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   Krkina razvojna strategija 

      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 in trženja. 

 
       Vrednote  hitrost in fleksibilnost 
   partnerstvo in zaupanje 

  kreativnost in učinkovitost 
  



   Prisotni smo na trgih od Lizbone do 
Vladivostoka 

 
AVSTRIJA 
KRKA PHARMA GmbH, Dunaj 
 
BOSNA IN HERCEGOVINA 
Krka Farma, d. o. o., Sarajevo 
 
ČEŠKA REPUBLIKA 
KRKA ČR, s. r. o., Praga 
 
HRVAŠKA  
KRKA-FARMA, d.o.o., Zagreb 
 
FRANCIJA 
KRKA France EURL, Pariz 
 
IRSKA 
Krka Pharma Dublin Limited., Dublin 
 
ITALIJA 
KRKA FARMACEUTICI S.r.l, Milano 
 
LITVA 
UAB KRKA LIETUVA, Vilna 
 
LATVIJA 
SIA KRKA, Riga 
 
MADŽARSKA  
KRKA Magyarorszag Kft., Budimpešta  
 
MAKEDONIJA  
KRKA-FARMA DOOEL, Skopje 
 

V tujini imamo več kot 40 odvisnih družb in 
predstavništev,  
v katerih dela 49 % vseh zaposlenih v skupini 
Krka. 

 Odvisne družbe v tujini 

NEMČIJA  
TAD Pharma GmbH, Cuxhaven                  
 
POLJSKA  
KRKA-POLSKA, Sp. z o.o., Varšava 
 
PORTUGALSKA  
KRKA Farmacêutica Lda., Estoril 
 
ROMUNIJA  
KRKA ROMANIA S.R.L., Bukarešta 
 
RUSKA FEDERACIJA   
OOO KRKA-RUS, Istra 
OOO KRKA FARMA, Sergijev Posad 
 
SLOVAŠKA  
KRKA Slovensko, s.r.o., Bratislava 
 
SRBIJA 
KRKA-FARMA DOO BEOGRAD, Beograd 
 
ŠPANIJA 
KRKA FARMACÉUTICA S.L., Madrid 
 
ŠVEDSKA  
KRKA SVERIGE AB, Stockholm 
 
UKRAJINA 
TOV KRKA UKRAINA, Kijev 
 
ZDA  
KRKA USA LLC, Delaware 

proizvodne zmogljivosti 

podružnice 

predstavništva 

  



   
Visoko usposobljeni kadri 

Število zaposlenih Izobrazbena struktura zaposlenih 

doktorat   
1,1 % 

 magisterij  
3 ,0% 

univerzitetna 
47,3 % 

visoko- 
strokovna 
 11,0 % 

višješolska 
2,8 % 

srednješolska 
19,7 % 

ostalo 
15,1 % 

51 % vseh 
zaposlenih  
v skupini Krka  
ima najmanj 
univerzitetno 
izobrazbo. 
 
62,5 % 
zaposlenih  
je žensk. 
 
Povprečna  
starost   
zaposlenih  
je 38 let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konec junija 2012 je bilo v skupini Krka 9209 
zaposlenih,  kar je 3 % več kot na začetku leta. V 
Sloveniji se je število zaposlenih od začetka leta 
povečalo za 99, v tujini pa za 162. 

43,6 % 43,5 % 

05 % 5,1 % 
7,9 % 7,5 % 

43,2 % 43,9 % 

31. 12. 2011 30. 6. 2012

družba Krka v Sloveniji predstavništva v tujini
družbi v Sloveniji družbe v tujini

9209 8948 

Vir: novinarska konferenca, 26. 7. 2012 



   

 Krka kot izvajalec postopkov za NPK – MDDSZ 
imenovanje z odločbo 6.8.2002 

 
 16 članov izpitnih komisij 
 
 1svetovalka za NPK 
 
 prvi podeljeni certifikati leta 2004 

 

 
ZAČETKI NPK-ja V KRKI 



   SEZNAM POKLICNIH KVALIFIKACIJ 

  
 
