prejeli nagrado indeks uspeha.

10 krkine nagrade in priznanja je na septembrski prireditvi 
prejelo 53 dijakov iz vse slovenije, mesec dni pozneje pa še 30 
mladih raziskovalcev. Na fotografiji so prejemniki nagrad za 
posebne dosežke.

11 Na 14. konferenci izobraževalni management je krka že 
desetič prejela priznanje toP 10 za neposredno povezovanje 
izobraževanja in poslovne strategije, zbiranje novega znanja 
in spodbujanje vseh izobraževalnih skupin.

12 konec oktobra smo uspešno končali 19. presojo integrira-
nega sistema vodenja. Na fotografiji je presojevalska skupina 
siQ iz ljubljane s krkinim vodstvom.

13 krka je v okviru tekmovanja časnika Finance za najboljše 
letno poročilo prejela glavno nagrado za najboljše letno po-
ročilo med velikimi podjetji za leto 2013 in področno nagrado 
za najboljše letno poročilo v obvladovanju tveganj med vsemi 
podjetji za leto 2013.

14 leto je zaznamovala tudi gradnja obrata za proizvodnjo 
trdnih oblik zdravil Notol 2, največje naložbe v celotni zgodovini 
podjetja. čeprav je bil začetek proizvodnje načrtovan za konec 
leta 2015, je stekla že februarja. Na fotografiji je robotska 
celica v pakirnici Notola 2.

15 gospodarska zbornica dolenjske in bele krajine nam je ob 
60-letnici ustanovitve podelila priznanje za prispevek h gospo-
darskemu razvoju regije.

16 sredi decembra smo v tovarni krka-Rus prvič proizvedli 
milijardo tablet. milijardno tableto so skupaj z vodstvom 
prestregli zaposleni v tabletnem oddelku in s tem simbolično 
zaznamovali zgodovinski trenutek.

RAZGIBANO JUBILEJNO LETO
Leto 2014 je bilo Krkino leto, saj smo praznovali 60-letnico delovanja. Spomin na ustanovitev Farmacevtskega laborato-
rija Krka 23. aprila 1954 smo zaznamovali s številnimi dogodki. Z vztrajnostjo, delavnostjo in znanjem vseh krkašev smo 
v svojo zgodovino zapisali še eno uspešno poslovno leto. Kljub ne vedno naklonjenim razmeram doma in po svetu smo 
se ob koncu leta lahko veselili gradnje novih proizvodnih zmogljivosti, marketinško-prodajnih aktivnosti ter priznanj in 
nagrad na najvišjih ravneh.  Pomembnejše dogodke Krkinega leta 2014 vam razkrivamo skozi fotografski objektiv.
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  delNiCe   KRKAKRKA   delNiCe   

V zadnjih 12 mesecih se je tečaj Krkine delnice zvišal za 8 %, 
medtem ko je slovenski indeks SBITOP pridobil 9 % vred-

nosti. Indeks SBITOP je slovenski blue-chip indeks, ki daje in
formacije o gibanju cen delnic največjih slovenskih družb in 
delnic, s katerimi se na Ljubljanski borzi največ trguje. V drugi 
polovici leta 2014 je tečaj Krkine delnice padal, na začetku 
leta 2015 pa je spet začel rasti.
Primerjava gibanja tečaja Krkine delnice z gibanjem global
nega delniškega indeksa S & P Global Health Care v zadnjem 
letu kaže, da je tečaj Krkine delnice v povprečju rasel po-
časneje kot omenjeni indeks.

krkinA delnicA nA ljubljAnski bOrzi in 
vAršAvski bOrzi

Krkina delnica ostaja daleč najprometnejši vrednostni papir 
na Ljubljanski borzi. Kljub temu je likvidnost trgovanja z njo 
zaradi splošne slabe likvidnosti trgovanja na Ljubljanski borzi 
relativno majhna. Od januarja do maja 2015 je bil povprečni 
dnevni promet s Krkino delnico na Ljubljanski borzi 0,4 mili
jona EUR. Od leta 2012 so vse Krkine delnice uvrščene tudi 
v trgovanje na Varšavski borzi.
V skladu s sklepom 19. skupščine z dne 3. 7. 2014 je Krka 
zmanjšala osnovni kapital z umikom 2.632.672 lastnih del
nic, kar je predstavljalo 7,431 % vseh izdanih delnic. Po umi
ku je bil osnovni kapital razdeljen na 32.793.448 delnic, kar 
pomeni, da se je lastniški delež lastnikov povečal. 19. skup
ščina delničarjev je upravo družbe pooblastila za pridobiva
nje lastnih delnic v višini 10 % osnovnega kapitala v obdobju 
36 mesecev. Po prejetem pooblastilu je Krka pridobila 
230.371 lastnih delnic, kar predstavlja 0,702 % osnovnega 
kapitala družbe.

KrKiNa deLNica 
na ljubljanski borzi 
in varšavski borzi
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KRKINA RAZVOJNA STRATEGIJA 
PREDVIDEVA NADALJNJO RAST DIVIDEND
V skladu s Krkino razvojno strategijo sta uprava in nadzorni svet skupščini predlagala dividendo v višini 2,20 evra 
bruto na delnico, kar je 4,8 % več kot lani.

Krka nadaljuje s krepitvijo dobrih odnosov 
z domačimi in mednarodnimi vlagatelji in 
jim predstavlja svojo poslovno zgodbo. 
Tako v Sloveniji kot po svetu organizira in 
se udeležuje številnih dogodkov, namenje
nih vlagateljem. 

Novembra lani in maja letos smo se udeležili 
dveh za domači trg najpomembnejših do
godkov Ljubljanske borze in obakrat naleteli 
na veliko zanimanje vlagateljev. 

Za naše delnice se najbolj zanimajo med
narodni vlagatelji, zato jim v Krki namenja
mo dodatno pozornost. Oktobra 2014 smo 
se z njimi srečali na konferenci v Avstriji, 
novembra  smo zanje organizirali tako ime
novani roadshow v Londonu in Varšavi, de
cembra pa konferenco v Pragi.

Promocijske aktivnosti organiziramo tudi 
zunaj Evrope, kjer Krko kljub oddaljenosti 
dobro poznajo. Tudi lani smo se srečali 
z vlagatelji v New Yorku. 

Maja letos smo za mednarodne vlagatelje 
ponovno organizirali roadshow. Tokrat smo 
poleg Londona in Varšave obiskali Pariz. 

Poleg vlagateljev predstavljajo pomem
ben del investicijske javnosti analitiki, ki 
spremljajo Krkino poslovanje in oblikujejo 
naložbena priporočila. Novembra lani smo 
na sedežu družbe organizirali redno letno 
srečanje s slovenskimi in tujimi finančnimi 
analitiki. Odzvala se je večina povabljenih, 
poleg slovenskih analitikov tudi strokovnja
ki iz Londona, z Dunaja in iz Zagreba. 

Tudi tokrat je bil namen srečanja analiti
kom omogočiti neposreden stik s Krkinim 
vodstvom, saj to omogoča lažje in celovi
to razumevanje Krkine poslovne zgodbe. 
Predsednik uprave jim je predstavil Krkino 
poslovno strategijo, rezultate poslovanja in 
poslovne priložnosti. Tokrat se je osredoto
čil na Krkine nove proizvodne zmogljivosti 
doma in v tujini.

Osnova za dejansko izplačilo dividend je sklep skup
ščine o višini in datumu izplačila dividend, ki ga sprej
mejo delničarji na skupščini.

kdO sO krkini delničArji?

