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Odgovorna urednica
Elvira Medved

Glavna urednica
Simona Gorjup

Avtorji člankov
zaposleni v Krki, tovarni zdravil, d. d.,
Novo mesto (Finančni sektor, 
Korporativna ekonomika, 
Marketing, Regija Slovenija, 
Služba za odnose z javnostmi) in 
v odvisni družbi Terme Krka

Fotografije
Andrej Križ, Andraž Blaznik, 
Mitja Božič, Krkin arhiv, 
arhiv Term Krka, Adobe Stock

Lektoriranje
Marta Anžlovar, Ksenija Kosem,
Mateja Slavec

Tisk
Tiskarna knjigoveznica Radovljica, d.o.o.

Naklada 
46.900 izvodov

Produkcija 
Krka, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenija

Poštnina je plačana
pri pošti 8001 Novo mesto.

Publikacijo Utrip prihodnosti ste prejeli, 
ker ste delničar Krke, d. d., Novo mesto. 
Krka si v skladu s politiko upravljanja 
družbe prizadeva za redno in celovito 
komunikacijo s svojimi delničarji, s ka-
tero krepimo Krkino poslovno zgodbo. 
Krka varuje osebne podatke v skladu 
z veljavnimi predpisi s področja varova-
nja osebnih podatkov. Politika družbe 
o varovanju osebnih podatkov in pra-
vice posameznikov so dostopne na 
www.krka.si.

V Utripu objavljene fotografije so posnete 
v skladu z v času fotografiranja veljavnih 
priporočil in navodil državnih ustanov in 
v skladu z lokalnimi predpisi, nekatere pa 
so bile posnete pred začetkom epidemije.
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Celotno poročilo o poslovanju Krke v letu 
2020 lahko preberete na www.krka.si.

Vertikalno integrirani 
poslovni model

 70 % izdelkov razvijemo in 
proizvedemo v celoti, 

 od učinkovine do 
končnega izdelka

NAČRTI ZA LETO 2021
 Prodaja: 1 milijarda 535 milijonov EUR
 Čisti dobiček: okoli 265 milijonov EUR
 Naložbe: 114 milijonov EUR

Zastavljene cilje bomo dosegli
 z utrjevanjem položaja na ključnih terapevtskih področjih
 z lastnimi inovativnimi izdelki 
 z lastnim razvojem in hitrim vstopom na trge
 s prodiranjem na nove trge in krepitvijo položaja na tradicionalnih trgih
 s povečevanjem proizvodnih zmogljivosti
 z operativno učinkovitostjo in fleksibilnim poslovnim modelom

PRVO ČETRTLETJE 2021 
DOBIČKONOSNOST POSLOVANJA 
OHRANJAMO NA VISOKI RAVNI 

 Prodaja: 395,8 milijona EUR

 Največji četrtletni čisti dobiček v Krkini zgodovini: 86,4 milijona EUR

 Rast prodaje in čistega dobička v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2020 
in prvim četrtletjem 2019 

 Marža EBITDA: 31,2 % 

SKUPINA KRKA

V ŠTEVILKAH
LETO 2020

Največja vrednost prodaje 
v Krkini zgodovini
1 milijarda 534,9 milijona EUR
+3 %

Količinska rast prodaje in 
proizvodnje 
16,5 milijarde proizvedenih 
tablet in kapsul
+7 %

Čisti dobiček
288,9 milijona EUR
+18 %

EBITDA
502,4 milijona EUR
+30 %

EBIT
390,7 milijona EUR
+43 %

Vodilne prodajne regije
Vzhodna Evropa
Srednja Evropa
Zahodna Evropa

Registracije izdelkov
 20 novih izdelkov, od tega 

 16 zdravil na recept
 Končanih več kot 200 

registracijskih postopkov
 Prva registracija na Kitajskem

Razvoj in proizvodnja zdravil
 Edinstvene jakosti zdravil in 

nova kombinirana zdravila
 Za razvoj in raziskave 

namenjamo okoli 10 % 
prihodkov od prodaje
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Za Krko je bilo leto 2020 zelo uspešno. 
Kako ga ocenjujete?
V letu 2020 smo kljub razmeram, ki so nepričakova-
no zajele svet, zabeležili rekordne prodajne rezulta-
te. Prodali smo za 1 milijardo 534,9 milijona EUR iz-
delkov in storitev, kar je največ do zdaj. Registrirali 
smo 20 novih zdravil, prvo tudi na Kitajskem. Z večjo 
prodajo in bolj učinkovitimi poslovnimi procesi smo 
izboljšali marže in zabeležili največji čisti dobiček do 
zdaj, dobrih 288,9 milijona EUR, kar je 18 % več kot 
v letu 2019. Spremenjenim okoliščinam, ki so bile 
povsem drugačne od tistih, s katerimi smo se so očali 
doslej, smo se hitro in učinkovito prilagodili, kar se 
odraža tudi v rezultatih.

Kaj je bilo po vaši oceni ključno za hitro 
prilagoditev poslovanja?
Do zdaj smo uspešno prebrodili že vrsto globalnih 
in še več regionalnih kriz. Tudi v zdajšnjih razmerah 
se je pokazala naša fleksibilnost. Hitro in učinko-
vito smo prilagodili poslovne procese, da smo čim 
bolj nemoteno zagotavljali proizvodnjo in dobavo 
življenjsko pomembnih zdravil. Pri uresničevanju 
 ciljev so nam pomagali dobra finančna kondicija, 
kakovostna ponudba sodobnih generičnih izdelkov, 
inovativni pristopi na vseh področjih, predvsem pa 
izjemna zavzetost zaposlenih, ki so jo pokazali v teh 
drugačnih časih.

V prvem četrtletju smo poslovali uspešno in v skladu 
s pričakovanji. Zabeležili smo drugo največjo prodajo 
v prvem četrtletju in največji četrtletni čisti dobiček 
v Krkini zgodovini. Lansko prvo četrtletje je bilo 
specifično zaradi velikega povečanja povpraševanja, 
 do katerega je prišlo med prvim valom pandemije 
covida-19, in s tem tudi prodaje. Na drugi strani so 
se lani zaradi vpliva pandemije zmanjšale nekatere 
vrste stroškov, kar je še povečalo dobiček iz poslo-
vanja skupine Krka. Izidi lanskega in letošnjega 
prvega četrtletja zato niso neposredno primerljivi. 
Če poslovanje v prvem četrtletju 2021 primerjamo 
s poslovanjem v prvem četrtletju 2019, je bila prodaja 
skupine Krka letos večja za 5 %, dobiček iz poslovanja 
za 33  % in čisti dobiček za 23  %. Dobičkonosnost 
poslovanja tako ohranjamo na visoki ravni.

Na katera terapevtska področja se usmerja 
Krkina ponudba zdravil?
Tudi v prihodnje bomo dajali poudarek zdravilom 
za zdravljenje kroničnih bolezni sodobnega časa. 
Danes več kot 50 % naše prodaje zdravil na recept 
predstavljajo zdravila za srčno-žilne bolezni, sledijo 
jim zdravila za bolezni osrednjega živčevja in zdravi-
la za bolezni prebavil. Osredotočamo pa se tudi na 
druga zdravila, zlasti na protibolečinska, zdravila za 
zdravljenje sladkorne bolezni, onkološka zdravila in 
druga. Načrtujemo tudi povečanje ponudbe izdelkov 
brez recepta in veterinarskih izdelkov, predvsem za 
ljubiteljske živali. Zavedamo se, da je dolgoročna rast 
odvisna predvsem od stalnega povečevanja ponudbe, 
zato je nujno, da jo vsako leto dopolnjujemo z lastni-
mi inovativnimi razvojno-raziskovalnimi rešitvami.

V kateri skupini je predvidenih največ novih 
zdravil?
Največ razvojno-raziskovalnih dejavnosti poteka na 
področju zdravljenja sladkorne bolezni. V zadnjem 
času so se za zdravljenje sladkorne bolezni tipa II 
uveljavila nova zdravila, ki  uravnavajo raven sladkor-
ja v krvi, hkrati pa delujejo zaščitno na srce, ledvice 
in žilje. Prav v tej skupini imamo v razvoju več izdel-
kov v različnih odmerkih in kombinacijah, s kateri-
mi bomo zdravljenje lahko prilagodili posamezniku.  
Ta zdravila so komplementarna Krkini paleti zdravil 
za zdravljenje bolezni presnove ter srca in žilja. Tako 
bomo bolnikom s svojimi zdravili omogočali še bolj 
celostno zdravljenje.

Krka je izrazito izvozno usmerjena. Kakšna bo 
njena tržna usmerjenost v prihodnje?
Prizadevamo si, da smo na čim več trgih prisotni 
s čim večjo ponudbo zdravil, saj je to prednost pri 
obvladovanju sprememb v posameznih delih sve-
ta. Svoje izdelke prodajamo na več kot 70 trgih, raz-
deljenih v 6 prodajnih regij. Močno smo prisotni na 
trgih vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope, vse 
bolj pa tudi na zahodnoevropskih. Zahodna Evropa 
je velik generični trg, na katerem je Krkina prisotnost 
še  vedno razmeroma majhna, zato na  njem vidi-
mo veliko priložnosti. Svojo prisotnost povečujemo 
tudi na trgih Srednjega vzhoda in Daljnega vzhoda. 
Prednostno bomo še naprej usmerjeni na evropske 

in srednjeazijske trge, pri čemer je ključno, da smo  
na trgih med prvimi generičnimi ponudniki.

Kaj je najbolj pomembno za rast tržnih deležev?
Dejstvo je, da je farmacevtska dejavnost, posebej ge-
nerična, izjemno konkurenčna. Uspešni smo lahko le 
z močnim lastnim razvojem, novimi kakovostnimi in 
inovativnimi izdelki, fleksibilno proizvodnjo in učin-
kovito marketinško-prodajno mrežo. Naši glavni iz-
zivi so izvozna usmerjenost, vstopanje na nove trge, 
vlaganje v znanje in naložbe, obvladovanje tveganj in 
dobro gospodarjenje.

Kako pomemben trg je za Krko Kitajska?
Družba Krka prek Hongkonga na Kitajskem prodaja že 
nekaj let. Prek naše nemške družbe TAD Pharma smo 
tam navzoči tudi z izdelki brez recepta. V kitajski to-
varni pa že dve leti proizvajamo zdravila za tretje trge.
Prvi izdelek, ki smo ga v začetku decembra 2020 
registrirali za kitajski trg in ga proizvajamo v kitaj-
skem obratu, je bil lansiran v začetku letošnjega leta. 
Gre za antiepileptik pregabalin iz skupine zdravil 
za zdravljenje bolezni osrednjega živčevja. V registra-
cijskem postopku je še več kot 10 zdravil. Nekaj jih 
bomo predvidoma registrirali že letos. Naš cilj je na 
Kitajskem registrirati in proizvajati čim več izdelkov 
iz Krkine ponudbe.

