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OKOLJEVARSTVENA PRIZADEVANJA PODJETJA KRKA, D. D.
Izvleček:
V zaključni seminarski nalogi je obravnavana specifična tema o okoljevarstvenih smernicah
enega izmed vodilnih farmacevtskih podjetij Srednje Evrope. Kompleksnost in raznolikost
proizvodnje podjetju Krka, d. d., narekujeta ogromno posegov v okolje, po drugi strani pa je
ravno to razlog za vse večjo okoljsko samoiniciativo, ki je v podjetju razvita že več desetletij.
Pod vodstvom usposobljenih strokovnjakov beležijo vsakoletne podatke po vseh okoljskih
področjih, delajo statistične analize in mednarodne primerjave, rezultate pa objavljajo v
medijih, tako lokalnega kot širšega značaja. Veliko pozornost usmerjajo odpravi
onesnaževanja zraka, ki je z vidika reliefne zaprtosti Novomeške kotline še kako
problematična, zlasti v hladni polovici leta. Pomembno je izpostaviti tudi Krkino
interdisciplinarnost ter sodelovanje s številnimi institucijami, ki ji pomagajo pri uresničevanju
lastne vizije. Nenehen monitoring emisij, okoljske meritve ter vsakoletno povečevanje
izdatkov za ekološke sanacije bodo tudi v prihodnje narekovali tempo okoljevarstvenih
prizadevanj. Skozi celotno zaključno seminarsko nalogo bo moč razbrati, da je v zadnjem
desetletju podjetje Krka, d. d., najbolj napredovalo pri energetiki, zlasti pri preusmeritvi rabe
energentov na obnovljive vire energije, najmanj pa na področju emisij v zrak. Tako bo
nekoliko manj razvito okoljsko področje tudi v prihodnje velik izziv za dolenjsko
farmacevtsko podjetje.
Ključne besede: podjetje Krka, d. d., ekološka politika, naravni viri, varstvo okolja, sonaravni
razvoj
ENVIRONMENTAL GUIDELINES OF THE COMPANY KRKA, D. D.
Abstract:
In this paper, I focus on environmental guidelines of one of the leading pharmaceutical
companies in Central Europe, Krka, d. d., Novo mesto. The complexity and diversity of the
company’s production dictates a lot of harmful interventions in the environment, however,
this is precisely the reason for the increasing diversification of the environmental sector. Due
to environmental legislation, guidelines and their own self-initiative, their ecological interest
and activity is specific and developed for several decades. Under the guidance of trained
professionals, they record annual data in all environmental sectors, make statistical analysis
and international comparisons. The results are published in the media, both local and
international. Krka dedicates big attention to elimination of air pollution, which is, due to the
closed nature of Novo mesto basin, a present problem especially in colder months. It is
important to point out Krka’s interdisciplinary collaboration with a number of institutions,
which assist them in achieving their own vision. Continuous emissions monitoring,
environmental measurements and the annual increase in expenditure on environmental
rehabilitation will continue to dictate the pace of environmental efforts. This final seminar
paper demonstrates that in the last decade, Krka, d. d., has made most progress in the field of
energy efficiency (emphasizing renewable energy sources), however, least progress has been
made in the field of air emissions. Thus, this somewhat less developed environmental field
will present a major challenge in the future.
Key words: Krka, d. d., ecological policy, natural resources, environmental protection,
sustainable development
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1. UVOD
Živimo v 21. stoletju, v katerem so prevladali konkurenčni boj ter kapitalistične težnje. Širom
sveta rastejo multinacionalke ter velika podjetja z namenom ustvarjati dobiček. S tem pa so v
neposredni povezavi številni škodljivi posegi v geosfero, na katero marsikateri lovec na
dobiček pozabi. Z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti in naravnega okolja je še kako
pomembno vzpodbujati ekološko ozaveščenost. Pri tem lahko veliko naredi že posameznik, a
v globalnem pomenu je to zagotovo naloga tudi velikih gospodarskih družb. Če bo na tem
področju vsak pripomogel le kanček, se nam obeta boljša prihodnost z debelejšo ozonsko
plastjo, manj onesnaženo geosfero, omejiti pa bi uspeli tudi učinek tople grede. Teh dejstev se
zavedajo tudi večja podjetja, ki lahko povzročajo kar veliko okoljsko obremenitev. Krka, d. d.,
je generično farmacevtsko podjetje, ki skuša okoljsko logiko čim bolj umestiti v svoj sistem
delovanja. Pri tem gradi lastne vzorce, poslužuje pa se tudi pomoči drugih institucij. V
zaključni seminarski nalogi bom za obdobje 2002–2012 skušala razčleniti okoljska
prizadevanja najmočnejšega podjetja v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija. Področje se
mi je za raziskavo zdelo zanimivo, saj velike korporacije prispevajo kar precejšen del k
onesnaževanju, zato je njihova ekološka ozaveščenost še kako pomembna.
1.1. NAMEN, CILJI IN DELOVNA HIPOTEZA
Poglavitni namen zaključne seminarske naloge je preučiti okoljevarstvena prizadevanja
podjetja Krka, d. d., v obdobju 2002–2012. Podrobno so predstavljena štiri večja okoljska
področja (področje vodnih virov, energije, odpadkov in emisij v zrak), ki so osvetljena s
pomočjo statističnih podatkov in z geografskega vidika. Zdi se mi pomembno, da tako veliko
podjetje temeljnim okoljskim problemom namenja precejšnjo pozornost, skuša slediti
okoljskim standardom in biti okolju čim bolj prijazno.
Vodilni namen bo pri tem podkrepljen še z naslednjimi cilji:
-