Največja skupina delničarjev so domače fizične osebe, 
ki jih je več kot 59.000 in imajo 40,6 % Krkinih delnic. 
Lastniški delež mednarodnih vlagateljev znaša 22,9 % 
in se je v zadnjem letu povečal za dobri dve odstotni 
točki. Največja posamična delničarja ostajata državna 
sklada, in sicer Slovenski državni holding in Kapitalska 
družba. Deset največjih delničarjev razpolaga z 42,49 % 
Krkinih delnic.

sestava delničarjev 30. 4. 2015 

PredlAgAnA dividendA višjA zA 4,8 %

V skladu z usmeritvami razvojne strategije Krka za dividende 
namenja največ polovico čistega dobička predhodnega leta. 
Krkina uprava in nadzorni svet sta predlagala, da se letos 
za izplačilo dividend nameni 2,20 EUR bruto na delnico, kar 
je 4,8-odstotno povečanje glede na predhodno leto. Izpla
čilo dividend se bo predvidoma začelo 60 dni po sprejetju 
predloga na 20. skupščini delničarjev, to je v drugi polovici 
avgusta. Pri izplačilu dividend fizičnim osebam – rezidentom 
Republike Slovenije – se upošteva davek v višini 25 %.

NadaLjevaNje rasTi divideNd

Če bo predlog uprave in nadzornega sveta o izplačilu divi
dend sprejet, bi se bruto dividenda na delnico v obdobju 
2006–2015 v povprečju vsako leto povečala za 14 %. Tako 
bi dividendna donosnost glede na vrednost Krkine del
nice konec aprila znašala 3,2 %. Delničarji bodo o letošnji 
dividendi odločali na 20. redni skupščini delničarjev, ki bo 
18. junija 2015. 

bruto dividenda na delnico (v eur)

2015*  2,20
2014  2,10
2013  1,61
2012  1,50
2011  1,40
2010  1,10
2009  1,05
2008  0,91
2007  0,80
2006  0,69

* Predlog uprave in nadzornega sveta. Za vsa obdobja je upoštevano število delnic 
 po cepitvi v razmerju 1 : 10.

kdO je uPrAvičen dO dividend?

Do dividend so upravičeni tisti delničarji, ki bodo na preseč
ni datum, to je 23. junija 2015, v centralnem registru vpisani 
kot lastniki Krkinih delnic.
Presečni datum je bil objavljen v sklicu skupščine. Na podla
gi tega sklica je Ljubljanska borza kot prvi trgovalni dan brez 
upravičenosti do dividende določila 22. junij 2015.
To pomeni, da bodo delničarji, ki bodo delnice prodali 
22. junija 2015 ali kasneje, upravičeni do izplačila dividend. 
Delničarji, ki bodo Krkine delnice kupili 22. junija 2015 ali 
kasneje, in tisti, ki bodo delnice prodali pred tem datumom, 
ne bodo upravičeni do izplačila dividend v tekočem letu.

 mednarodni vlagatelji 
 domače fizične osebe
 državni skladi
 investicijske družbe in skladi 

 ter gospodarske družbe
 lastne delnice 

s svOjO POslOvnO zgOdbO PO svetu

Delničarji se bodo na njej seznanili z letnim 
poročilom uprave, prejemki članov upra
ve in nadzornega sveta (NS) ter poročilom 
NS o rezultatih preveritve letnega poročila 
za leto 2014 in njegovi potrditvi. Odločali 
bodo tudi o uporabi bilančnega dobička za 
leto 2014 ter podelitvi razrešnice upravi in 
NS za leto 2014.

Uprava in NS skupščini predlagata, da 
se bilančni dobiček za leto 2014 v višini 
181.488.404,86 EUR uporabi za naslednje 
namene:

 za dividende (2,20 EUR bruto na delnico)
 71.638.769,40 EUR 

 za druge rezerve iz dobička 
 54.924.817,73 EUR 

 za prenos v naslednje leto
 54.924.817,73 EUR 

Dividende se delničarjem začnejo izplače
vati v 60 dneh po končani skupščini, in sicer 
po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno 
pri KDD – Centralni klirinško depotni druž
bi, d. d., Ljubljana, na dan 23. junija 2015.

Delničarji bodo na skupščini izvolili nove 
člane NS, predstavnike delničarjev, ki bodo 
petletni mandat začeli 21. junija 2015. 

Pred lagani so: prof. dr. Julijana Kristl, pred
sednica upravnega odbora Fakultete za 
farmacijo Univerze v Ljubljani, Jože Mer
mal, predsednik uprave BTC, Andrej Slapar, 
pred sednik uprave Zavarovalnice Triglav, 
izr. prof. dr. Sergeja Slapničar, Ekonomska 
fakulteta Univerze v Ljubljani, Matej Pirc, 
predsednik uprave Slovenskega državne
ga holdinga in mag. Anja Strojin Štampar, 
MBA, članica uprave Kapitalske družbe. 

Sklepali bodo tudi o imenovanju revizorja 
za poslovno leto 2015. Predlagana je revi
zijska družba Ernst & Young Revizija, po
slovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Popolno gradivo za skupščino je delničar
jem na vpogled na poslovnem naslovu 
družbe (Šmarješka cesta 6, Novo mesto) 
vsak delovni dan od 10. do 13. ure od dne 
objave sklica do 18. junija 2015. 

Sklic skupščine s predlogi sklepov z obra
zložitvami in drugim pripadajočim gradi
vom je objavljen tudi na spletni strani druž
be www.krka.si.

20. skuPščinA delničArjev
20. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto,         
bo v četrtek, 18. junija 2015, ob 13. uri v Hotelu Šport na Otočcu. 

v skupini krka proizvedemo več kot 13 milijard tablet 
in kapsul na leto.
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  Naložbe   KRKAKRKA   Naložbe   

Gradnjo smo začeli junija 2012, po uspešno 
opravljeni verifikacijski presoji Javne agen

cije Republike Slovenije za zdravila in medicin
ske pripomočke pa je februarja letos v obratu 
stekla proizvodnja. Naložba je ocenjena na 
200 milijonov EUR. Objekt s skupno površino 
55.000 m2 sestavljajo tri povezane stavbe: pro
izvodni blok, visokoregalno skladišče in pakirni 
blok. Postopno bomo dokupovali proizvodne 
linije in zmog ljivost povečevali do končne zmog-
ljivosti 4,5 milijarde tablet in kapsul na leto.

Notol 2 je zasnovan na vertikalnogravitacij
skem pretoku materialov (surovin, medizdel
kov, polizdelkov), ki jih prek priključnih postaj 
odmerjamo v kontejnerje, granulatorje, table
tirke, kotle za oblaganje, pregledne stroje in na 
pakirne linije. Z izbrano proizvodno opremo 
in najboljšo razpoložljivo tehnologijo s pod-
ročja varstva okolja bo novi obrat omogočal 
učinkovitejšo rabo energije, odpadnih surovin, 
hkrati pa bo zmanjšal izpuste nevarnih snovi 
v okolje.

Sočasno smo zgradili tudi objekt za pripravo vod, 
ki bo zagotovil zadostne zmogljivosti za pripravo 
prečiščenih vod in stolpnih napajalnih vod ter 
nemoteno oskrbo po zagonu Notola 2. Uporab
no dovoljenje za to naložbo, vredno 12 milijonov 
EUR, smo dobili konec decembra 2014.
Končali smo tudi transportni sistem, ki pove
zuje Notol 2 in skladišče končnih izdelkov. Za 
vgradnjo logistične opreme, ki povečuje zmo
gljivost in pretočnost sistema po zagonu Noto
la 2, smo porabili 2,6 milijona EUR.

NOtOL 2 – NajVEčja 
NaLOžba V KRKiNi ZgODOViNi
Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu smo končali gradnjo novega obrata za proizvodnjo trdnih oblik 
zdravil, poimenovanega Notol 2. Novi obrat bo omogočal proizvodnjo 4,5 milijarde tablet in kapsul na leto. 

Proizvodnja v Notolu 2 je stekla februarja 2015.

