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Najuspešnejši slovenski gospodarstvenik Jože Colarič je moder in preudaren sogovornik 
z jasnimi poslovnimi cilji in s prepoznavnimi doseženimi uspehi in rezultati. Jože Colarič 
je najprej pošten človek v pravem pomenu besede, skratka, mož besede. Ne govori veliko, 
naredi pa marsikaj. Ni konservativen, ampak previden, kar se je že velikokrat obrestovalo. Za 
dosežke na področju gospodarstva je leta 1997 prejel nagrado MO Novo mesto, leta 2006 
pa je za izjemne uspehe v gospodarstvu in za spodbujanje razvoja občine in regije prejel 
naziv častnega občana MO Novo mesto.  Pri sodelavcih spoštuje uspešnost, znanje, inovativ-
nost, marljivost in prizadevanje za čim boljše rezultate. Takšen je tudi on, zato ga cenijo. 

Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke, tovarne zdravil, d. d., se je rodil 
pred 62 leti v Brežicah. V Krki dela že več kot 35 let in je tretji predsednik uprave in gene-
ralni direktor, naslednik legendarnih direktorjev  mag. Borisa Andrijaniča in mag. Miloša 
Kovačiča. Colarič je pravi poliglot, saj tekoče govori več  jezikov, med njimi jezike bivših 
jugoslovanskih narodov, angleški, ruski, tudi francoski in poljski jezik mu nista tuja. Njegovi 
nekdanji in tudi sedanji sodelavci zatrjujejo, da je odličen vodja in finančnik, predvsem pa 
neumoren delavec, pravi garač in vzornik. Še posebej ga odlikuje izostren in prijazen odnos 
do športa in kulture, ki ju ceni in tudi finančno podpira. Jožeta Colariča je 12. julija 2004 
Nadzorni svet Krke imenoval za predsednika uprave in za generalnega direktorja, kar je še 
danes. Pričakuje, da bo letos prodaja Krke znašala 1.240 milijarde evrov, dobiček pa bo večji 
kot lani. 

NAŠ INTERVJU 

Pogovor z Jožetom Colaričem
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Od ustanovitve leta 1954 ste Krko uspešno 
vodili trije dominantni in prepoznavni 
direktorji: mag. Boris Andrijanič, mag. Miloš 
Kovačič in Vi. Kako bi na kratko označili vsa 
ta tri tako različna obdobja razvoja Krke? 
Ali jih povezuje kakšna rdeča nit? Katere 
najpomembnejše dosežke Krke lahko 
izpostavite v teh obdobjih?

Kronološki pregled Krkinega razvoja pokaže ključne 
mejnike našega delovanja – od ustanovitve farma-
cevtskega laboratorija v Andrijaničevi lekarni, gradnje 
proizvodnih zmogljivosti v Ločni v Novem mestu do 
začetkov prvih poslov s tujino in do prelomne stra-
teške odločitve, da licenčne izdelke nadomestimo z 
lastnimi inovativnimi generičnimi izdelki. Vlagali smo 
v razvoj in raziskave, gradili tovarne doma in po svetu, 
vzpostavljali vertikalno integrirano pro-
izvodnjo in širili marketinško-prodajno 
mrežo. Danes je Krka s svojimi izdelki 
prisotna v več kot 70 državah in je eden 
vodilnih generičnih farmacevtskih proi-
zvajalcev na svetu. 

Ljudje večkrat vprašajo, kaj je vzrok za Krkin 
uspeh. Mislim, da je odgovor samo eden: 
njeni ljudje. Današnjo Krko so od ustano-
vitve pa do danes ustvarile generacije kr-
kašev – od komaj peščice v Andrijaničevem 
laboratoriju do 12 tisoč zaposlenih, ki so 
danes razpršeni po različnih koncih sveta. 
Upam si trditi, da smo prav vsi, ne glede na 
obdobje, v katerem smo delovali in živeli, 
negovali iste vrednote: hitrost in fleksibil-
nost, partnerstvo in zaupanje, kreativnost in 

učinkovitost. Ni naključje, da smo v njih prepoznali trdne 
osnove naše poslovne kulture in podjetniške vizije, ki je 
in bo Krkin kompas. 

Spominjam se časov tako imenovanega 
planskega gospodarstva, ki so bili za mlado, 
novo, nadebudno tovarno zdravil v Sloveniji 
polni težkih preizkušenj in kriz. Ideja za 
razširitev dejavnosti Krke tudi na področje 
zdraviliško-turističnih storitev je bila prava 
in dobra. Ali soglašate z mislijo, da bi se 
Krka brez te strateške poslovne poteze težko 
razvila v tako uspešno podjetje, kot je to 
danes?

V Krki je bila že od ustanovitve naprej ključna farmacevt-
ska dejavnost. Leta 1954 je bil na pobudo 
mag. Andrijaniča ustanovljen Farmacevtski 
laboratorij Krka, ki se je že leta 1956 regi-
striral kot Tovarna zdravil Novo mesto. Jasna 
vizija tako mag. Andrijaniča kot tudi mag. 
Miloša Kovačiča je bila gonilo Krkinega far-
macevtskega razvoja. Krkaši smo od ustano-
vitve dalje vpeljali številne farmacevtske in 
pozneje kozmetične ter veterinarske izdelke, 
nenehno gradili, se učili, razvijali, proizvajali 
in prodajali. Farmacevtska dejavnost se je od 
takrat  do današnjega dne izjemno razvila. 
Zdraviliška dejavnost pa je bila od nekdaj 
dopolnilna dejavnost. Že mag. Andrijanič 
je namreč želel prispevati k razvoju okolja, 
v katerem je Krka delovala. Tako je v 70. 
letih Krka v svoje okrilje vzela Dolenjske in 