-

na kratko opisati dejavnost podjetja Krka, d. d.,
opredeliti primernost lokacije podjetja v neposredni povezavi z okoljem,
preučiti Krkina okoljevarstvena poročila v časovnem obdobju 2002–2012,
sintezno prikazati okoljevarstvena prizadevanja podjetja na področju vodnih virov,
energije, odpadkov in emisij v zrak v obdobju 2002–2012,
izdelati medletno primerjavo in ugotoviti prevladujoč trend glede vloženih sredstev v
varstvo okolja, porabe pitne in rečne vode, količine odpadnih vod, energije, odpadkov,
odloženih na odlagališče in emisij v zrak v obdobju 2002–2012,
izdelati okoljski model za področje vodnih virov, energije, odpadkov ter emisij v zrak
v obdobju 2002–2012,
ovrednotiti okoljsko analizo prednosti, slabosti in prihodnjih izzivov.
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V raziskovalni problem sem vključila tista okoljska področja, ki so temeljna pri tovrstnih
preučitvah in po mojem mnenju tudi prva asociacija ljudi ob misli na ravnanje z okoljem. Pri
tem sem proučevala desetletno obdobje od 2002 do 2012 ter ugotavljala ključne značilnosti
okoljskih smernic največjega dolenjskega podjetja. Vpogled v podatkovno bazo je na
posameznih okoljskih področjih pokazal izboljšanje, ponekod pa tudi nazadovanje, kar je bilo
idealno za končno grafično interpretacijo. Delovna hipoteza se torej glasi:
Krka, d. d., je v obdobju 2002–2012 občutno zmanjšala svoje okoljske vplive na
področju vodnih virov, energije, odpadkov in zraka.
1.2. METODOLOŠKA PODLAGA IN UPORABLJENA LITERATURA
Pri zaključni seminarski nalogi sem uporabila 3-stopenjski sistem metod, prioritetna naloga pa
mi je bila čim bolj objektivno prikazati ter proučiti zastavljeno problematiko.
V prvi fazi je šlo za zbiranje geografskih podatkov. Pridobila sem jih preko statističnih
virov (SURS in ARSO), informiranja in znanstvene literature. Osnova so bila letna poročila
podjetja Krka, d. d., ki so objavljena na njihovi uradni spletni strani. Za dosego smiselne
celote pa sem geografske podatke dopolnila še s podatki iz drugih ved, predvsem s področja
varstva okolja, ekologije ter farmacije.
V drugi fazi je sledila obdelava pridobljenih podatkov. V sklopu kvantitativnih metod
sem uporabila grafične prikaze in preglednice, pridobljene po statističnih analizah. Služili so
za primerjalno analizo okoljevarstvenih prizadevanj podjetja v časovnem obdobju 2002–2012.
Uporabljena kvalitativna metoda pa so posplošeni modeli za vsako proučevano okoljsko
področje. Zanje sem se odločila, ker naj bi za desetletno obdobje prikazali bistvene okoljske
dogodke na področju vodnih virov, energije, odpadkov in zraka.
V zadnji, tretji fazi, je sledila generalizirana sinteza. Z verbalnim opisom in razlago sem
izluščila ključne ugotovitve, le-te pa podkrepila še z okoljsko analizo prednosti, slabosti in
prihodnjih izzivov. Tako so bila okoljevarstvena prizadevanja podjetja Krka, d. d., pregledno
osvetljena s pozitivnega ter negativnega zornega kota.
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2. PREDSTAVITEV DRUŽBE KRKA, D. D., IN PRIMERNOST LOKACIJE
Farmacevtska industrija je ena izmed vodilnih vej industrije v svetu. Na račun razvoja
medicine se med prebivalstvom daljša življenjska doba, hitrejši in sodobni način življenja pa
po drugi strani povzročata vse več novodobnih bolezni, zato je preventivno zdravstveno
varstvo pri tem odločilnega pomena. Po svetu se na ta račun razvija mreža farmacevtskih
podjetij, ki skuša čim bolj reševati tegobe, prav tako pa posameznikom omogočati kvalitetno
življenje.
Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto je vodilno generično farmacevtsko podjetje Srednje
Evrope. Sodi med hitro rastoča podjetja, saj iz leta v leto povečuje svoj doprinos. V statistični
regiji Jugovzhodna Slovenija se z 9461 zaposlenimi (leto 2012) uvršča med ekonomsko
najbolj močne družbe in zelo cenjenega zaposlovalca. Svoje izdelke prodaja v več kot
70 državah sveta, kar govori o njeni mednarodni prepoznavnosti. Njeno največje tržišče
predstavlja Srednja Evropa, kjer ustvari kar 27 % od celotne prodaje. Temelj poslovanja Krke
je farmacevtsko-kemijska dejavnost, ki jo dopolnjujejo še zdraviliško-turistične storitve Term
Krka v Šmarjeških in Dolenjskih Toplicah ter v Strunjanu (Krka..., 2013).
Preglednica 1: Splošni podatki o podjetju Krka, d. d.
Pravna ureditev
Osnovna dejavnost
Leto ustanovitve
Sedež podjetja
Predsednik uprave in direktor
Izdelki in storitve
Prodaja skupine Krka
Število zaposlenih

delniška družba
proizvodnja farmacevtskih preparatov
1954
Šmarješka cesta, 8501 Novo mesto
Jože Colarič
zdravila na recept, izdelki brez recepta, veterinarski
izdelki, zdraviliško-turistične storitve
1.143,3 milijona EUR (2012)
9.461 (2012)

Vir: Krka..., 2013.
Lokacijski dejavniki v grobem odgovarjajo na vprašanji kje in zakaj. Vključujejo tako
gospodarske, socialne, prostorske, okoljske kot tudi institucionalne razloge, ki so pomembni
za lociranje posameznih gospodarskih dejavnosti. Obstaja veliko dejavnikov in njihovih
členitev, pri predstavitvi posameznega problema pa se vedno omejimo samo na
najpomembnejše. Na namestitev nekega industrijskega obrata imajo večji vpliv industrijski
lokacijski dejavniki, ki jih pogosto delimo na makrolokacijske in mikrolokacijske dejavnike.
Prvi imajo pomembno vlogo pri izboru lokacije na regionalni ravni, drugi pa pri odločanju o
konkretni (krajevni) umestitvi obrata (Vrišer, 2000, str. 35–48).
Za podjetje Krka, d. d., sem z odebeljenim tiskom poudarila tiste lokacijske dejavnike
(Preglednica 2), ki so posebej pomembni za opravljanje farmacevtske dejavnosti v krajevni
skupnosti Ločna - Mačkovec (Novo mesto).
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Preglednica 2: Vrsta lokacijskih dejavnikov za podjetje Krka, d. d.
MAKROLOKACIJSKI DEJAVNIKI
surovine
energetski viri
delovna sila
transport (promet)
trg (potrošnja)
narava (voda, raba tal, relief, podnebje ...)
kapital (naložbe)
mesta (storitve, infrastruktura, kader in
instituti)

MIKROLOKACIJSKI DEJAVNIKI
zemljišče
oskrba z vodo in električno energijo
ostali priključki (plin, komunikacije)
prometni priključki
odvajanje odpadnih voda
deponiranje odpadkov
varstvo okolja in prostorskoplanski predpisi
industrijske/poslovne cone