KLjUčNE NaLOžbE 
ZADNJEGA DESETLETJA
V skupini Krka smo v zadnjem desetletju prodali za 9,2 milijarde EUR izdelkov in storitev, dali na trg 158 novih iz-
delkov in okrepili marketinško-prodajno mrežo, ki jo skupaj s proizvodno-distribucijskimi podjetji danes sestavlja 
28 odvisnih družb in 19 predstavništev. Število zaposlenih smo povečali za več kot 5600, v nove proizvodne, razvojne 
in infrastrukturne zmogljivosti pa smo vložili 1,2 milijarde EUR. 

1 2

3 4

5 6

7 8

1  januarja 2005 se je začela posku-
sna proizvodnja v tovarni v jastre-
barskem na hrvaškem. Redna pro-
izvodnja se je začela leto pozneje.

2  junija 2007 smo uradno odprli 
obrat za proizvodnjo farmacevtskih 
učinkovin sinteza 4. z naložbo smo 
zagotovili obvladovanje celotnega 
procesa od razvoja do surovine in 
končnih izdelkov.

3  8. novembra 2007 smo podpisali 
pogodbo o nakupu nemške družbe 
tad Pharma gmbh iz Cuxhavna, kar 
je bil zgodovinski dogodek, saj je šlo 
za prvi prevzem. s tem smo pove-
čali svojo rast, hkrati pa prispevali 
k izboljšanju položaja v generični 
farmacevtski industriji v zahodni 
evropi.

4  decembra 2007 smo odprli nov 
del obrata za proizvodnjo injekcij       
z zmogljivostjo 100.000.000 injekcij 
na leto. vanj smo vgradili 3 linije za 
pripravo in polnjenje injekcijskih 
raztopin in s tem zmogljivosti pove-
čali za 30 %. 

5  oktobra 2011 smo v ločni v No-
vem mestu odprli Razvojno-kontrol-
ni center 3 in obrat za proizvodnjo 
trdnih oblik zdravil ter tako zagoto-
vili nove razvojne možnosti.

6  v letu 2013, ko je tovarna krka-Rus 
v Ruski federaciji zaznamovala deset-
letnico delovanja, smo končali eno od 
najpomembnejših naložb v sku  pini 
krka, gradnjo tovarne krka-Rus 2.  že 
julija je začel obratovati distribucijski 
center, oktobra pakirna linija, de-
cembra pa so bili izpolnjeni vsi pogoji 
za zagon proizvodnje polizdelkov.

7  konec leta 2014 se je v novem 
obratu za proizvodnjo zdravilnih 
farma cevtskih učinkovin v krškem 
začela redna proizvodnja.

8  v Notolu 2, krkini največji naložbi, 
bomo na leto proizvedli 4,5 milijarde 
končnih izdelkov. sedemnivojski ob-
jekt je z mostovi povezan z Notolom 
1 in s skladiščem končnih izdelkov.

V skupini Krka poteka letos okoli 20 naložbenih 
projektov, s katerimi bomo proizvodne zmoglji
vosti povečali za 40 %. Letni količinski obseg pro
izvodnje se bo tako z lanskih 12 milijard tablet in 
kapsul povečal na več kot 13, v nekaj letih pa bo 
zrasel na več kot 17 milijard tablet in kapsul.
Letošnja ključna nova naložba bo začetek grad nje 
Razvojno-kontrolnega centra 4 (RKC 4) na Krkini 
proizvodni lokaciji v Ločni. Gradnja je potrebna 
zaradi razvoja in zagotavljanja kakovosti. Kom
pleks, ki bo obsegal 18.000 m² in bo stal 54 milijo
nov EUR, bo povezan z RKC 2 in RKC 3. 
V Ljutomeru pospešeno končujemo nov obrat  
za proizvodnjo nove generacije pastil. Objekt 
v vrednosti 11,5 milijona EUR smo zgradili v 
rekordnem času – v dobrih 4 mesecih. Konec 
poletja načrtujemo presojo Javne agencije Re
publike Slovenije za zdravila in medicinske pri
pomočke. Tako bomo še letos začeli proizvajati 

v ljutomeru končujemo obrat za proizvodnjo 
nove generacije pastil.

v nAčrtu sO nOve širitve
nov izdelek v obliki t. i. bombonskih pastil (hard 
candy), ki so med potrošniki najbolj priljublje
ne. 
Zaradi širitve proizvodnega programa v distri
bucijskoproizvodnem centru v Jastrebarskem 
bomo skladiščno-distribucijski del obrata pre
uredili in tako pridobili nove zmogljivosti za 
proizvodnjo trdnih oblik zdravil. Projektna do
kumentacija je v pripravi.

Nadaljevali bomo tudi z opremljanjem nove to
varne v Ruski federaciji in obrata za proizvodnjo 
učinkovin v Krškem ter s tem omogočili pro-
izvodnjo načrtovanih novih izdelkov. Vzporedno 
poteka še več manjših naložbenih projektov. 
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Konec prejšnjega leta smo v evropskih državah za
čeli tržiti kar tri nova zdravila za zdravljenje bo

lezni osrednjega živčevja. Aripiprazol, duloksetin in 
pregabalin so v klinični praksi zelo razširjene učinko
vine, s katerimi smo obogatili svojo paleto zdravil za 
zdravljenje najrazličnejših psihiatričnih in nevroloških 
obolenj. 
Aripiprazol je sodobno zdravilo iz skupine atipičnih 
antipsihotikov. Uporablja se za zdravljenje shizofre
nije in bipolarne manije. Krkin aripiprazol Aryzalera 
je že prisoten na številnih evropskih trgih: v Nemčiji, 
Franciji, na Portugalskem, Irskem, Finskem, Češkem, 
Madžarskem, Poljskem, v Romuniji, Estoniji in Slove
niji. Do konca leta 2015 bo lansiran na tržišča še ne
katerih drugih držav Evropske unije. Krkin aripiprazol 
je bil prvi generični aripiprazol v Evropi. Na nemškem 
trgu, ki velja za največji evropski trg, smo po prodaji 
kljub veliki konkurenci med vodilnimi. 
Duloksetin je antidepresiv, ki spada med najbolj raz
širjena psihiatrična zdravila na svetu. Zelo učinkovit 
je v zdravljenju depresije, zanj sta značilna tudi pro
tibolečinsko delovanje in anksiolitični učinek, z njim 
pa uspešno lajšamo tudi simptome stresne urinske 
inkontinence. Letos bo Krka v večini zahodnoevrop
skih držav in v ostalih državah Evropske unije lansi
rala svoj duloksetin Duloxalta/Dulsevia. V Nemčiji je 
Duloxalta januarja letos prva pridobila dovoljenje za 
promet. Hitri registracijski postopki, ki so pomemben 
del Krkine poslovne odličnosti, so Duloxalti zagotovili 
odločilno prednost pred konkurenti. Trenutno je na 

voljo v 2000 lekarnah po vsej Nemčiji in uspešno kon
kurira drugim generičnim duloksetinom. Septembra 
bo Krkin duloksetin pod imenom Dulsevia dostopen 
tudi na slovenskem trgu.
Pregabalin je zdravilo za zdravljenje epilepsije, z njim 
pa učinkovito zdravimo tudi generalizirane anksiozne 
motnje in predvsem kronične nevropatske bolečine. 
Gre za specifično vrsto bolečine, ki je posledica okvare 
živčevja, pregabalin pa je temelj njenega zdravljenja. 
Krkin pregabalin je prvi med generiki pridobil dovolje
nje za promet v Evropi, na večini trgov brez indikacije 
nevropatska bolečina, ki jo je patentno zaščitil ori
ginator. Poleg zelo uspešnega lansiranja novembra 
2014 v Nemčiji smo pregabalin v začetku letošnjega 
leta lansirali še na Irskem in Portugalskem, maja pa 
tudi v Sloveniji. V nadaljevanju letošnjega leta bomo 
to storili še v ostalih evropskih državah.
S širjenjem prodajne mreže in prodiranjem na zahod-
noevropske trge Krka pridobiva vedno večji ugled in 
postaja prepoznavna tudi v tem delu Evrope. Zaradi 
razvitosti farmacevtske industrije v tem delu Evrope 
in močne konkurence številnih drugih farmacevtskih 
podjetij to nikakor ni lahka naloga. Krka s svojo pre
poznano kakovostjo, odličnostjo, vedno bolj pestro 
ponudbo zdravil ter strokovnimi in predanimi zapo
slenimi uspešno kljubuje oviram in raste še naprej.