"Jasna vizija tako 
mag. Borisa 
Andrijaniča kot 

tudi mag. Miloša 
Kovačiča je bila 
gonilo Krkinega 
farmacevtskega 
razvoja. 
Farmacevtska 
dejavnost se 
je od takrat do 
današnjega dne 
izjemno razvila…

Usmerjenost v razvoj, inovativne postopke in sodobne izdelke v Krki že 47 let nadgrajujejo s Krkinimi nagradami. 
Povezujejo jih z mladimi raziskovalci in razvojno-izobraževalnimi ustanovami.
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Šmarješke Toplice, Grad Otočec in nekatere druge gostin-
ske lokale v Novem mestu. Pozneje je bilo pridruženo še 
zdravilišče v Strunjanu. Terme Krka danes k prodaji skupine 
Krka prispevajo okoli 3 %. 

Gotovo je k temu pripomogel tudi Otočec, 
edini grad na reki v Sloveniji, pa zdravilišča 
v Šmarjeških in Dolenjskih Toplicah in 
v Strunjanu. Pripravljate morda kakšne 
zanimive nove programe, da bo Grad Otočec 
spet postal prestižna in oblegana turistična 
destinacija? Kaj menite o obnovi Starega 
gradu, Struge in celo Hmeljnika? Kako danes 
ocenjujete simbiozo industrije in turizma?

Po 2. svetovni vojni, v kateri je bil Grad Otočec požgan, je 
spreminjal podobo vse do današnjega stanja, ko je v njem 
eden najlepših hotelov v Sloveniji. Je hotel najvišje kate-
gorije, v katerem so organizirani številni poslovni dogodki 
in protokolarna srečanja, obiskujejo pa ga številni gostje, 
predvsem iz tujine. Grad jim ponuja različne možnosti za 
oddih – od golfa na igrišču na Strugi do preventivnih in 
sprostitvenih programov v bližnjih termah. 

V upravljanju Krke sta še Stari grad in Struga. V oba objek-
ta je Krka vložila kar nekaj sredstev. Na Starem gradu so 
bila v 70. letih, ko je prešel v upravljanje Krke, izvedena 
obsežna vzdrževalna dela. Tako je danes kompletno 
saniran in je v III. gradbeni fazi. Z nujnimi vzdrževalnimi 
deli Krka kot lastnik nadaljuje, tako da grad ne propada in 
se njegovo stanje ohranja. Dokončna odločitev o njegovi 
revitalizaciji pa za sedaj ni sprejeta. Bomo pa sedaj urejali 
tudi objekt na Strugi. 

Beograjska Galenika, zagrebška 
Pliva in sarajevski Bosnalijek  
so po drugi svetovni vojni z 
izdatno stalno državno podporo, 
predvsem pa s pomočjo 
zagotovljenega stalnega in 
največjega kupca zdravil, 
bivše JLA, uspešno obvladovali 
jugoslovanski farmacevtski trg. 
Kako je Krka v takšnih razmerah 
nelojalne konkurence lahko 
postala hitro rastoče, uspešno in 
prepoznavno podjetje?

Že mag. Andrijanič, pozneje pa tudi mag. 
Kovačič sta v krogih jugoslovanskih 
proizvajalcev zdravil navezala številne 
stike, ki so Krki odpirali vrata v poslovni 
svet farmacevtsko-kemične industrije v 
Jugoslaviji. Jugoslovanska farmacevtska in-
dustrija je bila v tem obdobju tudi pomem-
ben most med vzhodom in zahodom. Po 

letu 1966 je Krka poslovno sodelovala že s 16 svetovnimi 
farmacevtskimi tovarnami in v kooperaciji z njimi proizva-

jala nova zdravila, s katerimi je postopoma 
osvajala trge zunaj meja nekdanje države. 
Krkin inštitut je kooperantske pogodbe s 
tujci dopolnjeval v poglobljeno tehnološko 
sodelovanje in pridobivanje novih izdelkov. 
V tem obdobju je Krka močno povečala 
izvoz. Pomembna prelomnica je bila tudi 
potrditev ameriškega urada za hrano in 
zdravila (Food and Drug Administration, 
FDA), da Krka izpolnjuje vse zahteve za 
proizvodnjo antibiotika oksitetraciklina. 
Kmalu zatem je dobila tudi FDA registracijo 
za cinkov bacitracin. Krka se je tako uvrstila 
med 40 svetovnih podjetij, ki so bila takrat 
registrirana pri FDA. Vedno večji ugled Krke 
v tujini je podjetju prinašal nova naročila 
tudi za druge izdelke.

Kmalu po osamosvojitvi Slovenije, 
ko smo izgubili jugoslovanski 
trg, je nastopila recesija, bilo je 
veliko brezposelnih delavcev in 
ukinjali so tovarne z do takrat 
uspešnimi blagovnimi znamkami. 

"Po letu 1966 je 
Krka poslovno 
sodelovala že 
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Na Dolenjskem ni bilo tako hudo. Predvsem 
je Krka uspešno amortizirala večino nastalih 
težav. Kako je Krka uspela preseči toliko 
problemov?