Prirejeno po: Vrišer, 2000.
2.1. MAKROLOKACIJSKI DEJAVNIKI
2.1.1. Energetski viri in naravne danosti
Na območju Ločne reko Krko opredeljujeta kraški značaj ter možnost poplav ob večji
namočenosti. Tok reke se nahaja med subpanonskim, zmerno celinskim in submediteranskim
območjem. Okoliška pedološka podlaga (dolomit s primesmi, apnenec s primesmi, v zgornjih
plasteh kremenčev pesek s primesmi) je razlog za počasnejše požiranje meteorne vode, zato
le-ta hitro priteče v nižinski predel Ločne - Mačkovca. V neposredni bližini lokacije podjetja
najdemo tudi odseke nepropustne podlage iz ilovice ali gline, zato reka predstavlja bogat vir
vode, po drugi strani pa nemalokrat prestopi tudi bregove. Glavnina vodnih virov služi
hlajenju tehnoloških naprav ter pripravi vode za proizvodni proces (Ocena ogroženosti...,
2008).
2.1.2. Promet v povezavi s tržiščem – lociranost ob prometnem križišču treh
pomembnejših poti
Lokacija podjetja Krka, d. d., povezuje tri pomembne cestne odseke. Prvi je usmerjen proti
Kronovemu, Dobruški vasi in Zagrebu, drugi proti Trebnjem in Ljubljani (avtocestni odsek
A2), tretji pa proti Metliki in Črnomlju (del tretje razvojne osi Dolenjske in Bele krajine).
Razvejanost cestnega omrežja nudi tako veliki korporaciji enostaven transport
proizvodov tako znotraj države kot tudi izven meja. Z novo zgrajenim dolenjskim krakom
avtoceste A2 julija 2010 se je tranzit za podjetje še izboljšal, gre predvsem za lažji dostop
dobaviteljev in tudi prevoz proizvodov. Med Novim mestom in Trebnjem so se na ta račun
občutno zmanjšale dolge kolone tovornjakov, ki so bile problematične z vidika časa potovanja
ter dnevnih migracij ostalih državljanov. Tako se je obremenjenost Karteljevskega klanca (del
Dolenjskega podolja) sprostila in enostavneje povezala Novo mesto z Ljubljano in Zagrebom.
2.1.3. Bližina mestnega središča (kapital, zgrajena infrastruktura, storitve, strokovni
kader in instituti) in izginjanje njegove ločnice s predmestjem
Neposredna bližina mestnega središča pomeni lažjo migracijo dolenjskih »krkašev« (lokalno
uveljavljeno ime za zaposlene v Krki, d. d.) do kraja dela kot tudi ostalih, ki prihajajo od
drugod. Lega na obrobju pa je pomembna tudi z vidika preusmeritve prometa na obvoznice in
ne skozi strogi center Novega mesta. Bližina mesta je za podjetje z vidika oskrbe z
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raznovrstnimi storitvami in surovinami ključna prednost, saj mu je na ta način olajšan dostop
do poslovnih, izobraževalnih, razvojnih in drugih ustanov, brez katerih pa farmacevtska
dejavnost ne bi mogla nemoteno delovati.
Nekoč precej razloženo naselje Ločna - Mačkovec, s pretežno vaškim značajem, se v zadnjih
letih vse bolj zrašča s sosednjim Novim mestom. Tako prvobitna podoba počasi izginja, toda
regionalni projekti skušajo ohranjati zeleni del ob brežini reke Krke (Golob, 2011).
2.2. MIKROLOKACIJSKI DEJAVNIKI
2.2.1. Razpoložljiv prostorski potencial
Bližnja blokovska naselja so od sedeža podjetja oddaljena le dobrih 200 m, vendar je za
poslovanje Krke prevlada stanovanjskih hiš nad večjimi stanovanjskimi objekti ob Šmarješki
cesti bolj ugodna. Zavedati se namreč moramo, da je pri lastnikih hiš lažje dobiti dovoljenja
za gradnjo novih obratov kot od večjih stanovanjskih objektov, ki so v lasti občine ali države,
in imajo bolj zapleteno zakonodajo z več predpisi, tudi okoljskimi. Ker gre v tem primeru za
korporacijo, ki iz leta v leto širi svojo proizvodnjo, je poseg v sosednja zemljišča pri tem
neizbežen. S prevladujočimi stanovanjskimi hišami pa je pridobitev gradbenih dovoljenj tako
veliko lažja.
2.2.2. Industrijske/poslovne cone
Krka, d. d., se po podatkih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine nahaja v
poslovno-storitveni coni Mačkovec 2, za katero ima mestna občina Novo mesto od leta 2011
dalje poseben prostorski načrt, zlasti v smislu večje povezanosti regionalne Šmarješke ceste z
avtocestnim krakom. Lokacija je ugodna tudi zaradi bližine številnih storitvenih in
industrijskih kompleksov: nakupovalno središče Qlandia v Mačkovcu, Termotehnika,
Mercator, skladišči pivovarn Union in Laško, Avtokrka in Gimpex. Poslovno-storitvena cona
predstavlja del razvoja predmestja Novega mesta, po drugi strani pa skuša čim bolj ohraniti
naravno okolje, zlasti na desnem bregu reke Krke, ki obsega gozdnati, travniški in kmetijsko
še aktiven del Ragovega loga. Ideja o štiripasovnici v sklopu tretje razvojne osi, ki bi prečkala
ravno krajevno skupnost Ločna - Mačkovec in že prej omenjeno industrijsko cono, povezala
pa dolenjsko prestolnico z Belo krajino in Zagrebom, pa je za prometno povezanost Krke, d.
d., izrednega pomena. Tej ideji pa žal okoliški prebivalci zelo nasprotujejo, saj naj bi po
njihovem mnenju cesta razdvojila lokalno prebivalstvo (Golob, 2011).
2.3. VARSTVO OKOLJA V POVEZAVI Z LOKACIJO PODJETJA
Novomeška kotlina se na vzhodni in severovzhodni strani polagoma odpira proti
subpanonskem svetu, vendar kljub temu spada med pretežno zaprte kotlinske sisteme. Na
račun emisij proizvodnih obratov ter prometa v ožji okolici krajevne skupnosti Ločna Mačkovec prihaja do pogostejšega smoga in megle predvsem v hladnejši polovici leta, kar
lahko potrdijo tudi prebivalci bližnjih naselij (Mačkovec, Krka, Ločna, Graben, Ragovo).
Bližina reke pa še dodatno povečuje vlažnost, kar vpliva na spremenjeno mikroklimo v
neposredni okolici sedeža podjetja (pogostejša oblačnost, zaradi vnosa prašnih delcev in
izpušnih plinov tudi bolj motno ozračje). S tem dejstvom se strinja večina okoliških
prebivalcev, opažajo pa ga tudi ostali novomeški občani, ki delajo v tem kraju.
Največji problem predstavljajo izpusti ogljikovih oksidov (CO2) ter prašni delci, ki še dodatno
prispevajo k inverzijski megli. Bolj onesnažen zrak opažajo tudi prebivalci blokovskih naselij
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(Modra Laguna ob Topliški cesti) in posameznih stanovanjskih hiš (Mačkovec, Krka, Ločna,
Graben, Ragovo). Vsakoletne meritve sicer pokažejo dovoljeno mejno zakonsko vrednost,
vendar je ožji vpliv onesnaženosti zraka čutiti v radiju kar 1 km od lokacije podjetja. Veliko
težav povzročajo še neprijetne vonjave, ki nastajajo pri razgradnji odpadkov in tehnoloških
postopkih (Trajnostno poročilo 2004, 2005).
Prav tako je zaznana večja evtrofičnost reke Krke (temnejša zeleno rjava barva) nizvodno do
predela Lešnica (bližina Otočca) ter gorvodno do Loke v smeri proti Straži na Dolenjskem, na
ta račun pa so ogroženi številni organizmi. K večji evtrofičnosti prispeva vnos odpadne vode
in številnih farmacevtskih dodatkov, zlasti tabletne proizvodnje (Letna poročila, 2002–2012).
Pereča vprašanja se pojavljajo tudi okrog odpadkov različnih vrst. Pomemben komunalni
ponudnik Dolenjske, Komunala Novo mesto, d. o. o., je že večkrat potožila glede pomanjkanja
kapacitet za določene vrste odpadkov, zato je za Krko, d. d., sistem razvoja lastne sortirnice
odpadkov in reciklaže ključnega pomena. Glavno lokalno odlagališče za Krkino proizvodnjo
je Leskovec v Gabrju, ki pa se že vrsto let spopada z nezadovoljstvom vaščanov in
pomanjkanjem prostora. Za precejšen del odpadkov poskrbi še DINOS d. o. o. v Bršljinu, v
zadnjih letih pa Krka odpadke posreduje tudi dobaviteljem, ki pokrivajo večje regije, saj
imajo le-ti bolj izpopolnjene postopke za ravnanje z njimi (Letna poročila, 2002–2012).
Krka, d. d., se v zadnjih treh letih med drugim spopada še s svetlobnim onesnaženjem, ki ga
povzroča razsvetljava v bližini podjetja. V internih poročilih je bilo zaznati, da ni bistveno
moteča za okoliško prebivalstvo. Zabeležili so le pritožbe glede hrupa, ki pa naj bi po
priporočilu zakonodaje dosegal primerno vrednost (Letna poročila, 2002–2012).
Tudi v prihodnje bo podjetje moralo poskrbeti za primerno rabo vodnih virov, energentov, za
gospodarno ravnanje z odpadki, zmanjševanje emisij v zrak, omejevanje hrupa in ustrezno
rabo zemljišč. Kajti večja površina betona lahko pomeni celo scenarij Krkinega toplotnega
otoka že sredi obstoječega v samem centru Novega mesta. Da bodo še naprej zagotavljali
okolju čim bolj prijazno podjetje, bo potrebno izboljšati povezanost med lokalnim
prebivalstvom, strokovnjaki v Krki in institucijami širših razsežnosti.
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Slika 1: Lokacija podjetja Krka, d. d.