Eno zdravilo krvnega tlaka največkrat ne zni
ža dovolj, zato je treba pri večini bolnikov 

poseči po kombinacijskem zdravljenju. Zelo 
učinkovite so tako imenovane fiksne kombi
nacije, ki v eni tableti združujejo dve ali več 
zdravilnih učinkovin. Tudi sodobne smernice 
za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka dajejo 
vedno večji pomen fiksnim kombinacijam.
Med največkrat uporabljenimi zdravili so zdra
vila, ki so zasnovana za zaviranju reninskoan
giotenzinskoaldosteronskega sistema (RAAS). 
Naše prvo zdravilo iz te skupine je bil enalapril, 
ki je v Evropi še vedno zlati standard. V kasnej
ših letih se je ponudba teh zdravil na trgu stal
no dopolnjevala. Danes slovenski 
trg oskrbujemo s tremi zaviralci 
angiotenzinske konvertaze (ena
lapril, ramipril, perindopril) in 
tremi antagonisti receptorjev an
giotenzina II (losartan, valsartan, 
telmisartan). 
V Sloveniji Krka trži 12 učinkovin 
za znižanje krvnega tlaka iz vseh 
šestih skupin. Bolnikom je na voljo 
20 fiksnih kombinacij v 5 farmacevtskih oblikah 
in 56 pakiranjih. Zdravniki lahko za vsakega svo
jega bolnika izberejo najustreznejše zdravilo.

Letos mineva 10 let, odkar smo v Krki dali na trg 
perindopril, eno od najbolj preizkušenih zdra
vil, ki delujejo na RAAS. Perindopril je sodobni 
zaviralec angiotenzinske konvertaze (ACE) in 
deluje tako, da zniža krvni tlak in hkrati upo
časni bolezenske spremembe na 
srcu, v žilah, na ledvicah in v mož
ganih ter tako dokazano zmanjša 
pogostost srčno-žilnih dogodkov. 
Če s perindoprilom ne dosežemo 
ciljnih vrednosti krvnega tlaka 
(pod 140/90 mm Hg), je na voljo 
še v dveh fiksnih kombinacijah: 
z diuretikom indapamidom in z za

viralcem kalcijevih kanalčkov amlo
dipinom. Kombinacija perindoprila 
in amlodipina je ena od najnovejših 
in po delovanju najmočnejših fi
ksnih kombinacij zdravil za znižanje 
krvnega tlaka. Bolnikom omogoča 
učinkovito, zanesljivo in enostavno 
zdravljenje in je dostopna v štirih 
jakostih. Če ciljne vrednosti krvne
ga tlaka tudi z dvema učinkovinama 

niso dosežene, je na voljo trojna kombinacija 
(perindopril, amlodipin in indapamid).
Zaupanje v naša zdravila za zdravljenje zviša

nega krvnega tlaka nas uvršča na prvo mesto 
med proizvajalci v Sloveniji in na eno od vodil
nih mest med proizvajalci teh zdravil v Evropi. 
Vsa Krkina zdravila za zdravljenje krvnega tlaka 
so varna in učinkovita, kar potrjujejo številne 

klinične raziskave, ki jih izvajamo 
doma in po svetu. Na ta način pri
dobivamo podatke, zdravniki, far
macevti in bolniki pa dragocene 
izkušnje s Krkinimi zdravili. Tudi s 
tem dokazujemo, da je zdravljenje 
hipertenzije učinkovito, varno, eno
stavno in uspešno.
Z lastnim znanjem in najsodobnej

šo tehnologijo, ki celo presega visoke zahteva
ne standarde, v Krki proizvajamo učinkovita 
in varna zdravila vrhunske kakovosti. Visoko 
kakovost naših zdravil dokazujejo tudi certifi
kati ustreznosti, patentne zaščite in prestižne 
nagrade, ki jih Krka prejema za svoja zdravila 
za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka. Najbolj 
odmevna nagrada je bilo zlato priznanje Go
spodarske zbornice Slovenije za inovativni po
stopek stabilizacije Krkinega perindoprila.
S Krkinimi zdravili za zniževanje krvnega tlaka 
se v svetu vsak dan zdravi že več kot 11 milijo
nov bolnikov. 

vsaKo uro se Na 

svetu predpiše več 

kot 16.000 škatliC 

krkiniH zdravil, 

NameNjeNih 

zniževanju 

KrvNega tlaKa.

samo v sloveNiji 

se s KrKiNimi 

aNtihiperteNzivi 

vsaK daN zdravi 

sKoraj 300.000 

bolnikov.KrKa je Na evropsKih trgih 

prva lansirala generični 

aripiprazol, duloksetin in 

pregabalin.

SKRB ZA VAŠ KRVNI TLAK JE DEL NAS
tako dolgo kot obstaja zavedanje o škodljivosti visokega krvnega tlaka, si tudi znanost prizadeva, da bi ga znižala. 
Zdravil za znižanje krvnega tlaka je zelo veliko in so razdeljena v šest skupin. Med seboj se razlikujejo po načinu de-
lovanja posamezne zdravilne učinkovine. 

KRKA JE NA ZAHODNOEVROPSKIH TRGIH 
PRVA LANSIRALA POMEMBNA ZDRAVILA
Zahodnoevropski trgi so zaradi razvitosti in razsežnosti za Krko še posebej zanimivi in v zadnjem desetletju čedalje 
bolj pomembni. S svojimi izdelki na teh trgih oskrbujemo najzahtevnejše kupce, s prodajo pa uspešno kljubujemo 
tekmecem in povečujemo svoj ugled.
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zdravniki, medicinske sestre in farmacevti. Vsi sku
paj morajo delovati kot uglašen orkester, ki igra pod 
zdravnikovo taktirko.
Zvišani krvni tlak znižujemo z opuščanjem dejavnikov 
tveganja (telesna nedejavnost, dosoljevanje hrane, 
alkohol, prevelika teža). Če bolnik shujša za 5 kilogra
mov, se lahko zgornji in spodnji krvni tlak znižata za 
približno 10 mm Hg.
Za zdravljenje je na voljo več skupin zdravil. Kdaj in 
katero bo zdravnik predpisal, je odvisno od skupnega 
srčno-žilnega tveganja bolnika, torej od njegove ogro
ženosti za usodne zaplete (srčno popuščanje, srčna 
ali možganska kap, ledvična odpoved itd.) in sočasnih 
bolezni ter zdravil, ki jih že jemlje zaradi pridruženih 
bolezni.
Krvni tlak z zdravili vselej (razen v izjemnih primerih) 
znižujemo zelo postopno, zdravilo »titriramo«. Naj
prej uvedemo eno zdravilo v majhnem odmerku in po 
ted nu ali dveh kontroliramo učinek. Če nismo dosegli 
ciljnih vrednosti krvnega tlaka, odmerek povečamo in 
po potrebi dodamo še drugo zdravilo. Če zdravljenje ni 
učinkovito ali pa se bolnik ne počuti dobro, moramo 
zdravilo zamenjati. Lahko pa že na začetku zdravljenja 
predpišemo kombinacijo dveh zdravil, saj je to za bolni
ka enostavneje in zato bolje sodeluje pri zdravljenju.