Kako pa bo z naložbami? Katere imate 
v načrtih?
Večina naših naložb je usmerjena v zmogljivosti za 
proizvodnjo učinkovin in končnih izdelkov. V Krškem 
bomo povečali zmogljivosti za sintezo učinkovin, 
nenehno pa širimo in tehnološko moderniziramo 
tudi zmogljivosti za proizvodnjo končnih izdelkov. 
Proizvodne zmogljivosti povečujemo tako v Krkinem 
podjetju Krka-Rus v Ruski federaciji kot tudi v naj-
večjem obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil 
Notol  2 na naši osrednji lokaciji v  Ločni v Novem 
mestu. Ker sta lasten razvoj in zagotavljanje kakovosti 
ključna za dolgoročno uspešnost, bodo naše naložbe 
tudi v prihodnje usmerjene na ti dve področji, hkrati 
pa bomo še naprej vlagali v širitev in modernizacijo 
proizvodnje učinkovin in končnih izdelkov.

Tudi letos se obeta lepa dividendna donosnost, 
delničarje pa pozitivno preseneča tudi tečaj 
Krkine delnice.
Res je. Krkini delničarji so v zadnjem obdobju ceno 
delnice dvignili prek meje 100 EUR. Več kot 10 let je 
trajalo, da si je slovenski kapitalski trg opomogel od 
velike globalne finančne krize, ki se je začela v letu 
2008. Rast cene delnice je posledica dobrih poslov-
nih rezultatov skupine Krka in globalnega optimizma, 
ki je zadnje leto prisoten na delniških trgih. Delničar-
ji očitno zaupajo v Krkino poslovanje in strategijo.
Ohranjamo tudi dolgoročno dividendo politiko in za 
dividende vsako leto namenimo vsaj 50 % dobička 
preteklega leta. Predlagana dividenda, o kateri bodo 
na letošnji skupščini odločali delničarji, je 5 EUR na 
delnico, kar pri njeni trenutni tržni ceni predstavlja 
skoraj 5-odstotni dividendni donos.

ODPRTI SMO ZA SPREMEMBE IN 
HITRO IŠČEMO NOVE POTI
�SIMONA GORJUP  �FOTO: MITJA BOŽIČ, KRKIN ARHIV

Krka s svojimi rezultati dokazuje, da je na pravi poti, pravi njen dolgoletni predsednik uprave in generalni direktor 
Jože Colarič, ki mu je nadzorni svet zaupal, da bo vodil podjetje še en mandat. Pravi, da nas je globalna epidemija  
še okrepila in povečala našo učinkovitost. Napovedi kažejo, da bo povpraševanje po kakovostnih generičnih izdelkih 
še večje, zato verjame, da bo šlo Krki dobro tudi v prihodnje.

Znova se je pokazalo, da je prava pot in vir Krkine 
procesne učinkovitosti in konkurenčnosti vertikalno 
integrirani poslovni model, s katerim obvladujemo 
celotno pot naših izdelkov. Tako lažje in hitreje orga-
niziramo in nadziramo oskrbno verigo. Poleg prila-
gajanja pa nam vertikalna integracija omogoča tudi 
višjo stopnjo inovativnosti.

Kaj bo covid-19 v prihodnje pomenil za Krko 
kot generičnega proizvajalca zdravil?
Trendi kažejo, da se bo generična farmacevtska in-
dustrija kljub sedanjim negotovim razmeram v pri-
hodnje še razvijala. Vlade in zdravstvene zavaroval-
nice v številnih državah zaradi varčevalnih ukrepov 
na področju zdravstvene oskrbe spodbujajo upora-
bo generičnih zdravil, ki so enako kakovostna, varna 
in učinkovita kot zdravila originatorjev, obenem pa 
 cenovno dostopnejša.

Si lahko tudi letos obetamo podobne 
rezultate kot lani?
V skupini Krka za letos načrtujemo prodajo izdelkov 
in storitev v višini 1 milijarde 535 milijonov EUR in čisti 
dobiček okoli 265 milijonov EUR. Za vlaganja načrtu-
jemo 114 milijonov EUR. Število zaposlenih v Sloveniji 
in v tujini nameravamo povečati, skupaj za dober od-
stotek. Poslovni rezultati v letu 2021 bodo vsekakor 
odvisni tudi od covida-19 in z njim povezanimi ukre-
pi posameznih držav in od globalnega okrevanja po 
koncu pandemije.

Znova se je pokazalo, 
da je prava pot in 
vir Krkine procesne 
učinkovitosti in 
konkurenčnosti  
vertikalno integrirani 
poslovni model.

Naši glavni izzivi so 
izvozna usmerjenost, 
vstopanje na nove trge, 
vlaganje v znanje in 
naložbe, obvladovanje 
tveganj in dobro 
gospodarjenje.

Nadzorni svet družbe je prvega 
moža Krke Jožeta Colariča vnovič 
imenoval za predsednika uprave in 
generalnega direktorja Krke, d. d., 
Novo mesto za šestletno obdobje 
2022–2027 ter mu podelil mandat 
za sestavo uprave za to obdobje. 
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KDO SO KRKINI DELNIČARJI?
Največja skupina delničarjev so domače fizične osebe, ki jih je več kot 46.000 in 
imajo 38 % Krkinih delnic. Lastniški delež mednarodnih vlagateljev znaša 23 %. 
Največji posamični delničarji ostajajo državna sklada Slovenski državni holding in 
Kapitalska družba ter Republika Slovenija. Deset največjih delničarjev razpolaga 
s 44 % Krkinih delnic.

KRKINI DELNIČARJI PREJEMAJO 
BOGATE DIVIDENDE
�BOJANA PRIŠEL-ZRILIĆ  �FOTO: KRKIN ARHIV

Letošnja predlagana dividenda je 5 evrov bruto na delnico, kar je skoraj 18 % več kot lani. Glede na vrednost Krkine 
delnice konec maja 2021 je dividendna donosnost 4,7-odstotna. Tečaj Krkine delnice pa se je v zadnjem letu zvišal 
za 36 %.

27. SKUPŠČINA 
DELNIČARJEV
Skupščina delničarjev Krke, d. d., Novo mesto 
bo v četrtek, 8. julija 2021, ob 13. uri v Hotelu 
Šport na Otočcu. Uprava in NS sta delničarjem 
predlagala, naj na skupščini sprejmejo sklep 
o uporabi bilančnega dobička in za dividende 
namenijo 5 EUR bruto na delnico.

Delničarji se bodo na skupščini seznanili 
z letnim poročilom uprave, prejemki članov 
uprave in NS, revizorjevim poročilom ter 
poročilom NS o rezultatih preveritve letnega 
poročila za leto  2020 in njegovi potrditvi. 
Odločali bodo tudi o spremembah statuta in 
plačilu članom nadzornega sveta.

Skupščine se v skladu z njenim sklicem lahko 
udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci 
in zastopniki. Sklic skupščine in drugo 
pripadajoče gradivo je javno dostopno na 
spletni strani www.krka.si in na sedežu 
družbe.

Struktura delničarjev na dan 18. 5. 2021
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Gibanje vrednosti Krkine delnice in promet z njo na Ljubljanski borzi 
v obdobju 2008–2021
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Krkina uprava in nadzorni svet (NS) sta 
skupščini predlagala, da se letos za izpla-

čilo dividend nameni 5 EUR bruto na delnico, 
kar predstavlja 17,6-odstotno rast glede na 
leto 2020. Izplačilo se bo začelo 22. 7. 2021, 
in sicer glede na stanje vpisov v delniško knji-
go, vodeno pri KDD – Centralni klirinško de-
potni družbi, d. d., Ljubljana (KDD), na dan 
21. 7. 2021.

Dolgoročna dividendna politika družbi Krka 
narekuje, da za dividende vsako leto nameni 
najmanj 50 % čistega dobička večinskih last-
nikov. Krka svoje dividendne politike zaradi 
pandemije ni spreminjala. Dosega načrtovane 
poslovne rezultate, je visoko kapitalizirana in 
finančno stabilna ter brez dolga. Denarni tok 
iz poslovanja zadostuje za pokrivanje tekoče-
ga poslovanja, vseh naložbenih potreb ter vla-
ganj v raziskave in razvoj. Glede na stabilnost 
poslovanja, doseganje poslovnih rezultatov in 
načrte bo družba tudi v prihodnje ohranila za-
črtano dividendno politiko.

Bruto dividenda na delnico (v EUR)

TEČAJ KRKINE DELNICE PONOVNO 
PRESEGEL MEJO 100 EUR
Tečaj Krkine delnice se je v zadnjem letu zvišal za 36 %. Najnižji tečaj je bil dosežen 
29. 10. 2020, in sicer 75,60 EUR, najvišji pa 19. 5. 2021, in sicer 107 EUR. Razlika med 
najmanjšo in največjo vrednostjo v zadnjem letu je tako 42 %. Tečaj Krkine delnice je 
prvič po letu 2008 presegel mejo 100 EUR. Več kot 10 let je trajalo, da si je slovenski 
kapitalski trg opomogel od svetovne finančne krize, ki se je začela leta 2008. Cena 
delnice se je zvišala zaradi dobrih poslovnih rezultatov skupine Krka in svetovnega 
optimizma na delniških trgih v zadnjem letu.

Krka si vseskozi prizadeva za najvišje standarde poročanja in preglednost poslo-
vanja, zato nenehno vzdržuje stike z vlagatelji po vsem svetu.  Konec leta 2020 smo 
že tretje leto zapored prejeli nagrado Ljubljanske borze za najboljšo delnico prve 
kotacije, dobili pa smo tudi nagrado Ljubljanske borze za najboljše odnose z vla-
gatelji. Nagradi kažeta zaupanje vlagateljev, hkrati pa sta zaveza, da bomo tudi 
v prihodnje nadgrajevali visoke standarde komuniciranja z delničarji in ostalimi 
deležniki ter ostali vzor.

DIVIDENDE ŠE KAR RASTEJO

KDO JE UPRAVIČEN DO DIVIDEND?
Do dividend so upravičeni tisti delničarji, ki bodo na presečni 
datum, to je 21. 7. 2021, v centralnem registru pri KDD vpisa-
ni kot lastniki Krkinih delnic.

Presečni datum je objavljen v sklicu 27. skupščine. Na podla-
gi tega sklica je Ljubljanska borza kot prvi trgovalni dan brez 
upravičenosti do dividende določila 20. 7. 2021.

To pomeni, da bodo delničarji, ki bodo Krkine delnice prodali 
20. 7. 2021 ali kasneje, upravičeni do letošnjih dividend. Del-
ničarji, ki bodo Krkine delnice kupili 20. 7. 2021 ali kasneje, in 
tisti, ki jih bodo prodali pred tem datumom, pa do letošnjih di-
vidend ne bodo upravičeni.

Osnova za izplačilo dividend je sklep 27. skupščine o višini in da-
tumu izplačila dividend, ki ga delničarji sprejmejo na skupščini.

Krkina delnica ostaja daleč najprometnejši vrednostni papir na 
Ljubljanski borzi. V zadnjem letu je bil povprečni dnevni pro-
met s Krkino delnico na Ljubljanski borzi 0,7 milijona EUR, kar 
predstavlja skoraj polovico vsega trgovanja na Ljubljanski borzi. 
S Krkino delnico se trguje tudi na Varšavski borzi.

Delničarji bodo o letošnji dividendi odločali na 27. redni skupščini, ki bo 8. julija. Če bo predlog 
uprave in NS o izplačilu dividend sprejet, bo to pomenilo, da se je bruto dividenda na delnico v 
obdobju 2012–2021 vsako leto povečala v povprečju za 14,3 %. Glede na vrednost Krkine delnice 
konec maja 2021 je dividendna donosnost 4,7-odstotna. V 10 letih so delničarji prejeli 28,5 EUR 
dividend na delnico.