Vir: Geopedia, 2013.
Slika 2: Lokacija krajevne skupnosti Ločna - Mačkovec v mestni občini Novo mesto

Vir: Krajevne skupnosti v mestni občini Novo mesto..., 2013.
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Slika 3: Zunanjost Krkinega kompleksa

Vir: Medijsko središče Krke, 2012.
3. OKOLJEVARSTVENA PRIZADEVANJA V OBDOBJU 2002–2012
3.1. SPLOŠNA OKOLJSKA USMERJENOST
Okoljevarstvena prizadevanja, ki jih Krka, d. d., kaže na vseh področjih delovanja, so
temeljna za poslovanje velikega podjetja. Celoten proizvodni proces, tako od produkcije kot
do končne potrošnje, zahteva posege v okolje, zato je v podjetju Krka, d. d., temu primerno
razvita Služba za varstvo okolja. Pri uresničevanju okoljskih ciljev se drži načela sonaravnosti,
sledi pa tudi obvezi, da bi emisije v okolje kar najbolj zmanjšala ter dosledno ravnala v skladu
z okoljskimi merili, zakoni in normativi. V svojo okoljsko politiko skuša čim bolj vnesti
smotrno rabo naravnih virov in uvajati čistejše ter bolj izpopolnjene tehnologije. Pomemben
je predvsem sprejem Temeljnih smernic Združenja kemične in gumarske industrije za
uresničevanje Programa odgovornega ravnanja (POR oz. RC – Responsible Care) v letu 1998
ter začetek letnega poročanja nacionalnemu Združenju kemične industrije (v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije) o POR od leta 2000 dalje (Letna poročila, 2002–2012).
Ne gre tudi spregledati certificiranja sistema za ravnanje z okoljem (ISO 14001) v letu 2001.
Wikipedia (2013) navaja, da gre za mednarodni standard, ki zajema obvladovanje okoljskih
vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti, obsega pa izpopolnjevanje zahtev, učinkovito
izkoriščanje virov ter preprečevanje onesnaževanja okolja. V neposredni povezavi z ISO
14001 je tudi mednarodni standard ISO 17025, ki ga International standards (2013)
opredeljuje kot nadzor odpadnih vod, razvil pa naj bi se na podlagi testiranja in laboratorijskih
analiz. Poleg zgoraj omenjenih okoljskih standardov je za podjetje najpomembnejša
pridobitev celovitega okoljevarstvenega dovoljenja s strani Agencije RS za okolje v prvem
polletju 2010. Slednje temelji na zahtevah evropske Direktive o celovitem preprečevanju in
nadzoru industrijskega onesnaževanja (IPPC-direktiva 96/61EC), na Zakonu o varstvu okolja
RS ter na Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega
obsega (Potrditev Krkine skrbi..., 2010).
Krka, d. d., se lahko pohvali tudi z lastnim izobraževalnim centrom in s posebnim
spodbujanjem mladih raziskovalcev na okoljskem področju. Skrbi za izboljševanje varnosti
ter zdravja pri delu, obveščanje in sodelovanje z lokalno skupnostjo pa utemeljuje s tem, da
okoljski cilji dobijo smisel šele pri upoštevanju mnenja krajanov. Veliko iniciativo prav tako
kažejo na področju medijskega informiranja (Utrip, Bilten, Dolenjski list, Nedeljski dnevnik,
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regionalna televizija Vaš kanal), letno pa objavijo še izčrpna poročila glede okoljskega
delovanja. Sodelujejo z raznovrstnimi institucijami, pri tem je pomembna zlasti Gospodarska
zbornica Dolenjske in Bele krajine, ki v okviru Sekcije za okolje in energijo daje pobudo za
številne okoljske aktivnosti (npr. čistilne akcije). Celovit pristop okoljskih prizadevanj je
pripomogel, da je kljub povišani rasti proizvodnje pri skrbi za naravo iz leta v leto bolj
uspešna, delno zaslugo k temu pa bi lahko pripisali plačevanju taks (npr. taksa za
obremenjevanje voda iz leta 2005), ki velike farmacevtske družbe še dodatno vzpodbujajo k
iskanju ustreznih okoljskih rešitev, s katerimi manjšajo obremenjevanje okolja na eni ter
stroške podjetja na drugi strani (Okoljska politika Krke, 2012; Letna poročila 2002–2012).
Slika 4: Čistilna naprava v Ločni

Slika 5: Čistilna naprava v Ločni s strani

Vir: Medijsko središče Krke, 2012.