Že v drugi polovici osemdesetih let se je Srednja, 
Jugovzhodna in Vzhodna Evropa praktično povsod, kjer je 
bila Krka desetletja prisotna, zamajala v temeljih. Ko se je 
v nekaterih delih Jugoslavije začela vojna, 
je za kratek čas sicer izgubila del trga, a 
mi smo bili tam stalno prisotni, ne glede 
na razmere. In to je izrednega pomena. Za 
preobrat in dvig, ki je sledil, je bila ključna 
Krkina poslovna kultura, saj se mi iz držav, 
ki se znajdejo v takih ali drugačnih težavah, 
ne umaknemo. Sicer pa je imela Krka v tis-
tem času za seboj že skoraj štiri desetletja, 
v katerih so bili ustanovljeni raziskovalni 
inštitut in kontrolne službe, razvili smo 
sodelovanje z univerzitetnimi ustanovami, 
postavili raziskovalne standarde in stan-
darde kakovosti ter zgradili razvojno-razi-
skovalne laboratorije. Srednjeevropske in 
vzhodnoevropske države so takrat odprle 
svoja vrata, skozi katera je začela vstopati 
zahodnoevropska farmacevtska industrija, 
ki je v te države dotlej prihajala s pomočjo podjetij, kot je 
bila Krka. A Krka je v pravem trenutku obnovila in na novo 
registrirala zdravila v srednjeevropskih in vzhodnoevrop-
skih državah ter nostrificirala registracije v naslednicah 
Jugoslavije. Usmeritev je bila jasna: generični farma-
cevtski izdelki z visoko dodano vrednostjo ter širjenje 
marketinške in prodajne mreže. Na svojih trgih v Vzhodni 
in Srednji Evropi smo začeli ustanavljati podjetja in pred-
stavništva, vstopali pa smo tudi na nove trge. V zadnjih 
dveh desetletjih smo močno povečali tudi aktivnosti v 
Zahodni Evropi, kjer smo še bolj izrazito začeli poslovati 
leta 2004, ko je Slovenija postala članica EU. Danes ima-
mo v tem delu Evrope podjetja na Švedskem, Irskem, v 

Nemčiji, Avstriji, na Portugalskem, v Španiji, Italiji, Franciji, 
Belgiji, Združenem kraljestvu in na Finskem. Ker pa je 
treba ves čas iskati nove poti, smo pred tremi leti ustano-
vili novo, šesto Krkino prodajno regijo Čezmorska tržišča, 
ki vključuje Srednji in Daljni vzhod, z zelo pomembnim 
kitajskim tržiščem, z Afriko in obe Ameriki.

Gospod predsednik, delali ste v 
socializmu, sedaj v globaliziranem 
kapitalizmu. Kako je bilo v enem in 
drugem sistemu? Ali je primerjava 
sploh mogoča?
V socializmu je bilo v primerjavi z današnjim 
poslovnim svetom morda res nekoliko bolj 
lagodno, nikakor pa ne lahko. Konkurenčna 
borba na tržiščih pa je danes neprimerno 
bolj srdita, kot je bila v preteklosti. Za 
nas v Krki je že desetletja ključen izvoz: 
danes izvozimo že 93 % blaga in storitev. 
V Sloveniji živi samo dva milijona ljudi, na 
celotnem osnovnem ozemlju, kjer deluje 
Krka, od Vladivostoka do Lizbone, pa jih 
živi približno milijarda. To je ogromen 
potencial, ki večidel nima razvite lastne 

farmacevtske industrije, in tu se tudi v prihodnje obetajo 
velike priložnosti.

V preteklosti je bila Bavarska v Nemčiji 
največkrat sinonim za gospodarsko 
zaostalost, sedaj pa sodi med najrazvitejše 
nemške dežele. Tudi z Dolenjsko je bilo 
podobno, sedaj pa po zaslugi Krke ni 
prepoznavna samo v Sloveniji, ampak tudi v 
Evropi in ostalem svetu. Zakaj? 

Začetniki dolenjskih podjetij, ki so kasneje prerasla lokal-
ne okvire in postala velika podjetja, so bili delavni, vztrajni 
in ambiciozni direktorji, ki so uspeli k uresničevanju na-
črtov, ki so vznikali v njihovih glavah, navdušiti tudi svoje 
sodelavce in jih prepričati, da so jim sledili. Današnjo Krko 
so ustvarile generacije sposobnih in požrtvovalnih ljudi z 
izjemno energijo, ki so bili pripravljeni delati za njen ra-
zvoj. In vesel sem, ko vidim, da to bogastvo predhodnikov 
nosijo v sebi tudi današnje generacije krkašev.

Kateri proizvodi Krke se trenutno najbolje 
prodajajo?

Jedro našega razvoja, proizvodnje in prodaje predsta-
vljajo zdravila na recept, med katerimi so ključna zdra-
vila za zdravljenje bolezni srca in žilja, sledijo zdravila za 
zdravljenje bolezni osrednjega živčevja,  za zdravljenje 
prebavil in presnove ter za okužbe. Svojo ponudbo ši-
rimo tudi na nova terapevtska področja, kot so zdravila 
za zdravljenje diabetesa, rakavih obolenj in avtoimunih 
bolezni. Med vodilna zdravila na recept po prodaji se tako 

"Od Vladivostoka 
do Lizbone 
živi približno 

milijarda ljudi, 
kjer večinoma 
ni razvite lastne 
farmacevtske 
industrije. To je 
ogromen potencial 
in tu se tudi Krki 
tudi v prihodnje 
obetajo velike 
priložnosti.