Krka je na tekmovanju časnika Finance vnovič prejela glav-
no nagrado za najboljše letno poročilo med velikimi podje-
tji. Kot je ob prevzemu plakete poudaril član Krkine uprave 
David Bratož, je Krkin cilj ves čas izboljševati poslovne rezul-
tate, obenem pa obogatiti javne objave z novimi zanimivimi 
podatki in pojasnili.

Gibanje vrednosti Krkine delnice na Ljubljanski borzi v zadnjem letu
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Prednosti Krkinega vertikalno 
integriranega poslovnega modela
 Inovativna generična zdravila vrhunske kakovosti
 Nadzor kakovosti v vseh fazah produktnega cikla
 Usklajeno delovanje vseh poslovnih funkcij
 Velika prilagodljivost in sposobnost predvidevanja
 Klinična testiranja in razvoj več kot 170 izdelkov
 Razvoj v rokah več kot 700 strokovnjakov
 Razvejana marketinško-prodajna mreža
 Močan denarni tok iz poslovanja
 Zmanjševanje tveganja in odvisnosti od tretjih

  POSLOVANJE   KRKAKRKA   POSLOVANJE   

Naša dobičkonosnost 
je posledica 
številnih dejavnikov: 
prodajne rasti, 
izboljšane ponudbe 
izdelkov, povečane 
učinkovitosti 
poslovnih procesov 
in zmanjšanja 
operativnih stroškov. 

Vsi naši izdelki 
ustrezajo najvišjim 
standardom 
kakovosti, varnosti 
in učinkovitosti, 
obenem pa so 
cenovno dostopni.

POSLOVNI MODEL NAM ZAGOTAVLJA 
ODPORNOST IN AGILNOST
�SIMONA GORJUP  �FOTO: MITJA BOŽIČ, ANDREJ KRIŽ

Krkino poslovanje se med epidemijo nove koronavirusne bolezni 
ni bistveno spremenilo. Prilagodili smo se novim razmeram, 
neprekinjeno poslovali ter oskrbovali več kot 70 trgov in dosegli 
rekordne poslovne rezultate.

S hitrimi preobrati v razmerah po-
slovanja se je skupina Krka na 

posameznih trgih že srečevala, toda 
tokrat so bile razsežnosti global-
ne. Prav zato in z zavedanjem, da je 
 neprekinjeno poslovanje osnova za 
dolgoročno uspešnost v farmacevt-
ski panogi, ohranjamo in utrjujemo 
vertikalno integrirani poslovni model. 
Z njim zmanjšujemo tveganje v dobav-
ni verigi ter razvojnih, marketinških in 
prodajnih dejavnostih, z odličnostjo v vseh 
fazah poslovanja pa obvladujemo ustvarja-
nje vrednosti za delničarje in druge deležnike.

Krkin poslovni model je osrednji vir naše večplastne 
odpornosti in prožnosti. Združuje vse bistvene 
procese: razvoj, proizvodnjo in dobro organizirano 
oskrbno verigo, zagotavljanje kakovosti, distribucijo, 
trženje in prodajo. Tako lahko z lastnimi viri in notra-
nje usklajeno hitro rešujemo težave, ki nastanejo 
v poslovnem okolju.

Na nove razmere smo se v Krki hitro odzvali: zaščitili 
smo zaposlene in omogočili neprekinjeno poslovanje. 
Čeprav je pandemija vplivala na naše marketinško-
-prodajne aktivnosti, smo trgom vseskozi zagotavljali 
zadostne količine izdelkov. V letu 2020 smo proizvedli 
in zapakirali rekordno količino izdelkov, 16,5 milijarde 
tablet, obloženih tablet in kapsul, kar je 9 % več kot 
v letu 2019. Proizvedli smo doslej največjo mesečno, 
četrtletno in letno količino izdelkov ter znova dokaza-
li, da znamo hitro in učinkovito odgovoriti na spreme-
njene in zahtevne okoliščine.

VES ČAS SLEDIMO TRENDOM

Spremljamo trende na številnih strokovnih področjih in 
znanstvene dosežke vključujemo v svoje razvojno delo. 
To nam omogoča hitro in ustrezno odzivanje na izzive, 
ki jih prinašajo bolezni sodobnega časa. Zanje razvija-
mo inovativne izdelke vrhunske kakovosti ter uvajamo 
sodobne tehnologije in razvojno-raziskovalne pristope, 
ki so eden od ključnih temeljev Krkine konkurenčnosti.

Zdravljenje bolezni srca in žilja, osrednjega živčevja in 
prebavil ter lajšanje bolečine so Krkina vodilna tera-
pevtska področja, na novejših, kjer izpostavljamo dia-
betes in onkološke bolezni, pa iščemo dodatne poslov-
ne priložnosti. V naši ponudbi imamo prek 100 kombi-
niranih zdravil. Naši strokovnjaki se ukvarjajo z več kot 
170 razvojnimi projekti. To so izdelki, ki jih bomo lan-
sirali v prihodnjih letih. Vzpostavitev ustreznih razvoj-
nih in proizvodnih procesov nam omogoča celostno 

obvladovanje izdelkov v vseh fazah razvoja, proiz-
vodnje, vrednotenja, registracije in uvajanja na trge.

Pri proizvodnji več milijonov tablet ali kapsul sledimo 
kakovosti od najosnovnejših surovin do končnega 
 izdelka. S kemijskim in farmacevtskim razvojem ter 
 lastnimi predkliničnimi, farmakokinetičnimi in klinič-
nimi študijami zagotavljamo, da so farmacevtski izdelki 
kakovostni, varni in učinkoviti in da se po vnosu pred-
vidljivo obnašajo v bolnikovem telesu.

Na področju razvoja in raziskav smo digitalizirali šte-
vilne aktivnosti, kar nam omogoča še bolj pogloblje-
no raziskovalno delo. Pohvalimo se lahko tudi z robo-
tizacijo posameznih analiznih in izvedbenih procesov, 
s čimer smo pomembno izboljšali njihovo ponovlji-
vost. Posodobitev bo prispevala tudi k večji stroškov-
ni učinkovitosti.

KOMBINIRANA ZDRAVILA 
SO NAŠA PREDNOST

Že zgodaj smo spoznali, da so kombinirana zdravila za 
bolnike zelo pomembna. Njihova prednost je, da dve 
ali celo tri terapije združimo v eno tableto. Z združitvijo 
več učinkovin za več terapij v enem zdravilu bolnikom 
olajšamo jemanje zdravila, hkrati pa se poveča nad-
zor nad zdravljenjem. Predstavljajo pomembno Krkino 
platformo, znotraj katere razvijamo več novih izdelkov.

Izzive v razvoju in proizvodnji kombiniranih zdravil 
predstavljata kompatibilnost sestavin in večstopenjsko 
delovanje učinkovin. Krkini strokovnjaki jih uspešno 
premagujejo z notranje povezanimi razvojnimi in pro-
izvodnimi procesi, ki jih zagotavlja vertikalno integri-
rani poslovni model. Zdravniki imajo na voljo različne 
farmacevtske oblike, jakosti in kombinacije učinkovin.
 
V letu 2020 smo ponudbi kombiniranih zdravil dodali 
zdravilo z dvema učinkovinama za zdravljenje sladkor-
ne bolezni (sitagliptin, metformin). V skupini zdravil za 
srce in žilje smo ponudbo dopolnili z zdravilom s tre-
mi učinkovinami (olmesartan, amlodipin, hidrokloro-
tiazid). Še vedno smo edini v Evropi, ki proizvajamo 
zdravilo za sočasno zdravljenje zvišanega krvnega tla-
ka in holesterola, v katerem so združene učinkovine 
perindopril, indapamid in rosuvastatin. 

VISOKA STOPNJA DIGITALIZACIJE

Spretno krmarjenje med poslovnimi priložnostmi do-
segamo z digitalizacijo poslovanja. Uvajamo jo v razvoj-
no-raziskovalne laboratorije, v vse proizvodne obrate, 
logistične procese ter kadrovske, prodajne, marketin-
ške, finančne in druge dejavnosti.

Z uvajanjem sodobnih informacijskih tehnologij zago-
tavljamo zelo visoko stopnjo razpoložljivosti IT-siste-
mov oz. storitev, informacijsko varnost, optimizacijo 
procesov in visoko raven kakovosti. So podpora 
oskrbovalni verigi in poslovnemu odločanju ter dodana 

vrednost za kupce. V novih razmerah, spremenjenih 
zaradi covida-19, pa so nam omogočile neprekinjeno 
poslovanje.

Poslovanje se je v letu 2020 med pandemijo odvijalo 
tudi zaradi sodobnih komunikacijskih rešitev, ki so 
nam omogočale izvajanje marketinških aktivnosti. 
Za nemoten in varen delovni proces smo poskrbeli z 
virtualnimi poslovni sestanki. Digitalna orodja pa so 
nam omogočala tudi druge stike z našimi odjemalci 
in deležniki. S sodelovanjem na spletnih investicijskih 
konferencah ter prek spletnega komuniciranja 
(webcast) ob četrtletnih objavah poslovnih rezultatov 
smo za polovico povečali naš doseg na dogodkih za 
vlagatelje in finančne analitike ter jim s tem še bolj 
približali družbo Krka in naše poslovanje.

Nova orodja so povečala našo učinkovitost in prožnost, 
omogočila so nam optimizacijo poslov-
nih procesov in nas pripravila na 
novo realnost v pokoron-
skem obdobju.
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Skupina Krka je v letu 2020 kljub izzivom, ki jih je prinesla epidemija, ustvarila najboljše poslovne 
rezultate v svoji zgodovini. V zadnjih petih letih se je prodaja vsako leto povečala v povprečju 
skoraj za 6 %, dobiček pa v povprečju skoraj za 13 %.
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KRKA   IZDELKI   

KRKINIH VELIKIH PET
�ALENKA GLAVAČ POVHE, ALENKA KMECL, JANA GOLOB, RONALD KORTHOUWER  �FOTO: KRKIN ARHIV

Leto 2020 je bilo posebno tudi za Krko. Kljub različnim izzivom nam ga je uspelo končati z odličnimi rezultati. 
K temu so zagotovo pripomogli izdelki oziroma družine izdelkov, katerih proizvodnja je presegla eno milijardo 
tablet. Imenovali bi jih lahko Krkine zvezde, velikih pet. Povezuje jih pet lastnosti, potrebnih za uspeh: 
kakovost, učinkovitost, varnost, klinična preizkušenost in zaupanje.

V Krki postavljamo zdravje vsakega človeka na 
prvo mesto. Z bogato ponudbo zdravil zdra-

vimo in preprečujemo najbolj razširjene bolezni 
sodobnega časa. Vsak dan skrbimo za kakovost, 
razvoj in trženjsko naravnanost, kar nam je po-
magalo ustvariti tudi velikih pet, s katerimi se 
zdravijo bolniki po vsem svetu. Uspeh je rezultat 
znanja, inovativnosti in uspešnega sodelovanja 
vseh Krkinih organizacijskih enot, ki so vključene 
v proces od razvoja do prodaje zdravila. Temelj 
za zaupanje zdravnikov in bolnikov v ta zdra-
vila so njihova visoka kakovost, učinkovitost, 
varnost in klinična preizkušenost.