Vir: Odpadne vode..., 2012.

Okoljska politika, ki jo je sprejela Uprava Krke, igra pri ekoloških prizadevanjih zelo
pomembno vlogo. Z njo so seznanjeni vsi zaposleni, na vodstvenih pregledih (Odbor za
kakovost, Uprava, Odbor direktorjev) pa ugotavljajo, če so smernice v čim večji meri
uresničene, prilagajajo se tudi razmeram. V eno izmed najpomembnejših smernic zagotovo
sodi zmanjševanje okoljskih emisij z razpoložljivimi tehnologijami. Preprečevanje tveganja
za nastanek izrednih dogodkov (razlitja, požari) in nadomeščanje energetskih virov z
obnovljivimi pa pomenita še dodatno prednost. Okolju prijazno podjetje skušajo doseči tudi z
zmanjšano količino odpadkov, uporabo manj nevarnih snovi, izobraževanjem ter
ozaveščanjem zaposlenih. Nedvomno pa je tudi obveščenost javnosti o stanju okolja
pomemben podatek. Slediti veljavnim zakonskim predpisom na področju okolja, lastna
okoljska samoiniciativa ter investicijska vlaganja pa bodo tudi v prihodnje pomagala pri
ohranjanju slovesa okolju prijaznega podjetja in pri zagotavljanju prijetne delovne klime ter
sožitja s sosedi (Okoljska politika Krke, 2012).
Kot sem že omenila, Krka, d. d., daje poseben pomen medsebojnemu sodelovanju z različnimi
ustanovami. Posebno se lahko pohvali s preciznim ravnanjem z nevarnimi odpadki, saj jih
zbira ločeno in predaja naprej v ustrezno uničenje. Emisije prašnih delcev v zrak zmanjšuje z
vgradnjo najsodobnejših filtracijskih naprav, pri gradnji novih industrijskih obratov pa
upošteva vse okoljske predpise in normative. Podjetje ne samo da iz leta v leto povečuje
dobiček, ampak v svojo poslovno mrežo privablja tudi vse več partnerjev, ki pa bi zagotovo
izgubili zanimanje, če tu ne bi bili posredi kvaliteta in skrb za človeku prijazno ter zdravo
okolje (Letna poročila, 2002–2012).
Reševanje okoljskih vprašanj ne bi bilo uspešno, če ne bi bilo podkrepljeno z zakonodajo in
določili. Osnovni Krkin akt, ki obravnava varovanje okolja, je Poslovnik kakovosti z okoljsko
politiko, sloneč na standardu ISO 14001. V Krki, d. d., je za ekološko skrb zadolžena Služba
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varstva okolja v okviru Sektorja za tehnično oskrbo in energetiko. Pri tem je pomembno tudi
dejstvo, da finančna sredstva za varovanje okolja od leta 2001 dalje skokovito rastejo, lahko
bi rekli premosorazmerno s povečanjem proizvodnje in produktivnostjo. Večletno strokovno
delo in medsebojno sodelovanje je le osnova za izvajanje monitoringa emisij. Meritve
izvajajo pooblaščene zunanje organizacije, končni rezultati pa so podani v letnih poročilih.
Verodostojnost rezultatov omogoča reden nadzor v laboratorijih, ki skrbi za učinkovitost vseh
okoljskih tehnologij. Vse pridobljene podatke strokovni sektor statistično obdela in objavi v
internih poročilih. To pa pomeni le odskočno desko za uresničevanje tudi bolj zahtevnih
okoljskih ciljev v prihodnje (Letno poročilo 2005, 2006, str. 71–75).
3.2. RABA VODNIH VIROV V OBDOBJU 2002–2012
Podjetje Krka, d. d., pri uresničevanju svoje poslovne strategije izkorišča veliko vodnih virov.
Pri tem sta ključni pitna in rečna voda, s številnimi ukrepi pa je podjetje doseglo uporabnost
tudi že izkoriščenih voda (odpadne vode, tehnološka voda, hladilna voda). Pitna voda je tista
voda, ki jo uporabljajo iz vodovodnega omrežja predvsem kot surovino v proizvodnem
procesu in za komunalne namene, medtem ko rečno vodo črpajo v bližini čistilne naprave v
Ločni, glavnino le-te pa koristijo za hlajenje tehnoloških naprav (npr. fermentorjev) ter v
energetiki (tudi za pridobivanje električne energije, vendar podatek o količini žal ni na voljo).
Pomembno je zlasti dejstvo, da skuša podjetje rabo glavnih dveh vodnih virov nadomestiti z
že uporabljeno vodo. Tako odpadno vodo ponovno vključujejo v proizvodni proces,
tehnološko in hladilno vodo pa nemalokrat koristijo kot surovino za pripravo prečiščene vode,
deloma tudi za hlajenje in ogrevanje. Na ta račun skušajo vsakoletno porabo vodnih virov čim
bolj zmanjšati (Letna poročila, 2002–2012).
Pri strateški dobrini kot je voda, se mi zdi zelo pomembno, da ima podjetje sprejete številne
dokumente s področja varstva voda. Naj omenim le nekatere (Letna poročila, 2002–2012):
-

okoljski program rabe rečne vode (2002),
podaljšano pooblastilo emisijskega nadzora odpadnih vod (ISO 17025),
prva nagrada za kakovosten odnos do voda (2007),
okoljevarstveno dovoljenje za emisije voda za obrata Beta Šentjernej in Bršljin (2009).