Prostovoljstvo je del organizacijske kulture že vse 
od ustanovitve Krke. Od leta 2012 svoje dobrodelne 
dejavnosti združujejo v akciji Krkin teden humanosti 
in prostovoljstva, v kateri z darovanjem krvi vsako leto 
dejavno sodeluje tudi gospod Colarič.
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uvrščajo Lorista (losartan), Atoris (atorvastatin),  Prenessa 
(perindopril), Valsacor (valsartan) in Enap (enalapril) za 
zdravljenje bolezni srca in žilja, pa tudi Nolpaza (pantop-
razol) in Emanera (esomeprazol) za zdravljenje bolezni 
prebavil in presnove in druga.

Nemški epidemiolog dr. Wolfgang Wodarg, 
nekdanji predsednik pododbora za zdravstvo 
v Svetu Evrope, je glasno opozarjal, da si 
velike svetovne farmacevtske korporacije za 
povečanje dobička preprosto izmislijo »novo 
bolezen«. Takšna je bila pandemija prašičje 
gripe. Kaj menite o tem?

Žal si bolezni niso izmišljevali, takšna je realnost. Bolezni, 
ki pestijo današnjega človeka, so morda le drugačne od 
tistih iz preteklosti ali pa zgolj bolj prepoznane. Z razvo-
jem medicine in drugih sorodnih ved jih lahko strokov-
njaki vse več prepoznajo in zanje odkrivajo tudi ustrezna 
zdravila.

Ali ste kot ekonomist srečni v svojem 
poklicu? Bi se ponovno odločili za študij 
ekonomije? 

Če bi se odločal znova, bi se zagotovo tudi to pot odločil 
za študij ekonomije. Rad imam, da je pri delu veliko 
dinamike. Od nekdaj me motivirajo različni poslovni izzi-
vi, lahko bi jim rekli tudi ovire, ki jih s sodelavci srečuje-
mo na tržiščih. Podobno kot pri športu tudi v poslu velja, 
da navadno ne poteka ves čas vse gladko in lepota tako 
tekme kot posla je ravno v dinamiki. Za uspeh seveda ni 
dovolj zgolj lepo igrati; način igre je seveda pomemben, 
a če ni zadetkov, to še nič ne pomeni. Vsak 
nov zadetek oz. v poslovanju dosežek dá 
človeku vedno znova polet za delo. 

Poleti smo bili priče hudim 
ekološkim katastrofam na Vrhniki 
in v Zalogu pri Straži. Na udaru 
so bili zrak, voda in tla. Prosim 
Vas, opišete svoj odnos do 
ekoloških problemov sploh. Bralce bo tudi 
zanimalo, kako Krka rešuje svojo ekološko 
problematiko ter njeno uspešno prizadevanje 
za čim manjše vplive proizvodnih tehnoloških 
postopkov na delavce, okolje in druge ljudi. 

Živeti in delovati moramo v mejah, ki jih določa naše 
naravno okolje. To pomeni trajnostno rabo vseh naravnih 
virov, zmanjšanje emisij na najmanjšo možno mero, 
varovanje biotske raznovrstnosti in zavedanje, da moramo 
naravno dediščino varovati tudi za naslednje rodove. Tudi 
v Krki je varovanje okolja pomemben del naše poslovne 
strategije. Zavedamo se, da z izvajanjem svoje dejavnosti 
vplivamo na ljudi, lokalno skupnost in naravno okolje, 

zato si prizadevamo, da te vplive nenehno zmanjšujemo 
ter zagotavljamo čist in zdrav življenjski prostor tako za 
zaposlene kot širšo okolico. Leta 2001 vzpostavljeni sis-
tem ravnanja z okoljem ISO 14001 redno posodabljamo. 
Tako smo, denimo, lani pri nadgradnji upoštevali zahteve 
nove izdaje standarda in skrb za okolje v še večji meri 
vključili v najzgodnejše razvojne aktivnosti in projekte ter 
v celotni življenjski cikel izdelkov. Tudi v svoji okoljski po-
litiki smo jasno opredelili odgovornost in naše zaveze do 
naravnega okolja. S takim celovitim pristopom želimo pri 
vseh zaposlenih razvijati pozitiven in odgovoren odnos 
do okolja. 

Kakšno  je tradicionalno 
sodelovanje Krke in Revoza? Ali 
ste se morda že srečali z novim 
direktorjem Kaanom  Ozkanom?
Tako z Revozom kot z ostalimi podjetji 
v regiji v okviru Gospodarske zbornice 
Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) zgledno 
sodelujemo. Z novim direktorjem Revoza 
se še nisva srečala, ker pa je Revoz velik 

član GZDBK, katere predsednik sem, se bova v kratkem 
zagotovo. 

Ali lahko našim bralcem pojasnite, kaj  je 
bistvo tega združenja? Kako kot predsednik 
ocenjujete delo in uspehe GZ? 

V gospodarstvu vemo, da lahko le z združenimi močmi 
vplivamo na spremembe za boljše gospodarske pogoje, 
ki so gotovo eden od dejavnikov za uspešno delovanje 
podjetij. V okviru regijske zbornice imamo podjetja pri-
ložnost, da se sliši tudi glas gospodarstva. Doslej smo 
si prizadevali in si bomo tudi v prihodnje za izgradnjo 
infrastrukture, kot je npr. avtocesta Ljubljana–Novo 

"Rad imam, da je 
pri delu veliko 
dinamike. 

Od nekdaj me 
motivirajo različni 
poslovni izzivi.

V skladu s svojim poslanstvom ‘živeti zdravo življenje’ 
namenjajo sredstva tudi za posodobitev in boljšo 
opremljenost zdravstvenih ustanov. Na fotografiji 
donacija kolonoskopa Splošni bolnišnici Novo mesto.
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mesto mimo Trebnjega. Aktivni smo tudi pri 
umeščanju v prostor tretje razvojne osi, pri 
snovanju univerzitetnega središča, oskrbi 
s pitno vodo, elektro oskrbi  in pri drugih 
projektih, ki bodo omogočili še uspešnejše 
poslovanje dolenjskega in belokranjskega 
gospodarstva v naslednjih desetletjih.