        III. st. zahtevnosti 
 Upravljalec/ - ka v farmacevtski industriji/ 2005 
 Upravljalec/ - ka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin/ 2005 
 Upravljalec/ - ka v logistiki farmacevtske industrije/ 2005 
 

 
     IV. st. zahtevnosti 
 Proizvodni procesničar/ - ka  v farmacevtski industriji/ 2001, 2005 
 Procesničar/ - ka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin/ 2002, 2005 
 Procesničar/ - ka v logistiki farmacevtske industrije/ 2002, 2005 



   NPK V PRAKSI 

 
 farmacevtska proizvodnja zahteva specifična znanja, veščine 

in spretnosti 
 
 priprava na preverjanje in potrjevanje vključuje program 

usposabljanja za vsako poklicno kvalifikacijo (teoretični in 
praktični del – veščine in spretnosti) – poteka eno leto 

 
 priprava portfolij za vsakega kandidata 
 
 preverjanje in potrjevanje na delovnem mestu pred 

nacionalno izpitno komisijo (pogoj 2 leti delovne dobe)! 



   POSTOPEK PRIDOBITVE CERTIFIKATOV 

 predlagani kandidati potrjeni na Odboru za kadre 
 

 svetovalni razgovor 
 

 vključitev v pripravo na preverjanje in potrjevanje - program 
usposabljanja in izobraževanja + delovne izkušnje 

 

 uspešno zaključeno usposabljanje in izobraževanje 
 

 svetovalni razgovor – podlaga za pripravo portfolij 
 

 priprava portfolij 
 

 preverjanje in potrjevanje pred nacionalno izpitno komisijo 
 

 slavnostna podelitev certifikatov (enkrat letno) 
 
 

 



   ŠTEVILO PODELJENIH CERTIFIKATOV 

Stopnja 
kvalifikacije 

KRKA 
LEK JPMZ 

Lekarne 
Ptuj 

Lekarna 
Nova 

Gorica 
SKUPAJ 

SPZ SPU SST SKUPAJ 

Proizvodni 
procesničar 
(IV. stopnja) 

SKUPAJ  

507 86 75 668 137 2 2 1 810 

Upravljalec 
(III. stopnja) 

SKUPAJ  
154 - - 154 - - - - 154 

SKUPAJ 661 86 75 822 137 2 2 1 964 

TRENUTNO V PRIPRAVI NA PREVERJANJE  IN POTRJEVANJE  170 SODELAVCEV  
(120 SPZ, 50 SPU) 



   

 
PREDNOSTI SISTEMA NPK-ja ZA KRKO IN 
SODELAVCE 
 
 najnovejše znanje, spretnosti in veščine pridobljene na delovnem 

mestu 
 

 prenos znanj s predavatelji iz neposredne prakse in pomoč 
mentorjev na delovnih mestih kandidatov 

 

 pridobitev znanj za točno določeno delo 
 

 lažje povezovanje znanja med teorijo in prakso ter večja 
fleksibilnost 

 

 hitro prilagajanje sodelavcev na spremembe v delovnem procesu 
 

 krajši čas usposabljanja 
 

 manjši stroški 
 



   DODANA VREDNOST CERTIFIKATA 

 za sodelavce preko agencij možnost zaposlitve za 
nedoločen čas 

 
 napredovanje na delovnem mestu v višji plačilni razred 
 
 priznavanje izkušenj, veščin, spretnosti in znanja 

pridobljenega v delovni sferi 
 
 velika podpora in naklonjenost vodstva sistemu NPK 

 
 



   



   



Hvala za vašo pozornost! 



   Skrb  
za vaše zdravje  
je del nas. 

Poslanstvo našega farmacevtskega podjetja 
 je narediti dragocene trenutke še lepše 
  in bogatejše. 
Naše poti so zato tlakovane z znanjem, visoko 
 tehnologijo in izdelki, ki izpolnjujejo 
  želje po zdravem življenju. 
 
Naša prihodnost je med vodilnimi 
 generičnimi farmacevtskimi podjetji. 
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