KRVNI TLAK – ZAKAJ GA JE RES 
POMEMBNO POZNATI
Zvišan krvni tlak resno ogroža zdravje. to je bolezen, ki nenehno škodi življenjsko pomembnim organom, predvsem 
srcu, žilju in ledvicam, ter tako lahko povzroči invalidnost in celo prezgodnjo smrt.

Krvni tlak ni ves dan enak, najvišji je zgodaj zjutraj, nato 
do zgodnjih popoldanskih ur počasi pada, se spet ra
hlo dvigne in spet pada do naslednjega jutra. Če smo 
telesno aktivni, se razburimo, ustrašimo, če kaj napeto 
pričakujemo in podobno, tlak vselej naraste, praviloma 
tudi med obiskom pri zdravniku. Ko telesna dejavnost 
ali razburjenje mineta, se tlak spet zniža. Pomembno je, 
da je krvni tlak višji podnevi kot ponoči, ko spimo.
Zvišan krvni tlak redko (v manj kot 10 %) povzročajo 
nekatere bolezni in motnje (ledvične bolezni, srčne 
napake, bolezni ščitnice itn.). Tako bolezen imenuje
mo sekundarna arterijska hipertenzija, ker je zvišani 
krvni tlak le posledica neke druge bolezni. Ko osnov
no bolezen pozdravimo, se krvni tlak v večini prime
rov normalizira.
Pri večini bolnikov (približno 90 %) pa vzroka zvišanja 
krvnega tlaka ne najdemo. Pravimo, da imajo esenci
alno (primarno) arterijsko hipertenzijo. 

zNaKi zvišaNeGa KrvNeGa TLaKa

Značilnih prvih znakov pri zvišanem krvnem tlaku 
ni, zato ga imenujemo tihi ubijalec. Šele ko bolezen 
napreduje, se pojavljajo jutranji glavoboli, predvsem 
v zatilju, vrtoglavica, nerazložljiva utrujenost, šume
nje v ušesih, moteno spanje, težka sapa pri naporu in 
podobno. Prve resne težave se torej pojavijo šele, ko 
je bolezen že povzročila škodo na organih.

ukrePAnje Ob zvišAnem             
krvnem tlAku

Arterijsko hipertenzijo diagnosticiramo in zdravimo 
zdravniki družinske medicine, le v izjemnih primerih 
(sekundarna hipertenzija) drugi specialist. Diagno
zo arterijske hipertenzije postavimo, če vsaj ob treh 
merjenjih krvnega tlak namerimo več kot 140/90 mm 
Hg. Sledijo preiskave krvi in urina in snemanje srčne 
aktivnosti z EKG-jem. Če sumimo, da gre za sekundar
no hipertenzijo, opravimo še ultrazvok trebuha (sum 
ledvičnih bolezni), preverimo ščitnične hormone in po 
potrebi še kaj.

zdravLjeNje zvišaNeGa             
KrvNeGa TLaKa

Skoraj 50 % svetovnega prebivalstva sploh ne ve, da 
imajo arterijsko hipertenzijo, med zdravljenimi pa je 
le ena četrtina takih, ki imajo krvni tlak dobro urejen. 
Zvišani krvni tlak zdravimo timsko, kar pomeni, da 
poleg bolnika, ki je glavni partner, sodelujemo še 

zanimivosti

V preteklosti so zvišan krvni 
tlak imenovali tudi »bolezen 
močnega utripa« in jo zdravili    
z zmanjševanjem količine krvi.

Visok krvni tlak je pogosta 
zdravstvena težava, ki prizadene 
25 do 30 % 
svetovnega prebivalstva.

Razsežnost krvnega tlaka 
v številkah: v Evropi ima zvišan 
krvni tlak kar 65 milijonov ljudi, 
v Sloveniji pa več kot 50 % 
starejših od 20 let.

Za zvišan krvni tlak je značilno, 
da pri 90 do 95 % 
bolnikov ne poznamo vzroka 
njegovega nastanka.

75 % bolnikov, ki se zdravi 
zaradi zvišanega krvnega tlaka, 
ne dosega ciljnih vrednosti.

Znižanje krvnega tlaka 
za 10/5 mm hg zmanjša 
tveganje za razvoj bolezni srca 
in žilja za tretjino.

Po sedmih do desetih letih 
nezdravljene hipertenzije 
postane tveganje za resne 
srčno-žilne zaplete veliko, 
življenje pa se lahko skrajša tudi 
za 10 do 20 let.

Za posledicami bolezni srca in 
žilja v Evropi vsakih 7 sekund 
umre en človek.

o zvišanem krvnem tlaku nam je 
pripovedovala prim. doc. dr. ma-
teja bulc, dr. med., specialistka 
sploš ne medicine, ki dela v zdrav-
stvenem domu ljubljana. 

PriPOrOčilA zA kAkOvOstnO 
življenje z zvišAnim krvnim tlAkOm

 Nadzorujte svoj krvni tlak.

 Pazite na telesno težo.

 vsak dan se gibajte vsaj 30 minut (telovadite, se 
sprehajajte, plavajte, tecite na smučeh itd.).

 omejite uživanje soli. Nadomestite jo z narav-
nimi zelišči, začimbami ali dišavnicami. Ne jejte 
konzervirane hrane.

 opustite kajenje.

 Ne popijte več kot 2 skodelici črne kave na dan, 
zadnjo pred 15. uro.

 Ne popijte več kot 1 merico alkohola na dan (1 de-
ciliter vina ali 1 malo pivo ali 1 šilce žganega).

 Privoščite si dovolj spanja in počitka.

 zdravila jemljite redno in po zdravnikovih navo-
dilih.

PriPOrOčene vrednOsti          
KrvNeGa TLaKa

meRjeNje v oRdiNaCiji
manj kot 140/90 mm hg

merjenje doma (samomeritve)
manj kot 135/85 mm hg

bolNiki s sladkoRNo bolezNijo
manj kot 140/85 mm hg

bolNiki s kRoNičNo ledvičNo bolezNijo
manj kot 130/80 mm hg

kadar vsaj trikrat namerimo več kot 140/90 mm hg, je 
treba tlak zdraviti, da preprečimo usodne posledice.

arterijsKa hiperteNzija je 

kronična bolezen, zato 

mora hipertoNiK z zdravim 

načinom življenja in zdravili 

urejati svoj KrvNi tlaK vse 

življenje.

preden si začnete krvni tlak meriti sami, se 

o NaKupu merilNiKa iN postopKu merjeNja 

posvetujte s svojim osebnim zdravnikom, da 

bodo vrednosti, ki jiH boste namerili doma, 

res verodostojNe.

zdravila Ne morejo popolNoma odpraviti 

škode, ki jo je povzročil zvišani krvni 

tlak, laHko pa bolezen ustavimo in tako 

preprečimo njene zaplete.

V ambulantah družinske medicine se z zvišanim 
krvni tlakom (arterijsko hipertenzijo) srečujemo 

zelo pogosto. Tudi epidemiološka raziskava v Slove
niji je pokazala, da je pojavnost te bolezni pri odraslih 
(nad 18 let) skoraj 60odstotna. 
Strokovnjaki svetujejo, da bi si morali krvni tlak kon
trolirati vsaj enkrat na leto. To še posebej velja za 
ljudi z arterijsko hipertenzijo in dejavniki tveganja za 
arterijsko hipertenzijo, ki so lahko prirojeni ali pa pri
dobljeni z načinom življenja, na primer zvišan krvni 
tlak pri ožjem sorodstvu, premalo gibanja, prevelika 
telesna teža ali debelost, nezdrav način prehranjeva
nja (preveč soli, premalo sadja in zelenjave), tvegano 
pitje alkohola, kajenje in stres.

Kaj je zvišaN KrvNi TLaK?