Ima Krka kaj težav glede 
insolventnosti večine slovenskih 
bolnišnic?

S Krkinimi zdravili se po svetu dnevno 
zdravi 45 milijonov bolnikov. Ta številka 
pove, da je Slovenija za nas majhen trg, 
na katerem trenutno ustvarimo 6,5 % ce-
lotne prodaje. A to nikakor ne pomeni, da 
ni pomemben, saj je naš domači trg, kjer je 
v neposredni bližini enega od zavojev reke 
Krke, po kateri nosimo ime, naša osrednja 
lokacija.  Na področju porabe zdravil se že 
vrsto let praktično na vseh trgih, kjer smo 
prisotni, ne le na slovenskem, dogajajo 
številne spremembe, s katerimi se vsako-
dnevno soočamo. A kot kažejo napovedi, bo 
poraba generičnih zdravil vse večja, tako 
na razvitih trgih kot na tistih, ki se šele razvijajo. Zato 
verjamem, da bo Krka v prihodnosti utrjevala svoj položaj 
tako doma kot na tujem.

Ali verjamete v uspešno zdravljenje 
s homeopatijo? Kakšen  je Vaš 
pogled na zdravljenje s placebo 
učinkom?
Zdravljenje s homeopatijo je kompleksna 
tema. Morda komu pomaga, vendar zbuja 
pomisleke v primeru, če bolniki ne do-
bijo ustrezne oskrbe za bolezni, ki se jih 
sicer lahko uspešno zdravi z običajnimi 
zdravili. Tudi vprašanje placebo učinka, 
pri katerem sicer ne gre za zdravljenje, je 
izredno kompleksno in ni domena Krke, ki 
proizvaja zdravila na recept z dokazanim 
terapevtskim učinkom z namenom uporabe 
v uradni medicini. 

Ruski trg je še vedno zelo 
nepredvidljiv. Spominjam se nekega 
razgovora s pokojnim direktorjem 
mag. Milošem Kovačičem, ko je s 
ponosom povedal, da je za ceno 
obstanka Krke na ruskem trgu brez 
pomisleka odpisal 80 milijonov 

dolarjev dolga. Kako kompenzirate tržna 
nihanja na celotnem zelo nestabilnem 
področju vzhodnih držav? 

Z Rusko federacijo, ki je eden ključnih Krkinih trgov, je 
Krka povezana več kot 50 let. Od leta 1965, ko smo se 
prvič podali na to veliko tržišče in na sejmu v Moskvi 
predstavili in uspešno prodali svoje prve farmacevtske iz-
delke, pa do danes je naše sodelovanje z ruskimi partnerji 
napredovalo z izrazito dinamiko. Skozi leta se je krepilo, 
zato smo leta 1992 v Moskvi ustanovili predstavništvo in 
ga v prihodnjih letih okrepili še z več podružnicami. Leta 
1999 smo ustanovili proizvodno podjetje OOO Krka Rus, 
leta 2000 pa še distribucijsko podjetja OOO Krka Farma. 
Pomembna prelomnica je leto 2003, ko smo z  izgradnjo  
moderne tovarne Krka-Rus v mestu Istra v Moskovski ob-
lasti postali domači proizvajalec. Leta 2013 smo tovarni 
pridružili še novi obrat Krka-Rus 2, naložbo v vrednosti 
135 milijonov EUR, v kateri pravkar poteka vgradnja 
dodatne tehnološke opreme v skladu s potrebami trga. 
V prihodnost gledamo z optimizmom, saj imamo v Ruski 
federaciji močno marketinško-prodajno mrežo vse od 
Kaliningrada pa do Vladivostoka in, kot rečeno, status 
domačega proizvajalca. Vsekakor na tem trgu vidimo še 
veliko priložnosti.

Z gospodarsko nestabilnostjo se soočamo praktično na 
vseh trgih, a si je treba ves čas prizadevati, da jih pre-
sežemo. Kot že rečeno, se Krka ne umakne iz držav, ki se 
soočajo z gospodarskimi in ostalimi nihanji, ampak na teh 
trgih ostaja. Hitro se prilagajamo razmeram in vedno, ko 
na trgih nastane kriza, izhajamo iz tega, kako bi iz nje 
prišli močnejši in izkoristili priložnosti, ki so nam dane. 
In Vzhod je za nas zelo pomemben, svoje poslovanje pa 

"V Krki je 
varovanje 
okolja 

pomemben del 
naše poslovne 
strategije. Z 
izvajanjem 
svoje dejavnosti 
vplivamo na ljudi, 
lokalno skupnost 
in naravno 
okolje, zato si 
prizadevamo, da 
te vplive nenehno 
zmanjšujemo ter 
zagotavljamo čist 
in zdrav življenjski 
prostor tako za 
zaposlene kot širšo 
okolico.

Novomeški skavti v Krko vsako leto prinesejo luč miru iz 
Betlehema.
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smo izrazito razširili tudi v Zahodni Evropi. Prizadevamo 
si, da smo prisotni na čim več trgih s čim večjim naborom 
zdravil, kar predstavlja prednost pri obvladovanju spre-
menjenih gospodarskih razmer v posameznih delih sveta.