Po čem pa vsak od teh 
izdelkov oziroma družin 
izdelkov posebej izstopa?

 IZDELKI   KRKA

KRKINI 
PERINDOPRILI

Prenessa (perindopril), Prenewel 
(perindopril, indapamid), Amlessa 
(perindopril, amlodipin), Amlewel 

(perindopril, amlodipin, indapamid)*

KRKINI
VALSARTANI 

Valsacor (valsartan), Valsaden 
(valsartan, hidroklorotiazid), Wamlox 

(amlodipin, valsartan), Valtricom 
(amlodipin, valsartan, hidroklorotiazid)*

KRKINI
LOSARTANI 

Lorista (losartan), Lorista H (losartan, 
hidroklorotiazid), Lorista HD (losartan, 

hidroklorotiazid), Tenloris (losartan, 
amlodipin)*

KRKIN 
PANTOPRAZOL

Nolpaza*

KRKIN 
ATORVASTATIN

Atoris*

Učinkovito in varno znižujejo zvišan krvni 
tlak ter ščitijo žile, srce, možgane, ledvice 
in druge organe. V Sloveniji so pri zdrav-
ljenju zvišanega krvnega tlaka prva iz-
bira zdravnikov. Na voljo so v 15 oblikah 
in jakostih. Najpomembnejša so kombi-
nirana zdravila, ki v eni tableti poleg pe-
rindoprila vsebujejo še druge učinkovine 
za znižanje krvnega tlaka. Klinični dokazi 
potrjujejo, da uporaba kombiniranih zdra-
vil vodi do hitrejšega doseganja ciljnih 
vrednosti krvnega tlaka.

So zaupanja vredna izbira za zdravljenje 
zvišanega krvnega tlaka, kroničnega srčne-
ga popuščanja in po srčnem infarktu. Z nji-
mi se zdravi večina evropskih bolnikov, 
ki jemljejo zdravila z valsartanom. So 
Krkina prodajno najpomembnejša dru-
žina zdravil.

So prva družina zdravil za zniževanje zvi-
šanega krvnega tlaka iz skupine sarta-
nov, pot so utrli tudi drugim Krkinim sarta-
nom. Evropski direktorat za kakovost našo 
učinkovino losartan uporablja kot refe-
renco kakovosti za vse druge losartane.

Je preverjena izbira za zmanjševanje že-
lodčne kisline, lajšanje težav z zgago in 
zaščito želodca pred morebitnimi zapleti 
zaradi uporabe zdravil, ki lahko poškoduje-
jo želodčno sluznico. Vsak dan lajša želod-
čne težave skoraj 3 milijonom bolnikov 
v več kot 50 državah.

Že skoraj dve desetletji zanesljivo znižuje 
raven krvnih maščob in preprečuje srčno-
-žilne dogodke. Vsak dan mu zaupa 3 mi-
lijone bolnikov po vsem svetu. Je prvi in 
edini generični atorvastatin v Evropi, za 
katerega je bilo v primerjalni klinični razis-
kavi potrjeno, da je po učinkovitosti in 
varnosti enakovreden originatorskemu 
zdravilu.

* Blagovne znamke izdelkov, ki jih Krka trži v Sloveniji. 11

Aleš Rotar, član uprave ter direktor 
Razvoja in proizvodnje zdravil

»Velikih pet združuje vrsto za Krko 
značilnih lastnosti. So rezultat lastne-
ga znanja in dela, inovativnosti in pre-
danosti cilju. Na začetku smo raziskali 
najmanjše gradnike, molekule učinko-
vine, z znanjem in iznajdljivostjo razvi-
li zdravila in proizvodne postopke, jih 
skrbno preverili in na pot pospremili 
milijarde tablet.«

Vinko Zupančič, član uprave ter 
direktor Razvoja in proizvodnje 
učinkovin z oskrbo

» Močna in fleksibilna oskrbna veriga je 
plod znanja, trdega dela in prizadevanj 
vseh neposredno ali posredno vključe-
nih krkašev. Sposobnost obvladovanja 
velikih količin, razvejanost proizvo-
dnih lokacij, veliko različnih dobavite-
ljev, obvladovanje kakovosti izdelkov 

in procesov ter učinkovita logistika so glavne prednosti Krkine 
oskrbne verige. To, da smo skupino velikih pet dosegli v letu, ko 
se je ves svet srečeval z velikimi težavami pri zagotavljanju re-
promaterialov ter pretrganimi logističnimi povezavami, je zelo 
pomenljivo in kaže na Krkino nepopustljivost in sposobnost do-
seganja še več takih mejnikov. « 

Anna-Christina Riebau, namestnica 
direktorja TAD Pharme za marketing

»Nemčija je po vrednostni prodaji zdravil 
z valsartanom med Krkinimi najpomemb
nejšimi trgi. V letu 2020 smo bili po količinski 
prodaji vodilni ponudnik teh zdravil v Nem-
čiji. Dodatna potrditev, da hitro in uspešno 
sledimo sodobnim trendom zdravljenja zviša-
nega krvnega tlaka, je naša najnovejša trojna 
kombinirana tableta valsartana z amlodipi-
nom in diuretikom. Z njo smo bili lani Krkin 
prodajno najuspešnejši trg.«

Magdalena Falandysz-Kasperska, 
strateška in medicinska direktorica, 
Krka - Polska

»V Krki kar pet blagovnih znamk presega pro-
dajo milijarde tablet, kar dokazuje, da smo 
del velikega mednarodnega podjetja. Krkin 
atorvastatin je na Poljskem še vedno statin 
številka 1. Krkin losartan je bil prvi sartan, 
ki smo ga ponudili poljskim zdravnikom. 
Že po šestih mesecih je postal vodilni sartan 

na našem trgu. Kasneje je ta položaj prevzel Krkin valsartan. Vse po-
membnejši postaja Krkin perindopril, zlasti kombinirane tablete. Krkin 
pantoprazol pa je biser med pantoprazoli. Vsem Krkinim zdravilom 
iz skupine velikih pet zdravniki in bolniki na Poljskem zaupajo, saj so 
visokokakovostna in klinično preizkušena.«
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Naša 
strategija 

temelji na načelih 
trajnostnega 

razvoja.

  TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE   KRKAKRKA   TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE   

Trajnost postaja pomembna svetovna usmeritev, ki vlade, civilno 
družbo, vlagatelje in podjetja spodbuja, da poleg ekonomskega 

razvoja v ospredje postavljajo tudi napredek na trajnostnih področjih. 
V Krki se dobro zavedamo, da je delovanje, povezano z okoljskimi in 
socialnimi vprašanji ter vprašanji s področja korporativnega upravljanja 
(Environmental, Social and Governance, ESG), pomemben dejavnik naše 
sposobnosti za dolgoročno ustvarjanje vrednosti in uspešno izvajanje 
poslovnih strategij. Obenem razumemo, da so obvladovanje trajnostnih 
vprašanj, doseganje trajnostnih ciljev in preglednost pri poročanju o teh 
vprašanjih vse pomembnejši za različne deležnike – od naših uporabnikov, 
delničarjev, kupcev, zaposlenih in dobaviteljev do vseh, s katerimi živimo – 
ter da so ključni za ohranitev planeta. Zato si nenehno prizadevamo 
za najvišje standarde korporativne integritete, etike ter preglednosti 
poslovanja in poročanja.

POSPEŠEN PREHOD V TRAJNOSTNO DRUŽBO
Pandemija covida-19 je trajnostna vprašanja še spodbudila in pospešila 
globalni prehod v trajnostno družbo. Odpornost poslovnega modela ter 
sposobnost družbe za zaznavanje in obvladovanje pomembnih trajnost-
nih tem so pod vse bolj budnim očesom javnosti.

Če je bil še pred leti glavni poudarek predvsem na finančnih rezultatih pod-
jetij, zdaj postajata vse pomembnejša nefinančno poslovanje in trajnostni 
razvoj. Temu primerno se vse hitreje vzpostavlja zakonodajno okolje, ki 
bo postavilo ustrezen okvir in s poenotenjem različnih standardov zago-
tovilo še večjo preglednost trajnostnega poročanja in omogočilo boljšo 
primerjavo med podjetji. 

V Krki se že od začetka zavedamo, da smo del širšega okolja, ki nam daje 
tako imenovano socialno dovoljenje za delovanje (angl. social licence to 

operate). Svojo družbeno odgovornost zato kažemo s spoštljivim odno-
som do vseh deležnikov, ki so povezani z nami.

Trajnostni pristop je nujen za uspešno poslovno zgodbo, zato so traj-
nostne teme za nas enako pomembne. V prihodnje bomo okoljskemu, 
socialnemu in upravljalskemu področju posvetili še večjo pozornost, zato 
smo oblikovali projektno skupino za trajnost, ki bo v skladu z zakonodaj-
nimi usmeritvami, še posebno prihodnjo direktivo Evropske unije o po-
ročanju podjetij glede trajnosti (angl. Corporate Sustainability Reporting 
Directive), dodatno nadgradila trajnostno področje in v skupino Krka 
 uvedla celovit sistem ESG.

Nova poenotena zakonodaja bo v naslednjih letih postavila visoke stan-
darde za vsebino in preglednost poročanja o trajnosti, ki bodo veljali za 
okoli 50.000 evropskih podjetij. Evropa želi do leta 2050 postati prva celi-
na brez neto emisij toplogrednih plinov, kar je precej ambiciozen, a nujno 
potreben načrt, ki mu bomo sledili tudi v gospodarstvu.

ZA URESNIČEVANJE TRAJNOSTNIH NAČEL
Pri uresničevanju trajnostnih načel tako širšo družbo kot podjetja čakajo 
pomembni koraki. V Krki jih razumemo kot izzive in priložnosti, ki se jim 
posvečamo z vso odgovornostjo in predanostjo. Že desetletja vlagamo  
v varovanje okolja in imamo posebno strategijo upravljanja energije. 
V prihodnje si bomo še bolj prizadevali za ohranjanje naravnih virov in 
obvladovanje okoljskih sprememb ter skrbeli za nenehno zmanjševanje 
vpliva našega poslovanja na naravno okolje. 

Na socialnem področju sta naša poglavitna skrb varno in zdravo de-
lovno okolje ter zadovoljstvo zaposlenih. Omogočamo jim, da se ne-
prestano izobražujejo – tudi o skrbi za zdravje in varovanju narave 

– ter gradimo kulturo sodelovanja in dialo-
ga. Posebno pozornost namenjamo privab-
ljanju in prepoznavanju talentov, zato mlade 
znanstvenike že več kot 50 let spodbujamo 
s Krkinimi nagradami.

Svoje poslanstvo družbenoodgovornega pod-
jetja izpolnjujemo tudi s sponzorstvi in donaci-
jami. Podpiramo predvsem projekte, povezane 
z zdravjem in kakovostjo življenja, zato gradimo 
partnerstva v športu, kulturi, zdravstvu, znano-
sti, izobraževanju in dobrodelnih dejavnostih.