Sistolični krvni tlak (rečemo mu tudi zgornji tlak) je 
tlak, ki bi ga namerili v žilah odvodnicah (arterijah) ob 
stisku srčne mišice. Nižja vrednost pomeni diastolični 
krvni tlak (rečemo mu tudi spodnji tlak), to je tlak ob 
sprostitvi in polnjenju srčne mišice.
Normalen krvni tlak je nižji od 140/90 mm Hg, op
timalen krvni tlak pa še nižji. O zvišanem krvnem 
tlaku govorimo, kadar je izmerjeni krvni tlak višji od 
140/90 mm živega srebra.

Nasvet in popotnica za vsakogar: živite zdravo in kon-
trolirajte svoj krvni tlak sami ali pri svojem osebnem 
zdravniku ali v lekarni. dnevnik, ki ga lahko dobite pri 
osebnem zdravniku, vam bo v veliko pomoč.
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Naši možgani delujejo kot usklajena celota. Zato 
trditev, da uporabljamo le 10 % ali celo le 5 % 

možganov, ne drži. Čeprav so pri določenih dejavno
stih nekateri deli možganov bolj dejavni kot drugi in 
tudi na drugačen način, jih za optimalno delovanje 
uporabljamo v celoti. Možgani kot zelo kompleksen 
in dovršen sistem že od nekdaj vznemirjajo znanst-
venike. Znanega je vedno več, odpirajo pa se nova 
področja raziskovanja in uporabe novih dognanj v 
praksi. Z raziskovanjem možganov se ukvarja zna
nost, nas pa ta tematika pritegne predvsem takrat, ko 
pride do motenj v njihovem delovanju.

ali ste vedeli?
Možgani v povprečju tehtajo 1400 g in porabijo kar 
20 % kisika in vseh hranilnih snovi v telesu, čeprav 
predstavljajo le 2 % človekove telesne teže.

V možganih je okoli 100 milijard živčnih celic, imeno
vanih nevroni. Če bi zložili toliko listov papirja, bi do
segli dolžino 8000 km, kar predstavlja razdaljo med 
Ljubljano in New Yorkom. Med posameznimi nevroni 
so stiki, ki jih imenujemo sinapse. Te se še posebno 
hitro tvorijo pri otroku. V prvem mesecu po rojstvu 
število sinaps s 50 trilijonov poskoči na 1 kvadrilijon. 
Če bi tako hitro raslo tudi dojenčkovo telo, bi se v tem 
času s 4 kg zredil na 80 kg. 

iN Kaj sTe daNes sTOriLi                         
zA svOje mOžgAne?

Dan navadno začnemo z zdravim zajtrkom, urejanjem 
in izbiranjem oblačil. S tem poskrbimo za svoje telo in 
videz. Kaj pa naredimo za svoje možgane? Ginko ima 
v vsakdanjem življenju sodobnega človeka pomemb
no vlogo. Zaradi svojih učinkov in zaščitne vloge je iz
redno pomemben tudi za zdrave, aktivne ljudi. Je do
kazano učinkovit antioksidant in izredno pomemben 
kot zaščitna snov. Dnevni odmerki po 240 mg tudi pri 
zdravih ljudeh izboljšujejo koncentracijo in pozitivno 
vplivajo na dolgoročni spomin.
Bilobil je Krkino visokokakovostno zdravilo za samo
zdravljenje, ki vsebuje izvleček iz ginkovih listov. V Slo
veniji mu farmacevti in uporabniki zaupajo že 25 let.
Izboljša prekrvitev možganov in zmanjša oksidativni 
stres, izboljša obnavljanje živčnih celic in pospeši 
pres  novo v celicah, zaradi česar izboljša miselne 
funkcije. Bilobil 120 mg sledi evropskim smernicam. 
Priporočeni dnevni odmerek, tj. 240 mg izvlečka iz 
ginka, ki zagotavlja največjo moč za um v vrhunski 
formi, dosežemo že z dvema kapsulama na dan.

bilobil 120 mg sledi evropskim smernicam, ki priporo-
čajo večje odmerke izvlečka iz ginka, to je 240 mg na 
dan. z bilobilom 120 mg ta odmerek dosežemo z dve-
ma kapsulama na dan.

MOžgaNi – SKRiVNOStNi iN 
MOgOčNi. KREPiMO jiH!
Možgani so zelo kompleksen in dovršen sistem, o katerem je znanega vedno več. Da bi ljudi spodbudili k skrbi za nji-
hovo zdravje, v Sloveniji vsako leto marca poteka teden možganov, na katerem so predstavljene novosti na področju 
raziskav možganov, njihovega delovanja in poškodb.

sepTaNazaL 
učinkOvitO 
Odmaši NOs 
iN zdravi 
NOsNO 
sluznicO
Zamašen nos, smrkanje, težave 
z dihanjem, slabši spanec. Ko 
nas doletijo ti nadležni simptomi 
prehlada, si želimo učinkovito, 
a nežno pomoč.
Krkin novi dekongestiv Septana
zal ponuja oboje. Vsebuje dve 
učinkovini – dekongestiv ksilo
metazolin nos odmaši, dekspan
tenol pa ščiti nosno sluznico in 
pospešuje njeno celjenje. Septa
nazal z napredno formulo 2 v 1 
tako ponuja dvojno rešitev, saj 
odmaši in zdravi. Delovati zač
ne že v 5 do 10 minutah in ima 
dolgotrajen učinek, ki omogoča 
lažje dihanje podnevi in ponoči.
Priporočeni odmerek za odrasle 
je en razpršek v vsako nosnico do 
trikrat na dan. Septanazal lahko 
uporabljamo največ 7 dni zapo
red.

Razvoj možganov je treba spodbujati od malih nog in 
vse življenje skrbeti, da so dejavni.

skrb zA mOžgAne – nAlOžbA 
v prihOdNOsT

Dobra novica je, da so možgani vse življenje sposobni 
sprememb. V vseh obdobjih se tvorijo nove poveza
ve med živčnimi celicami, čeprav se intenzivnost nji
hove tvorbe z leti zmanjša. Kljub temu pa ravno leta 
prinašajo druge prednosti. Izkušnje, preizkušnje in 
zrelost prinašajo drugačen, bolj umirjen pogled na 
svet in dogodke, prodorno mišljenje in premišljeno 
ravnanje, kar imenujemo modrost. Za dobro delova
nje možganov sta pomembna prehrana in gibanje, 
priporočljivo pa je, da zanje skrbimo tako, da jih ohra
njamo dejavne. Izberemo lahko tečaj tujih jezikov, ra
čunalništva ali kuhanja. To znanje nam bo prišlo prav 
v vsakdanjem življenju, poleg tega pa bodo dejavnosti 
pomagale, da bodo naši možgani ostali »budni«. Pri
jatelje ali družinske člane lahko povabimo na igranje 
družabnih iger, druženje namreč možgane spodbuja 
k prilagajanju novim okoliščinam, ki so v življenju ve
likokrat nepredvidljive. Ob večerih pa se lahko zapo
slimo z branjem.
Poleg različnih vaj in tehnik pomnjenja je eden od na
činov za izboljšanje kognitivnih funkcij zdravilo z iz
vlečkom iz ginka, saj možganom pomaga, da ostanejo 
v dobri formi.
Ginko (Gingko biloba) je zaradi številnih posebnosti 
najpogosteje proučevana in najbolj raziskana zdra
vilna rastlina na svetu. Izvleček iz njegovih listov ima 
številne pozitivne učinke. Preprečuje in zdravi motnje 
spomina in koncentracije, izboljša prekrvitev v mož
ganih ter pozitivno vpliva na presnovo v celicah, saj 
izboljša izrabo kisika in glukoze v celicah. Zaradi anti
oksidativnega delovanja zmanjšuje oksidativni stres, 
kar pomeni, da znižuje raven prostih radikalov in tako 
celice varuje pred poškodbami. Izvleček iz ginkovih 
listov najdemo v zdravilu Bilobil.

ali ste vedeli?
Ginkova drevesa so lahko izjemno stara. Zelo odpor
na so proti žuželkam, bakterijskim in virusnim okuž
bam ter onesnaženemu zraku. Njihova trdoživost je 
neverjetna – prvo zelenje, ki se je pojavilo po eksplo
ziji atomske bombe v središču Hirošime, so bili prav 
ginkovi poganjki. Žarčenje je preživelo šest dreves.