Nedavno je tudi Slovenijo oplazil hekerski 
kibernetski vdor. Krka ni bila prizadeta, 
v Revozu pa je za nekaj ur obstala celo  
proizvodnja avtomobilov. Lani so samo v 
nemških podjetjih posledice kibernetskih 
vdorov znašale okoli 55 milijard evrov. Ste v 
Krki ukrenili vse potrebno, da v bodočnosti  
ne bo prišlo do morebitnih tovrstnih 
presenečenj?

V Krki se zavedamo pomembnosti varovanja informacij-
skih sistemov  pred vdori, virusi in ostalimi grožnjami, 
zato nenehno nadgrajujemo naš sistem varovanja infor-
macijskega sistema tako v tehnološkem smislu kot tudi z 
ozaveščanjem zaposlenih za varno uporabo informacijske 
tehnologije. 

Nobenega dvoma ni, da ima Dolenjska veliko 
ustvarjalnih ljudi, ki imajo dobre ideje in 
veliko pozitivne energije. Zakaj potem ni 
mogoče, za dobrobit vseh ljudi, preseči še 
vedno tipično »vrtičkarstvo« in razklanost 
med ljudmi, ki je tako močno razraščena tudi 
na Dolenjskem?

Verjamem v povezovanje in sodelovanje. Kjer je sloga, je 
prijetneje živeti, lažje je delati. Zato si v Krki prizadevamo 
za nenehen dialog z okoljem, v katerem se 
razvijamo, da bi usklajeno rasla oba – pod-
jetje in okolje.

Krko uvrščamo v 
visokotehnološka podjetja, kjer  
cenite znanje in izkušnje.  Kako 
deluje v Krki tako imenovana 
komunikacijska tehnologija, 
katere  razvoj je določen z novimi izumi, ki 
jih ustvarja subjektivni faktor? 

V  času globalne konkurence je poslovanje brez učinkovi-
te in vsestranske informacijske podpore nepredstavljivo. 
Še posebno velja to za podjetja, kot je Krka, saj sta hitrost 
pretoka in kakovost informacij pomembna predpogoja 
za poslovno uspešnost. Za učinkovitost posameznega 
poslovnega procesa pa zgolj IT-podpora ni zadosti. Še 
tako dobra informacijska podpora ne more nadomestiti 
klasične dobre organizacije, predvsem pa ne ljudi – 
zlasti pripravljenosti sodelavcev za hitro reagiranje v 
nenehno spreminjajočih se pogojih. Seveda je ključni 
izziv najti pravo kombinacijo med tehnološkimi in orga-
nizacijskimi rešitvami. Univerzalnega recepta žal ni. Pri 

vsakem posameznem projektu poskušamo najti najboljšo 
kombinacijo. 

Značilnosti  timskega dela sta povezanost 
in zaupanje. Timsko delo je v Krki stalnica 
ustvarjalnosti. Visoka stopnja subsidiarne 
odgovornosti vseh nosilcev proizvodnje in 
upravljanja pa je najpomembnejša.  Kako 
vam to v Krki tako briljantno uspeva? Morda, 
gledano dolgoročno, tudi s pomočjo Krkinih 
nagrad?

Timsko delo je vsekakor ključ za uspeh. Za vsako podjetje 
je najpomembnejši človek, bodisi da dela na 
recepciji ali pa kot generalni direktor. Samo 
ljudje lahko potegnemo podjetje naprej. 
Krkina uspešnost je odvisna od energije, 
ki smo jo vsi skupaj pripravljeni vložiti, in 
od naše sposobnosti, da jo obvladamo in 
usmerimo v skupni cilj – zadovoljstvo naših 
kupcev z našimi izdelki in storitvami. Ključ 
za to pa sta, tako kot pravite, medsebojno 
zaupanje in povezanost. To sta temelja za 

spoštljiv odnos do naših partnerjev – uporabnikov, lastni-
kov, dobaviteljev in vseh, s katerimi se v okolju tako ali 
drugače srečujemo. 

Krkine nagrade pa imajo ključno vlogo drugje: z njimi 
mlade spodbujamo k ustvarjalnosti in odličnosti v 
raziskovalnem delu. V 47 letih smo jih podelili že 2691 
in lahko rečemo, da so v znanstveno-izobraževalni sferi 
vtisnile viden pečat. Mladi raziskovalci dobijo priložnost, 
da so njihovi razvojno-raziskovalni potenciali prepoznani, 
s čimer se jim odpirajo tudi zaposlitvene možnosti. Mnogi, 
ki so za svoje raziskovalne naloge prejeli Krkino nagrado, 
so danes priznani strokovnjaki –  profesorji na univerzah, 
raziskovalci v raziskovalnih institucijah in industriji, več 
kot 300 jih je zaposlenih v Krki. 

"Verjamem v 
povezovanje in 
sodelovanje. 

Kjer je sloga, je 
prijetneje živeti, 
lažje delati…

Prvi mož Krke ohranja tradicijo – tudi pod njegovim 
vodstvom za upokojene sodelavce vsako leto organizirajo 
novoletno srečanje. 
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Menim, da je celovita podpora  
podjetjem za aktivno staranje 
delovne sile zelo pomembna. 
Za večino podjetij  je vlaganje v 
starejše ljudi  smotrno, za druga 
pa zgolj  strošek. Znano je, da 
ima Krka  do starejših delavcev 
prijazen odnos. Kako vam uspeva 
uresničevati vse to? 