Velik del svojega prizadevanja namenjamo kako-
vosti, učinkovitosti, varnosti in cenovni dostop-
nosti naših izdelkov in storitev, s katerimi vsako-
dnevno oskrbujemo več kot 50 milijonov ljudi v 
več kot 70 državah. Njihove potrebe in potrebe 
vseh drugih deležnikov poskušamo razumeti 
v stalnem in proaktivnem dialogu.

JASNI TRAJNOSTNI CILJI
Naše prizadevanje za večjo trajnostno naravna-
nost bo v prihodnje usmerjeno v ključne teme, 
za katere bomo določili nove cilje in časovni-
co njihovega doseganja. Hkrati bomo ustrezno 
oblikovali kazalnike, s katerimi bomo preverjali 
svoje rezultate in usmerjali dejavnosti za dose-
ganje ciljev na okoljskem in socialnem podro-
čju ter na področju korporativnega upravljanja, 
ki poteka v skladu z najvišjimi standardi kor-
porativne integritete.

Naš cilj je, da trajnostna kultura v skupini Krka 
zaživi še bolj kot doslej in da se na vseh ravneh 
vzpostavi močna trajnostna ozaveščenost. Zave-
damo se, da bomo le kot trajnostno naravnano 
podjetje dolgoročno ostali privlačni za delničarje, 
sedanje in nove zaposlene ter povečevali ugled 
Krkine blagovne znamke, prek katere bodo upo-
rabniki prepoznali kakovost naših izdelkov in 
storitev. To je ključ za dolgoročni uspeh podjetja 
in ustvarjanje vrednosti za vse naše deležnike. 
A ne pozabimo: trajnost se začne pri vsakem od 
nas. Samo skupaj bomo lahko poskrbeli za ka-
kovostno sobivanje, v katerem bomo pridobili 
vsi – ljudje in naravno okolje.

ODGOVORNO DO NARAVNEGA 
OKOLJA
�IRENA ČARMAN  �FOTO: KRKIN ARHIV

Čeprav je bilo v letu 2020 onesnaženje nekoliko manjše, to ni omajalo 
našega prizadevanja za ohranjanje čistega in zdravega okolja. Z veliko 
odgovornostjo smo sledili petletni strategiji upravljanja okolja in postav-
ljenim ciljem. V preteklem letu smo v družbi Krka za varovanje okolja 
namenili 10,1 milijona EUR.

ZAVEDAMO SE,
DA SMO DEL 
ŠIRŠEGA OKOLJA
�UROŠ OŽBOLT, SIMONA GORJUP  �FOTO: KRKIN ARHIV

V Krki ostajamo zvesti vrednotam trajnostnega razvo-
ja, saj želimo naravno in družbeno dediščino ohranja-
ti tudi za prihodnje rodove. Enako pomemben je 
naš odnos do širšega družbenega okolja, v katero 
uvrščamo naše zaposlene, kupce, dobavitelje in ljudi
v okolju, v katerem delujemo. Pri upravljanju podjet -
ja si vseskozi prizadevamo za najvišjo stopnjo kor-
porativne integritete. Trajnostno poslovanje je vse 
pomembnejša vrednota in naše glavno vodilo, ko 
si prizadevamo izpolniti poslovne cilje podjetja in 
njegovih deležnikov. 

ZA BIOTSKO RAZNOVRSTNOST
Ljudje smo del narave, zato smo zelo odvisni 
od biotske raznovrstnosti. Kar 41,4 % sloven-
skega ozemlja spada med posebna varstve-
na območja Natura 2000, na katerih so tudi 
ogrožene vrste. Na območju reke Krke so to 
ribe bolen, sulec in platnica, školjka navadni 
škržek, človeška ribica, bober in vidra. 

Vsi Krkini industrijski objekti so strnjeni in 
ne posegajo v ekološko občutljiva območja. 
Pri vseh upoštevamo najstrožje okoljevar-
stvene zahteve.

SKRBNO RAVNANJE Z ODPADKI
Pri ravnanju z odpadki je ključno prepreče-
vanje njihovega nastajanja oziroma zmanj-
ševanje njihove količine. To zagotavljamo 
z izboljšavami tehnoloških in proizvodnih 
postopkov, z  uporabo regeneriranih topil, 
vnovično uporabo palet in številnimi drugi-
mi ukrepi. Odpadki so tudi pomemben vir 
surovin in energije, zato jih ločeno zbiramo 
že tam, kjer nastanejo.

KROŽNO GOSPODARSTVO 
Vzpostavili smo sistem ločenega zbiranja 
sestavljenih materialov iz aluminija in pla-
stike. V letu 2020 smo predelovalcu predali 
420 ton ločeno zbranih odpadkov. Iz njih je 

pridobil 154 ton aluminija in 245 ton plasti-
ke, ki jih kot surovino prodaja za nadaljnjo 
predelavo. Tako prispevamo k uresniče-
vanju krožnega gospodarstva pri ravnanju 
z odpadki.

UČINKOVITE ČISTILNE NAPRAVE 
Emisije v vode in v zrak z učinkovitimi čistilni-
mi napravami na vseh izpustih zmanjšujemo 
pod zakonsko določene mejne vrednosti. 
Odpadni zrak čistimo na sodobnih napravah 
za termično oksidacijo. Z absolutno filtracijo 
zraka na vseh prašnih izpustih zagotavlja-
mo popolno oziroma več kot 99,7-odstotno 
odstranitev vseh prašnih delcev, vključno  
z delci PM10.

Odpadne vode v Ločni čistimo na lastni so-
dobni industrijski čistilni napravi, odpadne 
vode iz dislociranih obratov pa na sodob-
nih skupnih komunalnih čistilnih napravah. 
Med pomembnejše projekte v zadnjih letih 
štejemo postavitev lastne čistilne naprave 
za čiščenje odpadnih vod z naprednim oksi-
dacijskim postopkom v obratu v Jastrebar-
skem na Hrvaškem, ki zagotavlja 99,9-odsto-
tno razgradnjo učinkovin. V družbi Krka-Rus 
v Ruski federaciji smo leta 2019 končali grad-
njo lastne membranske biološke čistilne na-
prave za odpadne vode.
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ZDRAVO ŽILJE JE ZELO KORISTNO 
TUDI PRI ZDRAVLJENJU COVIDA-19
�ANDREJA BARBARIČ  �FOTO: ADOBE STOCK, ANDREJ KRIŽ, KRKIN ARHIV

Odrasel človek ima v telesu približno 100.000 
kilometrov žil, ki so različnih vrst in veli-

kosti ter imajo različne funkcije. Dobro de-
lovanje vseh organov lahko pričakujemo le,  
če so žile zdrave.

Za večino srčno-žilnih zapletov sta odgovorna 
tako imenovana tiha ubijalca – visok krvni tlak 
in holesterol. Ker sta običajno brez simptomov 
in ju ne moremo videti, pa tudi čutimo ju ne, se ju 
skoraj polovica ljudi ne zaveda. Med tistimi, ki se za-
vedajo težave, pa jih polovica ne ukrepa in se ne zdravi.

»Žilni sistem bi lah-
ko ponazorili z avtocesto, ki se 

razveji v regionalne ceste, v skrajni toč-
ki pa v kolovoze. Najhuje je, če se nesreča 

zgodi na avtocesti, promet ne gre nikamor, po-
sledice pa so občutne tudi na regionalnih cestah, 
celo na kolovozih. Zelo podobno je pri žilah. Če je 
prizadeta ena od večjih, trpijo vse v njeni bližini. 

Zato moramo velike žile nujno zdraviti, kadar 
so zamašene ali drugače prizadete,« razlaga 

prof. dr. Aleš Blinc, dr. med., pred-
stojnik Kliničnega oddelka za žilne 

bolezni v UKC Ljubljana.

»Zaradi napredka v razvoju medici-
ne in farmacije so danes na voljo zdravila, 
ki v eni tableti združujejo več učinkovin, kar 

bistveno poenostavi zdravljenje. Zadnje smer-
nice zdravljenja hipertenzije pri večini bolnikov 

svetujejo uvedbo kombiniranih tablet že takoj na 
začetku zdravljenja. Bolniki tako hitreje pride-

jo do ciljnih vrednosti pod 140/90 mm Hg,« 
dodaja doc. dr. Jana Brguljan Hitij, 

dr. med.

Kdaj je krvni tlak zvišan?

O zvišanem krvnem tlaku govorimo, ko je: 

 sistolični krvni tlak enak 
 ali višji kot 140 mm Hg 
 in/ali

 diastolični krvni tlak enak 
 ali višji kot 90 mm Hg. 

Če so vrednosti dalj časa nad 140/90 mm Hg, 
je treba ukrepati, da ne pride do poškodbe 
organov. 

Ko dosežemo cilj, zdravljenja 
ne smemo opustiti

»Če zdravljenje opustimo, znova začnejo delovati enaki 
mehanizmi, kot so delovali, preden smo jih z ustreznimi 
zdravili blokirali,« opozarja doc. dr. Jana Brguljan Hitij, 
dr. med. »Krvni tlak se tako znova dvigne in spet smo 
na začetku. Prav zato je zelo pomembno redno jemanje 
zdravil.«

PRENESITE SPLETNI 
DNEVNIK MERITEV 
KRVNEGA TLAKA 

IN VANJ ZAPISUJTE 
IZMERJENE VREDNOSTI.

Več na zakajtibijesrce.si

V času, ko se ves planet bori z novim koronavirusom, ki povzroča nalezljivo bo-
lezen, se zdi, da pozabljamo na druge, nenalezljive bolezni. Zavedati pa se 
moramo, da so še vedno z nami – tudi bolezni srca in žilja, ki so v Slove-
niji že desetletja najpogostejši vzrok obolevnosti in umrljivosti odraslih. 
Strokovnjaki svarijo pred zapleti, ki bodo posledica 
zapoznelega odkrivanja in zdravljenja teh bo-
lezni. Zato ne smemo odlašati z obiskom 
pri zdravniku.

Svetovna liga za hipertenzijo priporoča, da si krvni tlak 
izmerimo vsaj enkrat na leto. Pomembno je, da zvišan krvni 
tlak pravočasno odkrijemo in začnemo čim prej zdraviti.

Za znižanje krvnega tlaka je na 
voljo veliko učinkovitih zdravil

Zdravljenje z zdravili je prilagojeno vsakemu 
bolniku. Zvišanje krvnega tlaka je običajno 
posledica različnih mehanizmov v tele-
su, ki so med seboj povezani, zato je 
za znižanje večinoma potrebnih več 
učinkovin.

»Čeprav je vaš krvni tlak zdaj pod temi vrednostmi, še 
ne pomeni, da bo tak tudi ostal. Nevarnost za njegovo 
zvišanje se namreč povečuje s starostjo,« opozarja 
doc. dr. Jana Brguljan Hitij, dr. med., predstojnica 
Kliničnega oddelka za hipertenzijo v UKC Ljubljana 
in predsednica Združenja za arterijsko hipertenzijo.

Zvišan krvni tlak lahko odkrijemo 
le z rednim merjenjem

»Ker se krvni tlak spreminja, ni dovolj le ena meritev, 
ampak ga je treba spremljati daljše časovno obdobje. Če 
nimamo nobenih težav, če je naš krvni tlak normalen, je 
dovolj, če si ga zmerimo enkrat na pol leta ali na leto dni. 
Če imamo težave, pa ga je priporočljivo meriti pogosteje,« 
opozarja doc. dr. Brguljan Hitij, dr. med.