Preglednica 3: Poraba rečne ter pitne vode v obdobju 2002–2012
Leto
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Poraba rečne vode v m3
3.500.000
3.200.000
1.950.000
2.100.000
1.800.000
2.250.000
1.750.000
1.800.000
2.400.000
2.000.000
1.550.000

Poraba pitne vode v m3
290.000
280.000
330.000
300.000
400.000
500.000
400.000
500.000
600.000
550.000
450.000

Vir podatkov: Letna poročila, 2002–2012.
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Slika 6: Poraba pitne in rečne vode v obdobju 2002–2012

3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
poraba rečne vode v m3
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poraba pitne vode v m3

1.000.000
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0
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Vir podatkov: Letna poročila, 2002–2012.
V krajevni skupnosti Ločna - Mačkovec je oskrba z vodnimi viri pomembna tako za lokalno
prebivalstvo kot gospodarske dejavnosti - v mojem primeru je tudi poglaviten lokacijski
dejavnik farmacevtske industrije. Kot kaže Slika 6, je bila poraba rečne vode največja v
prvih letih proučevanega obdobja, nekoliko večja tudi v letih 2007 in 2010, v zadnjih letih pa
trend velike porabe počasi pada. Tako je bila v obdobju 2002–2012 leta 2012 poraba rečne
vode najmanjša, znašala pa je 1.550.000 m3, kar pomeni več kot 50 % zmanjšanje glede na
leto 2002. Poraba pitne vode v proučevanem desetletnem obdobju pa kaže na sledeči trend:
V prvem petletju je bila najmanjša, nato je iz leta v leto naraščala, z največjo porabo v letu
2010 pa je začela hitro upadati. Padajoč trend lahko pričakujemo tudi v prihodnje.
Zmanjševanje porabe obeh vodnih virov lahko pripišemo nenehnim tehnološkim izboljšavam
in ukrepom za večkratno uporabo iste vode, nedvomno pa je velik napredek doseglo tudi
informacijsko področje vodenja ter strokovno osebje, ki je zadolženo za neprestan nadzor.
Slika 7: Ekološkoproduktivnostni indeks za pitno ter rečno vodo v prvem petletju

3
2,5
2
EPI-pitna voda

1,5

EPI-rečna voda

1
0,5
0
2001

2002

2003

2004

Vir podatkov: Trajnostno poročilo 2004, 2005.
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Podjetje Krka, d. d., je za večjo preglednost nad okoljskimi ravnanji izdelalo indeks, ki sicer
ni uveljavljen v strokovni terminologiji, je pa uporaben za prikazovanje lastnih dosežkov na
okoljskem področju. Ekološkoproduktivnostni indeks (EPI) predstavlja razmerje med
prihodki od prodaje in porabo virov. Pri njegovem izračunu se upošteva izhodiščno leto 2001.
Porast indeksa predstavlja pozitiven trend. Primer izračuna EPI za vodo (Trajnostno poročilo
2004, 2005, str. 41–42):

Slika 7 prikazuje večjo uspešnost podjetja pri gospodarjenju z rečno vodo v prvem petletju.
Pozitiven trend kaže na občutno zmanjšanje porabe rečne vode na enoto proizvodnje, medtem
ko je pri pitni vodi vidno le manjše izboljšanje.
Preglednica 4: Odpadne vode v enotah obremenitve v obdobju 2002–2012
Leto
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Odpadne vode v EO
6.890
5.020
5.260
3.290
2.650
2.750
2.200
2.400
2.800
2.480
2.250

Vir podatkov: Letna poročila, 2002–2012.
V Preglednici 4 so upoštevane skupne enote obremenitve (EO), ki predstavljajo matematični
izračun onesnaženja na vseh iztokih odpadnih vod (Krka, Ločna, Šentjernej, Bršljin in
Ljutomer). Pri tem izračunu se upoštevajo letni pretok odpadne vode, organsko onesnaženje,
obremenitve z dušikom, fosforjem in neraztopljenimi snovmi ter učinek čiščenja čistilne
naprave (Trajnostno poročilo 2004, 2005).
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Slika 8: Odpadne vode v enotah obremenitve v obdobju 2002–2012
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Vir podatkov: Letna poročila, 2002–2012.
Odpadne vode so pereč problem vsake industrijske proizvodnje. Ponavadi njena količina
narašča premosorazmerno s povečanjem proizvodnih zmogljivosti. V primeru podjetja Krka,
d. d., pa lahko vidimo, da se je v obdobju 2002–2012 obremenjevanje bistveno zmanjšalo.
Leta 2012 je doseglo najnižjo vrednost, in sicer 2250 enot obremenitev, tj. kar 66 % manj kot
v letu 2002. Velja torej obratno, in sicer, da Krka, d. d., kljub povečevanju kapacitet s
številnimi ukrepi ohranja nivo nižanja količin odpadnih vod.
Prevladujoče trende rabe vodnih virov v obdobju 2002–2012 lahko utemeljim na dva načina
(Letna poročila, 2002–2012):
a) Z ukrepi za boljšo izrabo in kakovost vodnih virov:
- tehnologija čiščenja odpadnih voda (2. stopenjski sistem) – predvsem odstranjevanje
dušičnih snovi,
- izboljšana kvaliteta iztoka iz čistilne naprave,
- zmanjšan izpust odpadne vode na čistilnih napravah,
- kompostiranje blata iz čistilne naprave,
- kompostiranje mokrih industrijskih odpadkov z veliko vsebnostjo organskih snovi,
- zaprti sistemi hlajenja s hladilnimi stolpi,
- posodobljeno vodovodno omrežje,
- zamenjava zastarele opreme in vzdrževanje cevovodov,
- izboljšanje tehnoloških postopkov (npr. membranska tehnologija priprave vod z
manjšo porabo kemikalij),
- ponovna uporaba tehnološke vode za hlajenje,
- ponovna uporaba hladilne vode,
- naprave za ultrafiltracijo na iztoku čistilnih naprav,
- sanacija kanalizacijskega sistema (2008),
- dograditev lovilcev olj na kanalizaciji (2009),
- HACCP sistem vodnega omrežja.
b) Zaradi širjenja proizvodnih obratov, tudi neugodnih vremenskih razmer (predvsem
slabša namočenost), je raba posameznega vodnega vira v določenih letih tudi narasla
(glej Sliko 6). Tak trend je bil zaznan v drugem petletju, zlasti pri rabi pitne vode.
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Za zaključek lahko na področju rabe vodnih virov izpostavim tri ključne ugotovitve (Letna
poročila, 2002–2012):
-

-

-

Učinkovit HACCP sistem. Gre za sistem vodnega omrežja, ki skuša optimizirati
porabo vseh vrst voda. S preusmeritvijo na energetske mostove, zamenjavo mehanskih
vodomerov z elektronskimi, ki so povezani z računalniškim nadzornim sistemom,
preprečuje izgube vode in tudi morebitni prekomeren vnos kemikalij ter drugih snovi v
porečje reke Krke,
Reciklaža že uporabljene vode. Pri tem imamo v mislih zlasti odpadno vodo,
tehnološko in hladilno vodo, ki gredo v ponovno rabo za hlajenje naprav, notranje
ogrevanje ali pridobivanje energije,
Številni okoljski dokumenti. K doseženim rezultatom varčevanja vodnih virov
prispevajo tudi verificirana okoljevarstvena dovoljenja za posamezne proizvodne
obrate, okoljski programi, prejete nagrade za kakovostno ravnanje ter delovanje v
skladu s predpisanimi direktivami in zakonodajo.