V  Krki združujemo izkušnje starejših z 
zagnanostjo mladih. Kriterij za opravljanje 
dela niso leta starosti, temveč predvsem 
sposobnost učinkovitega, produktivnega 
dela, ki daje rezultate. Naše delo od nekdaj 
temelji na medgeneracijskem sodelovanju, 
ki je prežeto z vsakodnevnim prenašanjem 
izkušenj starejših na mlajše in tudi mladi 
lahko posredujejo nova znanja starejšim. 
Ne zaznavamo medgeneracijskega prepada, prav naspro-
tno, vzajemno dopolnjujemo in plemenitimo znanje z 
idejami mladih in izkušnjami starejših. Zato spodbujamo 
medgeneracijsko sodelovanje in učinkovit prenos znanja 
med generacijami na vseh področjih ter podpiramo 
projekte vseživljenjskega učenja in druge programe, 
ki krepijo medgeneracijsko sodelovanje. Poleg tega pa 
gre pri nas tudi za multikulturno sodelovanje, saj je že 
več kot polovica sodelavcev Krke zaposlenih zunaj meja 
Slovenije.

Kako ocenjujete dosedanje delo na ravni 
MO Novo mesto? Obstaja kakšno odprto 
vprašanje? Imate kaj upanja, da bo Novo 
mesto postalo univerzitetno mesto? Ideja 
o izgradnji univerzitetnega kampusa na 
Drgančevju je že davno zamrla. Kakšen je Vaš 

pogled na problematiko univerze v 
Novem mestu?
Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele 
krajine podpiramo prizadevanja, da bi Novo 
mesto čim prej naredilo korak naprej na po-
dročju visokega šolstva. Pogoji za univerzo 
v Novem mestu so bili izpolnjeni in uni-
verza je praktično ustanovljena. Številnim 
mladim na Dolenjskem bo omogočila štu-
dij, dolenjskim podjetjem pa zagotavljala 
domači visoko strokovni kader.

Krka je poleg svojih kakovostnih 
proizvodov v Sloveniji prepoznavna 
tudi po tem, da  veliko denarja vlaga 
v šport in kulturo. Zlasti kulturna 
infrastruktura, ki ji načeljuje 
Krkina galerija, izstopa v širšem 

prostoru s kakovostnimi kulturnimi programi 
in dogodki. Tako je tovrstna plemenita 
dejavnost Krke postala tradicija. Kultura 
in šport sta na poseben način pomembna 
soustvarjalca razvoja Krke in njena dodana 
vrednost. Kakšen je Vaš odnos do športa in 
kulture? Kaj Vam osebno pomeni kultura? 
Kako jo doživljate? 

V Krki se seveda najbolje spoznamo na farmacijo in 
zdravila, a od nekdaj si prizadevamo tudi za razvoj športa 
in kulture. Zavedamo se, da sta tako za ljudi kot družbo 
nasploh izjemno pomembna, zato sta v našem poslovnem 
razmišljanju trajni element. Tako nas s profesionalnimi 
kot tudi ljubiteljskimi športniki, glasbeniki in drugimi 
umetniki povezuje skrb za zdravo telo in duha. Različni 
športi so mi od nekdaj blizu. Kulturo pa razumem kot 
nekakšno duhovno hrano, ki prispeva k večji vrednosti 
življenja. Pri srcu so mi različne stvari – vsega po malo.

Ali ste bili kdaj aktivni športnik? Kateri šport 
Vas najbolj navdušuje? Katerega slovenskega 
športnika in športnico ali ekipo bi najprej 
izpostavili?

Pri športu je kot pri poslovanju: da odkriješ svoj resnični 
potencial, moraš najprej poznati svoje sposobnosti in 
meje, nato pa imeti pogum, da greš mimo njih in jih še 
presežeš. Tudi to je eden od razlogov, da že od mladosti 
spremljam šport. Posebej me navdušuje košarka, ki sem 
jo svoje čase tudi sam igral. Rad pa spremljam tudi druge 
športe. 

Profesionalno novomeško gledališče Anton 
Podbevšek teater, ki je dobro prepoznavno 
tudi v širšem slovenskem prostoru, že 
vrsto let uspešno deluje tudi zaradi Krkine 

"Timsko delo je 
vsekakor ključ 
za uspeh. Za 

vsako podjetje je 
najpomembnejši 
človek, ne glede 
na to, kaj in kje 
dela. Zato je Krkina 
uspešnost odvisna 
od energije, ki 
smo jo vsi skupaj 
pripravljeni vložiti 
v skupni cilj, ki je 
zadovoljstvo naših 
kupcev.

Ravno ob praznovanju 650-letnice Novega mesta je Krka 
odprla nov obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 
2. To je bilo lepo darilo prestolnici dolenjske regije.
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izdatne denarne podpore. V znak odličnega 
sodelovanja Vam je pred časom ravnatelj 
gledališča Matjaž Berger podaril samurajski 
meč. Kaj Vam pomeni to dokaj izvirno 
darilo? Ali morda ta meč, z malo domišljije, 
simbolizira ustvarjalno moč Krke?

Na nek način ima meč simbolni pomen, saj je bilo treba 
nekatere stvari pomagati presekati, da je prišlo do še 
učinkovitejšega delovanja. Zagotovo pa lahko simbolizira 
tudi ustvarjalno moč, ki je krkašem ne manjka.

Na dvorišču nekdanje Mlakarjeve domačije je 
v ploščo vklesan čudovit napis »Pas de deux« 
(Korak v dvoje), ki simbolizira umetniško 
življenje baletnih plesalcev Pie in Pina 
Mlakarja. Oba sta si zelo želela, da bi njuna 
domačija postala muzej slovenskega baleta, 
nekakšen hram izrazno-gibalne kulture. 
Kakšno je trenutno stanje glede 
usode tega objekta?