Če je krvni tlak nenehno zvišan in višji od 140/90 mm Hg, 
telo reagira in pride do poškodb organov. Krvni tlak se 
ne zniža sam od sebe, zato je treba čim prej ukrepati. 
Deloma ga lahko znižamo, če upoštevamo priporoči-
la za zdravo življenje (zdrava prehrana in dovolj giba-
nja). Če to ni dovolj, je potrebno zdravljenje z zdravili 
za znižanje krvnega tlaka (antihipertenzivi), ki jih mo-
ramo jemati redno vsak dan.
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Projekt Združenja za hipertenzijo in 
Združenja kardiologov Slovenije podpira Krka, 
tovarna zdravil, d. d., Novo mesto.

Visok krvni tlak in 
holesterol

Ogrožata tudi vaše življenje? 
Preverite in ukrepajte!

Več informacij o krvnem tlaku in holesterolu 
lahko najdete na www.zakajtibijesrce.si.

zdrava žila

zožena žila

proces  
ateroskleroze 
je pospešen

holesterol  
se nalaga 

v žilni steni

visok  
krvni tlak  

poškoduje žilo
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O krvnem tlaku kroži veliko mi-
tov in govoric. Kaj je res in kaj 
ne? Več o tem lahko izvemo v 
ekskluzivnem spletnem pogovo -
ru z doc. dr. Jano Brguljan Hitij, 
dr. med., predsednico Združenja za 
arterijsko hipertenzijo, ki ga povezuje Mojca Mavec.

Več na zakajtibijesrce.si

Danes so na razpolago zelo učinkovita in varna zdravila 
za zniževanje holesterola in maščob v krvi – statini na 
recept, ki jih predpiše zdravnik. Svetovna medicinska 
stroka je glede njih enotna: so najučinkovitejše orožje 
v boju z boleznimi srca in žilja. Kljub temu ljudje zdrav-
ljenje včasih opustijo, saj se jim zdi, da nimajo (več) 
nobenih težav. 

»Predpisana zdravila je smiselno jemati. Tudi če je dostop
nost zdravnikov in lekarn otežena, to ne sme biti izgovor,« 
poziva prof. dr. Blinc, dr. med. »Lani smo imeli vsaj 4000 
presežnih smrti, ki so bile povezane s covidom19. Bilo 
pa je tudi 8000 smrti zaradi bolezni srca in žilja ter prav 
toliko zaradi raka. /…/ Zato bi morali storiti vse, kar je  
v naši moči, da se izognemo srčnožilnim zapletom, naj-
prej s preventivnim ukrepanjem, nato pa tudi z zdravlje-
njem, ki ga predpiše zdravnik.«

ALI VESTE, KAKO SI 
PRAVILNO IZMERITI 

KRVNI TLAK? 
OGLEJTE SI VIDEO.

OGLEJTE SI SPLETNI 
POGOVOR Z 

ZDRAVNIKOM
(NE)RESNICE O KRVNEM 

TLAKU

Merjenje krvnega tlaka 
v domačem okolju je 
pomembnejše kot kadarkoli prej
»V času covida19 so se naše življenjske navade poslabšale. 
Zelo veliko je bilo sedečega dela in premalo gibanja, veliko 
je bilo nezdrave prehrane, s katero so ljudje v kriznem času 
potešili neke potrebe, opažamo povečanje telesne mase, kar 
prinese tudi slabše urejen krvni tlak. To so kar skrb vzbu-
jajoče ugotovitve, bojimo se posledic,« svari doc. dr. Jana 
Brguljan Hitij, dr. med. Poziva k preventivni skrbi in de-
javni vlogi posameznika pri zdravljenju, saj je to ključno 
za hitrejše prepoznavanje in ukrepanje.

(Ne)resnice o krvnem tlaku

Zdravila za zniževanje holesterola 
so učinkovita le, če jih redno 
jemljemo

»Te vrednosti so do neke mere že genetsko pogojene, po 
drugi strani pa odraz življenjskega sloga. /…/ Holesterol 
LDL bo bistveno lažje prodrl v notranjost žil, če so te okvar-
jene. /…/ Različni škodljivi vplivi se med seboj seštevajo ali 
celo množijo. Med sedanjo pandemijo se škodljivim dejav-
nikom, ki okvarjajo žilje, pridružuje tudi covid. Prav zato se 
moramo izogibati vsem škodljivim dejavnikom, na katere 
lahko vplivamo, in v času pandemije covida19 nikakor ne 
smemo ignorirati visokega holesterola LDL. Prej obratno. 
Še toliko bolj moramo biti pozorni nanj in ustrezno ukre-
pati,« poziva prof. dr. Blinc, dr. med. »Znano je namreč, 
da imajo bolniki s hipertenzijo, srčnožilnimi boleznimi ali 
diabetesom bistveno težji potek bolezni covid19.«

Vrednosti pri holesterolu LDL so 
individualno pogojene

Zanj sploh ne vemo, dokler ni žal že prepozno. Zato so 
redne meritve in ozaveščenost o njegovih škodljivih 
učinkih zelo pomembne za naše zdravje.

Največ holesterola nastane v jetrih. Ker pa se ne topi 
v vodi, se po telesu ne more prosto prenašati. Zato 
se v jetrih oblikujejo lipoproteini, posebni delci, ki ga 
s krvjo prenašajo po telesu.

Ob zvišanem krvnem tlaku 
ne oklevajmo in se čim prej 
posvetujmo z zdravnikom!

Ločimo dva tipa lipoproteinov.

 Lipoproteini z majhno gostoto (LDL) so znani 
kot slabi holesterol. Če jih je preveč, se kopičijo 

 v žilni steni in pospešujejo aterosklerozo (oblaga-
nje arterij z maščobnimi blazinicami), ki lahko vodi 
v srčni infarkt ali možgansko kap.

 Lipoproteini z veliko gostoto (HDL) so znani kot 
dobri holesterol, saj holesterol odstranjujejo iz žil-
nih sten in ga odnašajo nazaj v jetra, kjer se nato 
presnovi.

Naš cilj je, da bi bilo holesterola LDL v krvi čim 
manj, holesterola HDL pa čim več. 
»Na neki način bi lahko rekli, da je holesterol LDL za ate-
rosklerozo, kot je kisik za gorenje. Čim več ga je, tem bolj 
bo vzplamtela ateroskleroza. Prav zato je zelo pomemb-
no, da je holesterola LDL v krvi čim manj, posledično ga 
bo malo zašlo tudi v žilno steno in manj bo spodbujanja 
ateroskleroze,« razlaga prof. dr. Aleš Blinc, dr. med.  
»Nikakor pa ne moremo določiti časovne točke, ko bi 
nam začel zvišan holesterol LDL nenadoma škoditi. Gre 
za zelo tiho in počasno zadevo. Ateroskleroza je nizkoak-
tivno, tleče vnetje. Če imamo na primer tur ali vneto grlo, 
to občutimo, saj gre za akutno vnetje, ki boli. Tihega, po-
časi tlečega vnetja v žilni steni, ki povzroča aterosklerozo, 
pa sploh ne čutimo,« še dodaja.

PREBERITE ŠE VEČ MNENJ 
STROKOVNJAKOV IN 

STOPITE V AKCIJO, 
DA BO VAŠE SRCE ŠE 

DOLGO BILO ZA VSE, KAR 
IMATE RADI.

Tudi holesterol prav nič ne boli
»Recept je v bistvu precej preprost. Tudi v obdobju pande-
mije je mogoče marsikaj storiti zase, le pozitivno moramo 
biti naravnani. Zdravnika pa je vsekakor treba obiskati, 
ko gre za akutna stanja. To bi moral storiti vsakdo, ki čuti 
bolečino v prsih, kar lahko kaže na srčni infarkt, ali če 
pride do nenadnih težav z govorom ali gibanjem, pa tudi 
v primerih, ko nas noga začne boleti po nekaj korakih 
ali že med mirovanjem. Urgentne ambulante povsod po 
 državi ves čas delujejo, zato je v naštetih primerih smisel-
no brez odlašanja poiskati zdravniško pomoč,« opozarja 
prof. dr. Blinc, dr. med.

»Iz dneva v dan se vse bolj potrjuje teza, da je holesterol LDL snov, ki se 
je je treba čim prej znebiti ali pa njene vrednosti ohranjati na čim nižji 
ravni,« pravi prof. dr. Aleš Blinc, dr. med.

Zelo pomembno je zaupanje bolnikov v zdrav-
ljenje. Prav je, da se o zdravilu pozanimamo, še 
pomembnejše pa, da imamo na voljo objektivne 
in resnične podatke. Naj pandemija covida-19 
ne bo izgovor za skrb za naše zdravje.
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»Pomanjkanje vitamina D je pogosto pri ljudeh, 
ki se pretežno zadržujejo v zaprtih prostorih, pri 
tistih, ki cele dneve presedijo za računalnikom 
ali so v službi in se ne rekreirajo na prostem, 
pri majhnih otrocih, najstnikih, nosečnicah, 
pri starejših ljudeh, ker njihova koža slabše 
tvori vitamin  D, pri debelih, ker se vitamin  D 
skladišči v maščobnem tkivu, pri bolnikih 
z nekaterimi boleznimi (prebavil, ledvic, jeter itd.) 
in pri tistih, ki jemljejo določena zdravila (proti 
epilepsiji, glukokortikoide),« opozarja prof. dr. 
Marija Pfeifer, dr. med., specialistka interne 
medicine, endokrinologinja.

Zaradi novih spoznanj o pomembnosti dodajanja vitamina D pri okužbah dihal je trg preplavljen 
z najrazličnejšimi izdelki s tem vitaminom. Pomembno pa je, da izberemo izdelek, ki mu zaupamo, 
ki je kakovosten, varen in učinkovit. Ravno zato moramo biti pri nakupu kritični in racionalni, 
kar svetuje tudi mag. Nina Pisk, mag. farm., specialistka klinične farmacije, iz Gorenjskih 
lekarn: »Pomembno je vedeti, da niso vsi izdelki v obliki tablet, kapsul, sirupov zdravila. /…/ Zdravila 
so izdelana v skladu z dobro proizvodno prakso, ki velja za farmacevtsko industrijo in je pod ustreznim 

nadzorom kakovosti in vsebnosti zdravilnih učinkovin. Poleg tega imajo v navodilu za uporabo in na 
ovojnini verodostojne informacije o učinkovitosti in opozorilih. /…/ Svetujem kupovanje registriranih 

zdravil in nakup izdelkov v lekarni.«

Že iz obdobja pred pandemijo obstajajo šte-
vilne študije, ki potrjujejo pozitivne učinke 
vitamina D. Med pandemijo covida-19 
pa je bilo objavljenih na stotine izvir-
nih člankov, povezanih s študijami. 
Tudi asist. Darko Siuka, dr. med., 
specialist gastroenterolog, poudarja 
pomembnost dodajanja vitamina D: 
»Vitamin D3 ni čudežno zdravilo, am-
pak močan imunomodulator, ki ugodno 
vpliva na imunski sistem in povečuje nje-
govo učinkovitost. Vpliva tako na prirojeno 
kot na pridobljeno imunost.«

Vitamin D ali sončni vitamin je edini vitamin, ki ga telo proizvaja 
samo (endogena sinteza), saj se pod vplivom sončnih žarkov 

tvori v koži. Vpliva na številne življenjsko pomembne funkcije: 
ureja presnovo kalcija in fosforja, omogoča mineralizacijo kosti 
in izboljšuje prirojeno odpor nost.