10 nAsvetOv zA krePitev mOžgAnOv

 Rešujte križanke in miselne naloge.
 Uporabljajte obe roki, npr. simultano rišite črte. 

Poskusite si z levo umiti zobe, čeprav ste desni
čar, ali pri jedi nož in vilice uporabljati z drugo 
roko kot običajno.

 V mislih si rišite stvari, npr. opravke.
 Blokirajte enega od čutov, npr. prhajte se z zapr

timi očmi.
 Naučite se ustvarjalnih tehnik mišljenja ali/in 

dela ter jih uporabljajte.
 Postavljajte si vprašanja o namišljenih možno

stih (Kaj bi bilo, če …).
 Včasih opazujte slike tako, da jih obrnete na 

glavo.
 Rešujte naloge iz logike.
 Rišite, čečkajte, ni treba, da ste umetnik.
 Razmišljajte pozitivno.

mestO ginkA v sOdObnem vsAkdAnu

Ginko ni blagodejen samo za starostnike in bolnike, 
ampak je zaradi svojih učinkov in zaščitne vloge izred-
no pomemben tudi za aktivno populacijo, saj izboljša 
pretok krvi ter oskrbo možganov s kisikom in gluko
zo, s tem pa miselne sposobnosti in koncentracijo. Vsi 
občutimo posledice sodobnega načina življenja, pred
vsem stres, ki je čedalje pogosteje naš spremljevalec. 
V takšnih življenjskih okoliščinah je ginko dokazano 
učinkovit antioksidant in izredno pomemben, saj va
ruje pred prostimi radikali in lahko prepreči številne 
poškodbe celic. To je zelo pomembno, saj se posledi
ce teh poškodb pokažejo šele po več letih, takrat pa 
škode ne moremo več popraviti.

v arboretumu volčji potok smo 
septembra 2014 v okviru strokov-
nega dogodka zasadili 12 ginkov-
cev. Novi nasad smo poimenovali 
ginkov gaj. vanj smo postavili 
tudi klopi, na katerih se bo lahko 
vsak obiskovalec tega čudovitega 
parka odpočil ter ob pogledu na 
zelenje in kamniške hribe obujal 
lepe spomine.

za dobro delovanje možganov sta pomembna prehrana in gibanje, priporočljivo pa je, da zanje skrbimo tako, 
da jih ohranjamo dejavne.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se 
posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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Zajedavci so v našem okolju – če jih ne vidimo, še 
ne pomeni, da jih ni. Gliste so ena najpogostejših 

skupin zajedavcev, obstaja pa jih več vrst. Nekatere 
živijo v črevesju gostitelja, poznamo pa tudi srčno 
glisto, pljučne in očesne črve. Pri živalih povzročajo 
številne nevšečnosti (npr. drisko, bruhanje, slabokrv
nost, dihalne motnje), lahko pa tudi kronične pljučne 
bolezni ali celo smrt (npr. srčna glista). Med notranje 
zajedavce spadajo tudi trakulje.
Za učinkovito celoletno zaščito živali je potrebno 
red no odpravljanje zajedavcev (vsaj 4-krat na leto). 
S tem lahko njihovo število zmanjšamo do te mere, 
da niso preveč nevarni za zdravje ljubljenčkov in na
ših najbližjih. Gliste so nevarne tudi za ljudi, zlasti za 
otroke, ki se okužijo prek hišnega ljubljenčka.

zmAgAjte v bOju PrOti               
NOTraNjim zajedavcem

Milprazon (milbemicin oksim in prazikvantel) je Krkin 
sodoben antiparazitik za pse in mačke, ki deluje na 
več notranjih zajedavcev (na različne gliste in trakulje). 
Je v obliki tablet z okusom, kar olajša dajanje. Varen 

Za bREZSKRbNO DRUžENjE 
S ŠtiRiNOžNiMi PRijatELji
Naši hišni ljubljenčki živijo v okolju, kjer je veliko različnih zajedavcev. Notranji zajedavci so pri njih enako pogosti kot 
klopi in bolhe. Nekateri so zgolj neprijetni, drugi pa lahko resno ogrožajo zdravje živali in tudi zdravje ljudi.

milprazoN iN Fypryst 

Combo – do varnega in 

brezskrbnega dopusta 

z vašim Hišnim ljubljenčkom 

v dveh eNostavNih KoraKih. Pred uporabo natančno preberite navodilo!

O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Pršilo Septanazal® z napredno formulo z dvojnim 
delovanjem odmaši nos ter hkrati varuje in celi 
poškodovano nosno sluznico. 
+ Delovati začne že v 5 do 10 minutah.
+ Dolgotrajno olajša dihanje.
+ Je brez konzervansov.

Pršilo nove generacije
z dvojno močjo delovanja

Odmaši nos,
varuje in celi

525-2015_Septanazal_oglas_220x297_Utrip_prihodnosti.indd   1 5/12/2015   7:08:18 AM

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se 
posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.

je tudi za mladiče od 6. tedna starosti dalje in za breje 
živali. Na voljo je v štirih različnih jakostih za pasje in 
mačje mladiče ter za odrasle pse in mačke. Milprazon 
je zdravilo na veterinarski recept, zato o njem pred 
uporabo povprašajte svojega veterinarja.

ali ste vedeli? 
Na travnikih se poleg metuljev skrivajo tudi najraz
ličnejši zajedavci, ki lahko ogrozijo zdravje vašega hi
šnega ljubljenčka in tudi vaše družine.

usPešnO nAd bOlhe in klOPe

Vse od pomladi so za živali nevarni tudi klopi in bolhe. 
Prava zaščita pred njimi je Fypryst Combo. En nanos 
na mesec učinkovito uniči klope, bolhe in razvojne 
oblike bolh ter tako prepreči tudi okužbo okolja. Fyp
ryst Combo ima posebno oblikovano pipeto, ki zagota
vlja pravilen in varen nanos zdravila. Na voljo je v štirih 
različnih jakostih za pse ter eni za mačke in dihurje.
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Rezultat hujšanja je zato osupljiv: ne samo, da iz
gubite odvečno težo, ampak ob tem pridobite 

še zdrave življenjske navade, okrepite telo in trajno 
obdržite lepšo postavo. Letos smo dodali še novost:  
kardiološko testiranje, ki omogoča varno hujšanje 
tudi ljudem z zdravstvenimi težavami.

V Vitarium prihaja vedno več gostov, ki se za hujšanje 
odločijo prav zaradi zdravstvenih težav, najpogosteje 
zaradi zvišanega krvnega tlaka, zasoplosti, težav s hrb
tenico, bolečin v kolenih, otekanja nog in sladkorne 
bolezni. Pogosto se borijo tudi z brezvoljnostjo, slabo 
samopodobo in zakoreninjenimi slabimi navadami, ki 
čezmerno težo in zdravstvene težave še povečujejo.

nAjPrej k zdrAvniku

Pri zdravstvenih težavah je nujno, da hujšanje nad
zira zdravnik. V Termah Šmarješke Toplice najprej 
pri kardiologu opravite EKG in obremenitveno testi
ranje srca (ergometrijo). Preiskava pokaže morebit-
no tveganje, dobimo pa tudi informacijo, do kakšne 
obremenitve je gibanje še varno in poraba maščob 
optimalna. Ugotovitve upoštevamo pri načrtovanju 
programa hujšanja.