Krka je podpirala idejo, da bi bila hiša maj-
hen baletni muzej, vendar svojci z dejanji 
tega niso podprli. Predstavljati prazne pro-
store ni ravno smiselno.

Ali Vam poleg vsakodnevnih 
obveznosti ostane še kaj časa 
za družino, prijatelje? Kje ste 
preživeli letošnji dopust? Ste 
morda na dopustu prebrali 
kakšno knjigo?

Če hočeš v tako velikem podjetju, kot je 
Krka, dosegati dobre rezultate, se moraš 
angažirati v celoti – biti v podjetje vpet 
tako rekoč 24 ur na dan vse leto. Seveda 
pa kljub številnim obveznostim najdem čas 
tudi za zasebno življenje. Kadar je le mogoče, grem rad 
v hribe, enkrat na leto pa si vzamem tudi čas za kakšno 
daljše potovanje. Tudi za dobro knjigo se najde čas. Na le-
tošnjem dopustu sem prebral delo psihologa in dobitnika 
Nobelove nagrade za ekonomijo Daniela Kahnemana 
Razmišljanje, hitro in počasno, v kateri avtor predstavi 
način človekovega razmišljanja.

Kaj najraje počnete v prostem času? V 
Podbočju imate svoj vinograd, kakšno 
kakovost  vina pričakujete letos? 

Po očetu imamo manjši družinski vinograd, ki ga je treba 
obrezati, privezati trte, škropiti  ter kositi travo. To je pri-
jetno delo. Tako kot v hribih se tudi med trtami sprostim. 
Cviček, ki ga pridelujemo, bo tradicionalno zelo dober. 

Tako kot vsak Dolenjec smo tudi pri nas 
zadovoljni s pridelkom, še posebej zato, ker 
je naš.

Katero vrlino v medsebojnem 
človeškem komuniciranju najbolj 
cenite? Kaj je moto Vašega 
življenja?

Živeti v skladu z možnostmi, ne željami.

Ali nam lahko zaupate, kateri 
slovenski in tuji pesniki, pisatelji in 
slikarji so Vam najljubši? 

Seveda je veliko umetnikov, ki jih cenim, 
če pa jih moram izbrati, bi med pisatelji 

in pesniki izpostavil Prešerna in Puškina ter Cankarja in 
Tolstoja, med slikarji pa Lamuta in Dalija.

 Katero zvrst glasbe radi poslušate? 

Težko bi katero izpostavil. Poslušam malodane vse glas-
bene zvrsti.

Filozofija pomaga človeku živeti. Kateri 
filozof Vam je najbližji? 

V glavnem se posvečam delu v Krki, kjer ni prostora za 
filozofiranje. Starši so me naučili delati in v vsakem tre-
nutku dati vse od sebe ter da se moraš v življenju zanesti 
predvsem nase. In to je moja življenjska filozofija.

"Pogoji za 
univerzo v 
Novem mestu 

so bili izpolnjeni 
in univerza 
je praktično 
ustanovljena. 
Številnim mladim 
na Dolenjskem 
bo omogočila 
študij, dolenjskim 
podjetjem pa 
zagotavljala 
domači visoko 
strokovni kader.

Krka v Sloveniji je med vodilnimi podjetji pri razvoju 
kadrov: svojim zaposlenim na temeljih trajnostne rasti 
nudi spodbudno okolje za razvoj. Tako so marca 2017 ob 
izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2016 časnika 
Dnevnik v kategoriji velikih podjetij prejeli priznanje za 
najboljšega zaposlovalca. Priznanje so prejeli tudi leta 
2007, 2012 in 2014.
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Kakšen je Vaš osebni pogled na svet? Ali 
Vas razni »-izmi«, kot so agnosticizem, 
relativizem, fideizem, skepticizem, ateizem in 
drugi, kaj nagovarjajo? 

Ne, ne nagovarjajo me. Svet je enostaven, le da si ga 
ljudje včasih sami preveč zakompliciramo. Tudi naše pos-
lanstvo je takšno: človek ne pride na svet samo zato, da 
bi ga nekega dne zapustil, ampak da v življenju tudi nekaj 
naredi. In moja naloga je, da zavzeto delam v dobro tovar-
ne zdravil Krka, njenih delničarjev, zaposlenih in drugih 
deležnikov, predvsem pa v dobro kupcev. Za ukvarjanje z 
drugimi izzivi tako nimam prav dosti časa.

Ali je v Vas morda dilema med 
kreacionizmom in darvinizmom?

Ni je, darvinizem. Po tem nauku je boj za obstanek naju-
činkovitejša oblika naravnega selekcioniranja, ki ohrani 
le najsposobnejše predstavnike vrste. Podobno je v po-
slovnem svetu.

Ali verjamete v posmrtno življenje ali v 
reinkarnacijo?

Verjamem predvsem v danes.

Kaj želite povedati vsem ljudem dobre volje?
Vsem ljudem dobre volje sporočam, da je  pomembno 
predvsem, da ohranjajo svoje zdravje in vitalnost. Če je 
človek pri dobrem zdravju, lahko vsak trenutek izkoristi 
svoje intelektualne, čustvene in socialne sposobnosti in 
izkušnje, ki jih imamo – take ali drugačne – v sebi prav vsi. 

Gospod predsednik, zahvaljujem se Vam za sode-
lovanje in za ta zanimiv pogovor. V imenu članov 
našega društva in v svojem imenu pa Vam želim 
obilo ljubega zdravja, osebnega zadovoljstva in 
delovnih uspehov.

28. november 2017 

Franci  Koncilija