Viri
1. Hribar M, Hristov H, Gregorič M, et al. Nutrihealth Study: Seasonal Variation in Vitamin D Status Among the Slovenian Adult and Elderly Population. Nutrients. 2020;12(6):1838. Published 2020 Jun 19. doi:10.3390/nu12061838.
2. Martineau AR et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: individual participant data meta-analysis. Health Technology Assessment, 4.058 2019; 23(2), 1-43. IF 4.058

Kakovost izdelka je ključna 
za naše zdravje

Poskrbite za zadostno izpostavljenost 
soncu, a ne pretiravajte

Pojavlja se pri ljudeh vseh starosti ne glede na to, na kateri 
celini in v kateri državi živijo. Tudi Slovenija ni izjema. V nacio-
nalni raziskavi Nutrihealth (1), opravljeni na reprezentativnem 
vzorcu zdravih ljudi, je bilo dokazano, da ga jeseni in pozimi pri-
manjkuje približno 80 % odraslih Slovencev, pri 40 % gre 
celo za hudo pomanjkanje. Zato strokovnjaki večini prebi-
valcev v Sloveniji svetujejo dodajanje vitamina D.

Na trgu je veliko izdelkov z vitaminom D, VITAMIN D3 Krka
pa je edini na voljo kot zdravilo brez recepta.

Zdaj je dodajanje vitamina D še posebno pomembno. 
Raziskave kažejo, da poveča odpornost proti virusnim 
okužbam dihal (tudi proti covidu-19), če pa že zbolimo, 
bolezen poteka v blažji obliki. (2)

Marsikdo misli, da so za nastajanje zadostnih količin vitami-
na D dovolj močni že prvi pomladni sončni žarki. Žal je tako 
mišljenje zmotno. Vitamin D se v koži tvori pod vplivom žar-
kov UVB, kadar skozi atmosfero potujejo čim bolj navpično. 
V Sloveniji je to od aprila do septembra med 10. in 16. uro. 

8.00

službeni čas sinteza
vitamina D

16.00 16.00

10.00

Za sintezo vitamina D zadostuje, da večji del telesa izpostavi-
mo sončnim žarkom za 10 do 15 minut na dan. Ob uporabi 
zaščitnih krem se tvorba vitamina D močno zmanjša. Presež-
na količina vitamina D, ki nastane s sončenjem, ostaja v tele-
su (v krvi, maščobnem tkivu). Zaloge trajajo nekaj tednov do 
2 meseca, potem jih zmanjka, zato imamo pozimi in zgodaj 
spomladi najnižje ravni vitamina D.

Pomanjkanje vitamina D 
je postalo svetovni 
zdravstveni problem

Vitamin D je vse življenje nepogrešljiv 
za razvoj in obnavljanje kosti in zob 
ter za boljše delovanje imunskega 
sistema.

STROKOVNJAKI 
SVETUJEJO: 
VITAMIN D 
DODAJAJTE 
VSE LETO
�ANDREJA BARBARIČ  �FOTO: ADOBE STOCK, KRKIN ARHIV

Dokazano je, da vitamin D pomembno vpliva na delovanje imunskega 
sistema. Ker večini prebivalcev v Sloveniji tega vitamina primanjkuje, 
strokovnjaki svetujejo, da ga dodajamo vse leto. Zaradi sodobnega 
načina življenja namreč tudi v toplejših mesecih na soncu ne preživimo 
tistega dela dneva, ko so sončni žarki dovolj močni za zadostno tvorbo 
vitamina D.

KRKA   UTRIP ZDRAVJA   

IZPOLNITE 
VPRAŠALNIK IN 

PREVERITE, KAKŠNO 
JE VAŠE TVEGANJE 
ZA POMANJKANJE 

VITAMINA D.

Življenje in delo v zaprtih prostorih 
onemogočata zadostno nastajanje 
vitamina D.

VITAMIN  D3 Krka preprečuje pomanjkanje vitamina  D  pri odraslih, 
mladostnikih in otrocih, starejših od 6  let. Na voljo je v obliki tablet, 
ki vsebujejo  1000  i.  e.  (25  µg) holekalciferola (vitamina  D3). Pomembna 
prednost zdravila je visoka stabilnost, saj je učinkovina izjemno občutljiva 
za zunanje dejavnike, zlasti za svetlobo, vlago in kisik. Visoko stabilnost 
zagotavljajo stabilizirana oblika vitamina  D3, prilagojen tehnološki 
postopek in visokokakovostni aluminijasti pretisni omoti. Jemanje zdravila 
VITAMIN D3 Krka  je enostavno, tablete so prijetnega, nevtralnega 
okusa. Zdravilo ne vsebuje konzervansov, barvil, arom in glutena  ter 
je primerno tudi za vegetarijance. V pakiranju je 30 oziroma 60 tablet.

Besedilo obravnava zdravilo brez recepta. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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Slovenija spada med države, kjer je velika ver-
jetnost za okužbo z boleznimi, ki jih prenašajo 
klopi. »Včasih je veljalo, da klopi postanejo aktiv-
ni zgodaj pomladi. Ob vse toplejših zimah pa so 
lahko aktivni že celo sredi zime, če se sploh umi-
rijo,« opozarja veterinar Marko Oman, dr. 
vet. med., vodja Zavetišča Ljubljana. Zato sve-
tuje, da žival po vsakem sprehodu pregledamo: 
»Klopa je najbolje čim prej odstraniti. Dlje časa, 
kot je prisesan, večja je verjetnost okužbe.«

»Rečemo lahko, da je odnos Slovencev do hišnih 
ljubljenčkov na evropski ravni. Hišne živali so ve-
činoma vpete v družinsko življenje in se v sožitju 
z ljudmi dobro počutijo. /…/ Še vedno pa si hišnega 
ljubljenčka omislijo tudi ljudje, ki si ga ne zaslužijo, 
pa naj si bo to zaradi nevednosti ali malomarno-
sti,« pravi kinolog Jože Vidic, lastnik kodrice, ki 
ima pse rad, odkar se spomni. Hkrati opozarja, 
da je »zelo prav in nujno, da se vsak skrbnik, še 
preden si hišnega ljubljenčka omisli, temeljito po
uči o vseh njegovih potrebah – psihičnih in fizičnih«.

Bolhe? Klopi? NE, hvala!

fipronil, S-metopren
Na voljo  
pri  veterinarju
in v lekarnah. 

www.oduhljadorepa.com

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
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TUDI VAS BOLIJO NOGE? IMATE 
KRČNE ŽILE? UKREPAJTE ZDAJ!

Viri
1. Rabe E, et al. Epidemiology of chronic venous disorders in geographically diverse populations: results from the Vein Consult 

Program. Int. Angiol. 2012; 31: 105–15.
2. Krevel B, Barbič-Žagar B, Uranič N. Učinkovitost in varnost enega odmerka Flebavena® (diosmin) po 1000 mg dnevno pri bolnikih 

s kronično vensko boleznijo. Med Razgl 2020; 59 (1): 107–18.
3. Kecelj Leskovec N, et al. Priporočila za odkrivanje in zdravljenje kronične venske bolezni. Zdrav Vestn. 2017; 86:345–61.

Kronična venska bolezen prizadene venski sistem spodnjih okončin. Simptomi so lahko 
težke, utrujene in nemirne noge, topa bolečina, srbenje in nočni krči. Njeni znaki so lah-

ko mrežaste vene ali krčne žile (varice), otekline, kožne spremembe in venska razjeda. (3) 
Na njen nastanek poleg dednosti vplivajo spol, starost in debelost. Drugi dejavniki tveganja 
so še nosečnost, vročina, kajenje, dolgotrajno stanje ali sedenje in premalo gibanja.

Flebaven® je venoaktivno zdravilo naravnega izvora, ki 
vsebuje mikronizirani diosmin. Na voljo je v obliki film-
sko obloženih tablet po 500 mg in tablet po 1000 mg. 
S celovitim delovanjem poveča venski tonus, spodbudi 
mikroobtok v venah, olajša bolečino v nogah ter zmanj-
ša občutek težkih nog in njihovo otekanje. Učinkovi-
tost in varnost Flebavena® 1000 mg sta bili dokazani 
v klinični raziskavi. Pozitivne izkušnje z njim je povzel 
Miha Lukač, dr. med.: »Med raziskavo so se ves čas ka-
zali ugodni vplivi zdravila Flebaven® – tako v smislu laj-
šanja simptomov, kot sta bolečina in občutek težkih nog, 
kot tudi znakov kronične venske bolezni.« Prav tako je 
bilo v raziskavi dokazano, da se je kakovost življenja 
ljudi s  kronično vensko boleznijo bistveno izboljša-
la. Največji pozitivni vpliv se je pokazal v zmanjšanju 
 jakosti bolečine.

Pomembna sta zgodnje odkrivanje in zdravljenje

Venoaktivna zdravila je koristno 
jemati ne glede na stopnjo 
kronične venske bolezni

�ANDREJA BARBARIČ  �FOTO: ADOBE STOCK, ANDREJ KRIŽ

Kronična venska bolezen ali krčne žile, kot rečemo pogovorno, je ena 
od najpogostejših nenalezljivih bolezni, saj prizadene 80 % odraslih. (1) 
Za zdravljenje se uporabljajo venoaktivna zdravila, kot je Flebaven®, 
katerega učinkovitost in varnost sta bili dokazani v klinični raziskavi. (2)

BODITE ODGOVORNI LASTNIKI 
HIŠNIH LJUBLJENČKOV

Ko se odločimo za hišnega ljubljenčka, se moramo zavedati, da bo z nami 
delil življenje deset let in več. Potrebuje našo ljubezen in čas, in to vsak 

dan. Biti lastnik hišnega ljubljenčka je nekaj najlepšega, a je hkrati tudi ob-
veza in odgovornost, ki se začne s trenutkom, ko žival vstopi v naše življenje.

OGLEJTE SI VIDEO, KAKO 
PRAVILNO NANESTI 

KOŽNE KAPLJICE PROTI 
KLOPOM IN BOLHAM.

�ANDREJA BARBARIČ  �FOTO: KRKIN ARHIV

Hišne živali, še posebno psi in mačke, so za veliko ljudi del družine. Zavedati 
pa se je treba, da lastništvo prinaša veliko odgovornost. K njej spada tudi 
ustrezna zaščita pred zajedavci, ki lahko pomenijo resno tveganje za zdravje 
živali in njihovih lastnikov.

IZPOLNITE VPRAŠALNIK IN PREVERITE, ALI SPADATE MED 
80 % ODRASLIH S KRONIČNO VENSKO BOLEZNIJO.