3.2.1. Centralna čistilna naprava v Ločni (Novo mesto)
Reka Krka se nahaja v neposredni bližini sedeža podjetja. Zaradi svoje kraškosti je zelo
občutljiva za onesnaženje. Z vidika oskrbe z vodo, ohranjanja naravne dediščine, razvoja
turizma in celotnega gospodarstva pa je za območje Dolenjske izrednega pomena, zato je
ohranjanje oziroma izboljševanje njene kakovosti nujno. Ravno to dejstvo je gnalo začetnike
farmacevtske industrije, da so že v zgodnjih 70-ih letih (1974) začeli z gradnjo centralne
čistilne naprave v Novem mestu. Zaradi rasti proizvodnje in s tem posledično tudi povečanega
pritiska na okolje je bila leta 1992 (stolpna biološka čistilna naprava) in leta 2002 (dograditev
čistilne naprave) posodobljena. Na račun tega, strokovnega vodenja tehnologije čiščenja
odpadnih vod (projekt čiščenja odpadnih vod je bil dokončan v prvi polovici leta 2005) in
posodabljanja tehnoloških postopkov je bilo zagotovljeno učinkovito odstranjevanje
organskih spojin iz odpadnih vod. Dopolnitev biološkega čiščenja s tehnologijo odstranitve
dušikovih spojin (2004) je zahtevala postavitev dveh novih bioreaktorjev, novega
izravnalnega bazena, primarnega usedalnika in biološkega pralnika zraka. Vzporedno z zgoraj
naštetim je bil posodobljen tudi računalniški nadzor (2005) (Trajnostno poročilo 2004, 2005,
str. 19–20).
Dograditev čistilne naprave in vzpostavitev nove tehnologije ima za okolje dvojni pomen
(Trajnostno poročilo 2004, 2005, str.19–20):
a) z odstranitvijo dušikovih in fosforjevih spojin se bo dolgoročno zmanjšalo onesnaževanje
reke Krke s spojinami, ki povzročajo evtrofikacijo,
b) z zaprtjem predčiščenja in s čiščenjem zraka na biološkem filtru pa se bo zmanjšala emisija
neprijetnih vonjav v okolje.
Z nadgradnjo obstoječe čistilne naprave se je vnos amonijevega dušika v vodotok zmanjšal v
povprečju za 123 kg/dan (92 % odstranitev amonijevega dušika iz odpadne vode). Zmanjšanje
vnosa organskih snovi v vodotok (izraženo kot t KPK – vrednost, ki predstavlja kemijsko
potrebo po kisiku) v povprečju za 25 kg/dan pa je glede na obstoječe stanje pomenilo
izboljšanje učinka čiščenja za 4,1 % (Trajnostno poročilo 2004, 2005, str. 19–20).
Pomembno leto prav tako predstavlja leto 2012, ko je po več kot 30 letih prenehala obratovati
stara čistilna naprava. 30. 10. 2012 je šlo za prevezavo cevovodov za odpadne vode iz stare
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čistilne naprave na novo, zagon nove čistilne naprave ter čiščenje odpadnih vod po sistemu
membransko biološkega reaktorja, kar pomeni, da se odpadne vode čistijo preko membran, ki
omogočajo ultrafiltracijo odpadnih vod. V novembru 2012 so bili porušeni in odstranjeni stari
prečiščevalni stolpi. Na mestu, kjer je do sedaj obratovala stara čistilna naprava, bodo zgrajeni
še dodatni bazeni za čiščenje odpadnih vod, s čimer bo zaključen projekt izgradnje centralne
čistilne naprave v Novem mestu. Pri celotnem projektu je šlo predvsem za posodobitev
mehanskega predčiščenja, zamenjana je bila tehnološka oprema v bazenih, strojnicah in v
prostoru obdelave blata (puhala in membrane). Celoten projekt je znašal nekoliko manj kot 10
milijonov EUR. Slabih 50 % je prispeval Kohezijski sklad EU, slabih 10 % država, preostali
delež pa mestna občina Novo mesto (Odpadne vode na novo čistilno napravo, 2012).
Slika 9: Obratovanje industrijske čistilne naprave Ločna v prvem petletju
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Vir podatkov: Trajnostno poročilo 2004, 2005.
Reka Krka je eden izmed pomembnih lokacijskih dejavnikov za farmacevtsko dejavnost.
Spada med bolj počasne reke, večji pretok je zlasti ob močnem deževju ter taljenju snega in
ledu. Podjetje ima sedež v bližini srednjega toka reke, kamor se zaradi reliefne
izoblikovanosti (Novomeška kotlina) stekajo vode z bližnjih vzpetih območij (Ragovo,
naselje Krka, okolica Lešnice, Trška gora). Pretežna kotlinska zaprtost in izpuščene emisije v
zrak po eni strani prispevajo k posebni mikroklimi – večji vlažnosti in bogatemu viru vode
(zlasti v letih 2002, 2005, 2010 – Priloga 1), po drugi strani pa je ravno večja vlažnost lahko
vzrok za poplavljanje in pritok vode z vsebnostjo pesticidov s kmetijsko intenzivnih območij
(Zgornja Ločna nad pokopališčem, Mestne njive, ravan Ragovega loga, naselje Krka,
Mačkovec). To z vidika zagotavljanja kakovosti vodnih virov predstavlja večje stroške
čiščenja, predvsem rečne vode. Prav tako so lahko skrb vzbujajoča zamočvirjena tla, ki
manjšajo gradbeno stabilnost tal. Pri večji namočenosti se lahko pojavi tudi bolj zakisana prst,
ki terja spremembo obrečne vegetacije (skromno rastlinstvo). To pa predstavlja problem z
vidika gradnje novih obratov, saj je tako območje zelo občutljivo za blatne usade. Ustrezna
sanacija tudi v tem primeru občutno poveča stroške (Dušič Gornik, 2012).
Ravno zgoraj našteta dejstva so razlog za nenehno posodabljanje centralne čistilne naprave v
Ločni, saj se tako zmanjša evtrofikacija, predvsem vsebnost dušičnih snovi bližnje Krke.
Vzdržuje se raven kvalitete vode, le-ta pa zagotavlja boljši naravni ekosistem tako za rečno
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floro kot favno. Manjšo obremenjenost reke Krke lahko pripišemo tudi HACCP sistemu
nadzora vodnih virov, saj so bile sistemske izgube manjše, s tem pa prav tako vnos kemikalij.
Problematičen pa je bil tudi povečan obseg proizvodnje, saj je šlo za večjo porabo pitne vode,
zlasti v drugem petletju. Manjša zaloga podtalnice in omejenost vode je predstavljala problem
v sušni dobi (leto 2003, 2009 in 2011 – Priloga 1). Vodovodni sistemi so bili tako večkrat
zaprti, narasla pa je tudi cena vode v primerjavi s preostalimi regijami v Sloveniji.
Glede na razpoložljive podatke in predvidevanja je podjetje v preučevanem desetletnem
obdobju pridobilo z boljšo kvaliteto rečne vode. Gradnja novih proizvodnih obratov (zlasti v
drugem petletju) je po eni strani terjala povečane stroške za regulacijo Krke (utrjevalni nasipi),
po drugi strani pa zmanjšala kmetijske površine lokalnih prebivalcev in s tem škodljive vnose
pesticidov v vodni sistem. Stroški za zagotavljanje kvalitetnih vodnih virov so bili zmanjšani,
k temu so pripomogle tudi ugodne vremenske razmere, saj je znano, da je samočistilna
sposobnost rek večja ob večji namočenosti oziroma pretoku. Ob zgrajenem avtocestnem
priključku Novo mesto vzhod, pa je Krka, d. d., svoj transportni sistem preusmerila, s tem pa
zreducirala še vnos olj v Krko. V vsakem primeru pa je bila spremenjena flora in favna, v
negativnem smislu zlasti na račun gradnje.
Kljub vsem negativnim posledicam pa lahko ravno skrb za nove tehnologije varovanja vodnih
virov, ki jih narekujeta tako državna kot evropska zakonodaja (zlasti po vstopu Slovenije v
Evropsko unijo leta 2004), privablja v statistično regijo številne strokovnjake od drugod. To
pa je pomemben korak pri zagotavljanju regionalnega razvoja Dolenjske in Bele krajine ter še
večje povezanosti, predvsem z Osrednjeslovensko statistično regijo.
Slika 10: Okoljski model za vodne vire