PrehrAnA PO vAši meri, brez lAkOte

Petnajstletne izkušnje in več kot 7500 gostov, kolikor 
jih je pri nas uspešno shujšalo, potrjujejo, da se je pri 
prehrani treba držati nekaterih pravil.
Stradanje je škodljivo, zato ne smete biti lačni. Jesti 
je treba večkrat, petkrat na dan, a manjše količine in 
čim bolj kakovostno hrano. Premajhen dnevni vnos 
kalorij ni zdrav in tudi učinkovit ni.
Ni se treba siliti z okusi, ki vam niso všeč. S prehran
sko svetovalko najprej izdelate seznam, kaj radi jeste in 
česa ne. Upošteva tudi intolerance, alergije, zdravniko
va priporočila in vaš prehranski slog (npr. vegetarijan
ski). Naše kuharice pripravljajo jedi posebej za vas, pre
hranska svetovalka pa vam za domov pripravi jedilnike, 
v katerih so upoštevane vse vaše posebne zahteve.
Za obroke si je treba vzeti čas. Jejte sproščeno in griž-
ljaje temeljito prežvečite, saj tako v slini aktivirate en
cime, ki sodelujejo pri presnovi.

Če jeste stoje in mimogrede, se hitreje zredite. Jejte 
sede, počasi, vsak grižljaj dobro prežvečite.

gibAnje, ki gA bOste vzljubili

Cilj naj bo izgubljanje maščobnega tkiva, ne izgublja
nje teže. Če 4 do 5 kg izgubite na hitro, s stradanjem, 

pripraviTe sami
Na zdravje – za zdravje – 
z zdravjem!

iz jabolka, melone, pomaranče in 
hruške pripravimo svež sok in ga 
obogatimo z naribanim ingver-
jem.

KONčajtE VEčNi bOj S KiLOgRaMi
V termah Šmarješke toplice vam pri hujšanju pomagajo vrhunski strokovnjaki, z njihovo pomočjo pa se zanesljivo izogne-
te pastem, zaradi katerih hujšanje navadno ni uspešno – učinku jojo, napadom lakote, dehidriranosti in izgubljanju mišic.

ste naredili veliko škode, koristi pa ni nobene. Izgubili 
ste predvsem vodo, verjetno tudi nekaj mišične mase, 
a skoraj nič maščobnega tkiva. Za trajen rezultat je 
potreben drugačen pristop. V Termah Šmarješke 
Top lice se zato osredotočamo na porabo maščob
nega tkiva, pri tem pa skrbimo za ohranjanje in celo 
krepitev mišičnega tkiva, ki je porabnik kalorij. S kre
pitvijo mišic se izboljšuje bazalna presnova. Več mišic 
imate, več kalorij bo vaše telo porabilo.
Idealna metoda za krepitev mišic in odpravljanje ma
ščobnega tkiva je gibanje. In spet velja, da je najučin
kovitejša vadba, v kateri uživate. Pri nas vadimo na 
sto in en način: v termalni vodi, naravi, telovadnici, vi
šinski sobi, ob glasbi, gledanju filmov v infrardeči sobi 
– intenzivno ali ležerneje. Pomembno je, da gibanje 
vzljubite in da vadbo nadaljujete tudi doma.
Naši trenerji vas naučijo, pri kakšni obremenitvi vaše 
telo porablja največ maščob, katere vaje izvajajte, da 
boste preoblikovali postavo, in kako vadite, če imate 
zdravstvene težave.

recite bObu bOb

Najbrž ste že sami ugotovili, da so različne tolažbe, za
kaj ne morete shujšati, le izgovori, ki rešitev problema 
prelagajo na jutri. A enkrat se je treba odločiti. Najbo
lje čim prej, še preden nastopijo resnejše zdravstvene 
težave. Z našo pomočjo boste že v sedmih dneh sto
pili kar nekaj kilogramov maščobe, zmanjšali obseg 
pasu, okrepili mišice in s tem povečali moč. Domov 
boste šli samozavestnejši in gibčnejši, z močno voljo 
in veliko energije. In kar je najpomembnejše – pri nas 
boste vzljubili drugačne, bolj zdrave navade, zato bo
ste lahko hujšanje uspešno nadaljevali tudi doma.

več informacij o programu in cenah: 
booking@terme-krka.si

( 08 20 50 310
www.terme-krka.si
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Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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V hitrem ritmu življenja vas bolečina lahko hitro ustavi.
Zato imejte pri roki Nalgesin S, ki se zaradi posebne 
učinkovine hitreje absorbira, doseže mesto bolečine
in jo hitro ustavi.

Nalgesin® S — hitra rešitev za bolečino.
www.nalgesin.si

Nalgesin® S
ustavi bolečino, 
preden bolečina 
ustavi vas.

498-2015_NALGESIN-S_Ad_220x297_SI.indd   1 5/8/2015   8:23:39 AM
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RomaNtičNo
Za pare, ki se želijo posvetiti 
drug drugemu in preživeti 
mirne trenutke v lepem okolju

Paket vključuje namestitev s polpenzionom, raz
vajanje v termalnem bazenu, en vstop v savne 
(s sladkim presenečenjem in kozarčkom peni
ne) in romantično večerjo za dve osebi v hotelu 
Grad Otočec****.

2 noči za 2 osebi 199 eUR

Radoživo
Za mlade, željne zabave 
in športnih aktivnosti

Paket vključuje namestitev s polpenzionom, 
razvajanje v termalnem bazenu, zabavo ob 
bazenu z DJ-em (ob petkih), doživljajski pohod 
v neznano, zabavo v dolenjski zidanici (ob prijavi 
najmanj petih oseb) in en vstop v športno dvo
rano (tenis, namizni tenis, fit nes).

2 noči za 2 osebi 169 eUR

SPROStitEV, ZabaVa, DOžiVEtjE
Lani se je na Otočcu veliko dogajalo. Spomladi smo pred hotelom Šport, kjer so bili včasih bungalovi, uredili prijeten 
park, z odprtjem novega sprostitvenega centra pa smo dopolnili ponudbo športno-rekreacijskega centra, golfskega 
igrišča in gradu Otočec. Otočec tako ponuja dogodivščine, zabavo in sprostitev. Uživate lahko v pustolovskem parku, 
na paintballu, kolesarjenju, v nordijski hoji …

mističNo
Za vse, ki iščejo duhovno sprostitev

Paket vključuje namestitev s polpenzionom, razvaja
nje v termalnem bazenu, vodene skupinske meditaci
je, en vstop v savne in darilo – individualno intuitivno 
svetovanje terapevta. 

2 noči za 2 osebi 189 eUR

aKtivno
Za vse, ki jih zanima aktiven oddih

Paket vključuje namestitev s polpenzionom, razvajanje 
v termalnem bazenu, vodene pohode in izlete z vodni
kom (ob sobotah) ali obisk pustolovskega parka ter 
brezplačno izposojo koles in palic za nordijsko hojo.

2 noči za 2 osebi 179 eUR

V objemu zelenih gozdov, po prijetno razgibanih gri
čih, ob zeleni Krki in po neokrnjenih travnikih se lahko 
gibljete sproščeno in svobodno. Privoščite si dneve, 
polne različnih doživetij, da se boste še dolgo počutili 
vitalne in izpolnjene.

več informacij o programu in cenah: 
booking@terme-krka.si

( 08 20 50 310
www.terme-krka.si

otočeC doživlja 
temeljito PReobRazbo iN 
začeNja Novo zgodbo: 
romantično, radoživo, 
mistično, aktivno. 
PoNUja veliko vsebiN, 
s kateRimi bo zadovoljil 
RazličNe okUse gostov, 
tUdi vašega. 
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Vaš um v vrhunski formi.

IZBOLJŠANA PREKRVITEVIZBOLJŠANA PREKRVITEV

 Redna uporaba Bilobila:

 

 

Ginkga bilobe.
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