Bolniki pogosto ne vedo, čemu pripisati težave, zato 
se začnejo pozno zdraviti. Veliko krat najprej išče-
jo pomoč v lekarni, pravi Nataša Čater, mag. 
farm., direktorica zavoda Žalske lekarne. »Spo-
mladi, ko se vreme izboljša in ozračje malo ogre-
je, farmacevti opažamo povečano povpraševanje 
po izdelkih za lajšanje simptomov kronične ven-
ske bolezni. Pomembna sta odkrit pogovor med 
bolnikom in farmacevtom ter svetovanje venoak-
tivnih zdravil, ki zmanjšajo resnost simptomov in 
imajo ključno vlogo na vseh stopnjah bolezni.«

Bolniki se na zdravnika velikokrat obrnejo, ko bole zen 
že napreduje. Pomen zgodnjega pre po znavanja in 

ustreznega zdravljenja te napredujoče bolezni 
poudarja tudi Miha Lukač, dr. med., specialist 
družinske medi cine in eden od raziskovalcev 
v raziskavi Flebaven: »Huda bolečina in občutek 
težkih nog počasi povečata čustveno nelagodje 
ter zmanjšata telesno sposobnost in mobilnost 

ljudi s kronično vensko boleznijo. Kakovost nji-
hovega življenja pa je mogoče občutno izboljšati 

s pravočasno diagnozo in zgodnjim začetkom zdrav
ljenja simptomov in znakov bolezni.«

Tudi zatiranje 
bolh je težavno
Odrasle bolhe, ki živijo na ži-
vali, predstavljajo samo 5 % celot-
ne populacije. Glavno jedro težave, 
kar 95 % vseh bolh, se skriva v do-
mačih prostorih v obliki jajčec, li-
čink in bub. »Ob zdravljenju je zato 
pomembno zdravila dajati dovolj 
dolgo, če že ne redno. /…/ Prednost 
pri izbiri imajo zagotovo kombinira-
ni pripravki, kot je na primer Fypryst 
Combo, ki učinkujejo tudi na razvojne 
oblike bolh,« pravi veterinar  Marko 
Oman, dr. vet. med. »Zdravila v obli-
ki kožnega nanosa imajo na zajedav-
ce kontaktni učinek in jih ubijejo pred 
začetkom sesanja krvi živali. S tem 
dajejo tudi boljšo zaščito pred pre-
nosom bolezni z zajedavca na žival, 
ne nazadnje tudi na človeka.«

K odgovornemu lastništvu spada tudi ustrezna zaščita hišnih 
ljubljenčkov pred zajedavci, saj lahko ti pomenijo resno tveganje 
za zdravje živali in njihovih lastnikov.

Fypryst Combo – več kot 10 let izkušenj, 
več kot 10 let zaupanja 
Fypryst Combo je varno, učinkovito in cenovno dostopno zdravilo 
brez recepta, ki žival 1  mesec ščiti pred klopi in bolhami. Že več kot 
10  let zagotavlja zaščito slovenskih psov, mačk in dihurjev. Danes smo 
z njim prisotni na več kot 30 trgih v Evropi in po svetu. Ena od njegovih 
prednosti je praktično oblikovana pipeta z gladkimi robovi, ki omogoča 
natančen, varen in enostaven nanos zdravila. Fypryst Combo je na voljo  
v veterinarskih ambulantah in lekarnah. Kupiti ga je mogoče tudi v spletnih 
lekarnah. 

Besedilo obravnava zdravilo brez recepta. Pred uporabo zdravila natančno pre-
berite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali 
s farmacevtom.
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Naši strokovnjaki vam lahko 
pomagajo do vitalnosti 
Na poti do zdravja vam bodo v pomoč naši zdrav-
niki, športni trenerji, fizioterapevti in prehranski 
svetovalci. Ne bodo vam predlagali takojšnjih ali 
modnih rešitev, ampak vam bodo pomagali, da 
boste zdrave navade ponotranjili in dolgoroč-
no, tako rekoč za vedno spremenili svoj način 
življenja. Rešitve, ki vam jih bodo ponudili, vam 
bodo pisane na kožo, saj bodo upoštevali vaše 
posebnosti – delovne obveznosti, zdravstveno 
stanje, navade in želje.

KRKA   TERME ŠMARJEŠKE TOPLICE   
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V Termah Šmarješke Toplice se strokovnjaki po-
gosto srečujejo z ljudmi, ki se zavedajo, da so v nji-

hovem življenju potrebne spremembe, saj jih k temu 
silijo težave, bolezen ali slabo počutje, a jih vsakdanji 
izzivi potiskajo v stare tirnice slabih navad.

ZNEBIMO SE STARIH VZORCEV IN 
ZAŽIVIMO BOLJ MLADOSTNO
�JANA KOVAČIČ PETROVIČ  �FOTO: ARHIV TERM KRKA

Ali se sprašujete, kaj je skrivnost trdnega zdravja in mladostnosti? Formula za vitalnost in dolgoživost je znana in 
pravzaprav zelo preprosta: uravnotežena prehrana + redno gibanje + uravnavanje stresa + izogibanje 
razvadam. Ko želimo to upoštevati v vsakdanjem življenju, pa ni tako enostavno.

Ali vas mučijo oslabljen 
imunski sistem, stres in 
pomanjkanje energije?
S programom ImmunoRebalance lahko z 
naravnimi metodami obnovite svoje imunsko 
ravnovesje, se sprostite ter pridobite energijo 
in zaupanje vase, da boste spet kos izzivom.

Program, ki traja 5, 7 ali 10 dni, obsega razno-
vrstne tretmaje za vzpostavitev notranjega 
ravnovesja. Omogoča vam sprostitev v naravi 
in odmik od dejavnikov, ki vas vznemirjajo. 
Spet boste začutili svoje telo, v miru zadi-
hali, občutili zemljo pod nogami in dopu-
stili energiji, da steče po vas. Naučili se 
boste, kako sebe postaviti na prvo mesto 
in kako si prisluhniti.

Program je odličen za vse, ki po napor-
nem in stresnem obdobju potrebujete 
oddih, okrepitev in revitalizacijo.

Program se začne z uvodno diagnostiko, ki 
zajema zdravniški pregled, obremenitveno 
testiranje srca in EKG, laboratorijske preiska-
ve krvi, analizo telesnih struktur in posvet pri 
nutricionistki. Na podlagi izvidov vam ponu-
dimo ustrezne storitve.

Sledijo tretmaji za harmonizacijo telesa, vzpo-
stavitev povezanosti z naravo, senzorično 
prebujanje vseh čutov, sprostitev in osvoji-
tev zdravega načina prehranjevanja in giba-
nja. Izpostavimo naj le dva – delavnico, na 
kateri z različnimi okusi izzivate brbončice in 
tako ostrite voh, ter prizemljitev (grounding), 
to je terapijo v naravi, ki poveča pretočnost 
energije po telesu in spodbudi njegove sa-
mozdravilne mehanizme.

Z masažami, masažnimi kopelmi, plavanjem 
in vajami v naravi lahko poskrbite tudi za otr-
dele in zakrčene mišice, vezi in sklepe vse 
od glave do prstov na nogah. Uživate lahko  
v vsakodnevnih dihalnih vajah pod drevesnimi 

krošnjami. Če ste pripravljeni malce doplačati, jih 
lahko izvajate v višinski komori, kjer se oskrba 
celic s kisikom še poveča, kar pomladi tkiva in 
okrepi delovanje vseh organov.

Prehrana je individualna in temelji na ekolo-
ških, lokalnih in sezonskih živilih. Vključuje-
mo samonikle rastline, tako imenovano divjo 
hrano iz okolice.

Spodbujamo tudi odklop od komunikacijske 
tehnologije, tako imenovano IT-razstrupljanje.

Z zdravilnimi rituali programa Immuno-
Rebalance in s pomočjo prvinske narave 
boste telesu in umu omogočili regeneracijo, 
osvojili boste naravne metode sproščanja 
in pod budnim očesom strokovnjakov igri-
vo spremenili življenjske vzorce (gibanje, 
prehrano, odnos do sebe itd.). Primarni stik 
s sabo in naravo vam bo vrnil moč za so-
očanje z vsakdanjimi izzivi.

Ali ste pretežki?
Svetujemo vam program SlimFit, ki je primeren, 
tudi če imate poleg čezmerne teže še zvišan 
krvni tlak, sladkorno bolezen tipa 2 ali zvišane 
maščobe v krvi. Priporočamo ga, če želite dolgo-
ročno spremeniti življenjske navade ali pa 
zdravo izgubiti nekaj kilogramov, okrepiti 
mišice in malce preoblikovati postavo.

Več informacij 
o programih, 

cenah in poletnih 
ugodnostih

booking@terme-krka.eu
08 205 03 10

www.terme-krka.si

Narava je čudežno 
zdravilo 
Že samo oddih v Šmarjeških Toplicah 
vam bo dal nov zagon. Uživate 
lahko v kopanju v pokritih termalnih 
bazenih in bazenih na prostem ter 
v raziskovanju čudovite okolice, 
kamor se lahko odpravite sami ali 
v skupini, peš, s kolesom, turističnim 
vlakcem ali svojim avtomobilom.

V recepciji si lahko izposodite kolo, 
čelado, palice za nordijsko hojo in 
zem ljevid. Pohodniškim in kolesar-
skim potem zlahka sledite s pamet-
nim telefonom in QR-kodami.

Simona: »Sem podjet
nica, moj delavnik je dolg, 

napet, veliko sem na terenu in 
le redko se lahko povsem odklopim. 

Prehrana – saj veste, na hitro, na uli-
ci. VitaDetox v Šmarjeških Toplicah pa 
mi je odprl oči – ojej, kaj sem počela! 

 Odslej bom bolj pazila nase. Poču-
tim se odlično – lažja, preroje-

na, imam več energije.«

Energijsko vrednost menijev prilagajamo glede 
na starost, spol, zdravstveno stanje, pričakova-
nja in telesno dejavnost. Prehrana je zdrava in 
uravnotežena, zato vsi (tudi vegani in vegetari-
janci) dobite vse potrebne hranilne snovi.

Program SlimFit je tudi svojevrsten oddih, saj 
ob vadbi uživate v storitvah za sprostitev (ma-
sažah, kopelih, negi telesa, gibanju na prostem).

Ali vas težijo utrujenost, 
prebavne težave in 
preobremenjenost s toksini? 
Program razstrupljanja s postom VitaDetox je 
namenjen vsem, ki ste že nekaj časa pod stre-
som, nimate časa za redno zdravo prehranje-

vanje in redno telesno dejavnost, kadite, mor-
da zaužijete preveč sladkorja in spijete preveč 
kave ali alkohola. Skratka, primeren je za vse, 
ki želite svoje telo očistiti snovi, ki so se nabra-
le v njem zaradi slabih življenjskih navad. Post 
pomeni, da pijete samo sveže ekološke sadne 
in zelenjavne sokove, čisto zelenjavno juho, si-
rotko, čaje in vodo.

Prehod na tekočo prehrano je postopen in ga 
lahko kombiniramo z ustrezno čvrsto hrano.

Razstrupljanje spodbujamo s tretmaji, ki pove-
čajo prekrvitev in delovanje limfe in hkrati spro-
ščajo, ter z zanimivo in raznovrstno vadbo v na-
ravi, termalni vodi in kardiofitnesu.
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PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILO!
O TVEGANJU IN NEŽELENIH UČINKIH SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM ALI S FARMACEVTOM.

Edini kot zdravilo
brez recepta

Brez konzervansov 
in barvil

www.vitamind3krka.siNOVO
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