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Krka, d. d., Novo mesto 

Živeti zdravo življenje. 

 

 

www.krka.si 

Krka, d. d., Novo mesto je mednarodno uveljavljena in se uvršča med 10 največjih 

generičnih farmacevtskih podjetij v svetu. S svojimi izdelki oskrbujemo trge v več kot 70 

državah. Z naložbami, ki omogočajo napredek, številnimi razvojnimi projekti, stabilno 

rastjo prodaje, doseganjem dobrih rezultatov na obstoječih trgih in vstopanjem na nove 

utrjujemo svojo pozicijo v svetu.  

 

Že več kot pol stoletja uspešno uresničujemo svoje strateške usmeritve in sledimo 

svojemu poslanstvu in viziji. 

 
Poslanstvo: Živeti zdravo življenje.  

Naša osnovna naloga je omogočati ljudem zdravo in kakovostno življenje.  

 

Vizija:Utrjujemo položaj enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v 

svetu. 

To dosegamo samostojno s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih 

odnosov na področju razvoja, oskrbe z izdelki, trženja in prodaje. 

 

Vrednote: 

hitrost in fleksibilnost 

partnerstvo in zaupanje 

kreativnost in učinkovitost 

 

Ključni strateški cilji do leta 2016:  

 Dosegati najmanj 6-odstotno povprečno letno rast prodaje. 

 Ob organski rasti zagotoviti tudi rast s prevzemi in dolgoročnimi poslovnimi 

povezavami. 

 Dosegati najmanj tretjinski delež novih izdelkov v skupni prodaji. 

 Krepiti konkurenčno prednost izdelkov ob ohranjanju čim večjega deleža 

vertikalno integriranih izdelkov ter izbrane izdelke kot prva generična zdravila 

lansirati na izbranih ključnih trgih. 

 Povečati stroškovno učinkovitost izdelkov. 

 Izboljšati stroškovno učinkovitost uporabe sredstev. 

 Izboljšati stopnjo inovativnosti vseh poslovnih funkcij. 

 Ohraniti samostojnost. 
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Poslovno področje, proizvod: Osnovna dejavnost skupine Krka je razvoj, 

proizvodnja, trženje in prodaja zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih 

izdelkov, ponudbo pa dopolnjujejo zdraviliško-turistične storitve Term Krka.  

 

Kaj nudimo: 
 Strokovna izobraževanja in izobraževanja za osebnostno rast, ki jih organizira 

Krkina Služba za razvoj in izobraževanje kadrov. 

 V skladu s potrebami omogočamo specialistični in podiplomski študij. 

 Zaposlenim omogočamo dodatno pokojninsko zavarovanje. 

 Skrbimo za zdravo življenje zaposlenih in dobre medsebojne odnose in v ta 

namen organiziramo različne športne, kulturne in družabne aktivnosti in 

prireditve. 

 Nagrajujemo uspešnost in inovativnost. 

 

Kaj pričakujemo: Od novih sodelavcev pričakujemo pripravljenost na delovanje v 

mednarodnem podjetju, samostojnost in samoiniciativnost pri delu. Prav tako 

pričakujemo strokovnost in pripravljenost na nenehno izpopolnjevanje znanj.  
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