Avtorica: Alenka Virant, 2013.
3.3. ENERGETSKO PODROČJE
Ključna energenta, ki ju Krka, d. d., uporablja pri sledenju poslovne vizije, sta električna
energija in zemeljski plin, za njima pa sledita še ekstra lahko kurilno olje ter utekočinjen
naftni plin. Vpogled v letna poročila je pokazal, da je v desetletnem obdobju šlo za izboljšano
rabo energentov – v prvem petletju pri rabi zemeljskega plina, v drugem petletju pa pri rabi
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električne energije. Konec leta 2003 in v začetku leta 2004 je s strani neodvisne zunanje
institucije potekal energetski pregled podjetja. Rezultati pregleda so dali nadaljnje smernice
za ukrepe učinkovite rabe energije, pokazali so dobre strani dosedanjega dela (1998 prejeta
nagrada za energetsko učinkovito podjetje, leta 2002 nagrada za energetsko učinkovit projekt)
kot tudi kritične točke, ki bodo v prihodnje lahko še izboljšane (Trajnostno poročilo 2004,
2005; Letna poročila, 2002–2012).
Najbolj izstopajoče energetsko leto 2004 je pokazalo veliko navezanost energetske rabe na
vremensko spremenljivost. Tako je bilo na račun večje namočenosti v topli polovici leta za
hlajenje porabljene manj energije, milejša zima pa je pripomogla tudi k zreducirani rabi pri
ogrevanju. V letu 2005 se je za podjetje zgodil ključni preobrat. Vključilo se je v nacionalno
shemo trgovanja z emisijami CO2, s pomočjo katere Slovenija aktivno sodeluje pri
uresničevanju ciljev Kjotskega protokola, prav tako pa začelo uresničevati tudi projekt Modra
energija, ki zavezuje gospodarske družbe k temu, da del energentov pridobivajo iz obnovljivih
virov. Z nakupom slednje energije, ki je dražja od običajne električne energije, prispevajo v
poseben sklad, ki je namenjen spodbujanju raziskav, razvoja, obnovi in gradnji novih
objektov za izrabo obnovljivih virov električne energije v Sloveniji. Čeprav naj bi
predstavljala le 10 % porabljene energije za vse Krkine obrate v Sloveniji, se bodo na njen
račun zmanjšali izpusti CO2 kar za 4000 ton/leto (Krka razširila in prenovila..., 2010; Letna
poročila, 2002–2012).
Največ okoljevarstvenih ukrepov pri rabi energije je bilo izvedenih v letih 2009 (evropski
standard Sistem upravljanja z energijo SIST EN 16001:2009, energetsko učinkovito podjetje,
energetski menedžment pod vodstvom Mateja Bašlja) ter 2010 (prva sončna voltaična
elektrarna, prvo električno vozilo Piaggio Porter, prva polnilna električna postaja pred
upravo). Leta 2011 je bil posodobljen še klimatski sistem, s čimer se je zmanjšala emisijska
vrednost ozonu škodljivih snovi. V preteklem letu so začeli tudi s projektom soproizvodnje
toplotne in električne energije na zemeljski plin. Na njegov račun bo poskrbljeno za manjše
izpuste CO2, manjšo porabo primarne energije in za nižje stroške kotlovnice (Letna poročila,
2002–2012).
Zaključim lahko, da je bilo v drugem petletju največ pozornosti usmerjene v obnovljive vire
energije. V Krki ocenjujejo, da bodo samo z njihovo uporabo v prihodnje zmanjšali emisije
CO2 za 4655 ton/leto. Naravi bodo tako prihranili enako količino emisij, kot nastane pri
proizvodnji električne energije, ki zadostuje za letno oskrbo okoli 2300 gospodinjstev (Krka
razširila in prenovila..., 2010).
Nižjo porabo energentov so v proučevanem desetletnem obdobju torej dosegli na račun
ugodnih vremenskih razmer (toplejša zima, večja poletna namočenost - npr. leta 2004) ter z
naslednjimi ukrepi (Letna poročila, 2002–2012):
- nadomeščanje z obnovljivimi viri energije,
- izraba odpadne toplote dimnih plinov v parni kotlovnici za notranje ogrevanje,
- vgradnja energetsko učinkovitih naprav,
- pogostejše meritve porabe in strokovnejši nadzor,
- dograjena centralna toplotna postaja in omrežje za distribucijo ogrevne vode,
- ciljno spremljanje porabe električne energije (CSRE),
- uvedba energetskega menedžmenta (od 2009 dalje),
- posodobitev kotlovnice,
- prvo električno vozilo in prva polnilna električna postaja (2009),
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- prva sončna elektrarna (2010),
- posodobljena industrijska toplotna črpalka (2010),
- učinkovitost hladilnih kompresorjev,
- celovit stroškovni energetski pregled naprave skozi celotno življenjsko obdobje,
- zamenjava ozonu škodljivih hladilnih naprav (2011),
- vgrajen sistem prostega hlajenja (2011),
- izboljšana energetska učinkovitost priprave klimatiziranega zraka (2011),
- izgradnja sistema za izrabo nizkotemperaturne kondenzacijske toplote dimnih plinov v parni
kotlovnici (2012),
- soproizvodnja toplotne in električne energije na zemeljski plin od leta 2012.
Slika 11: Ekološkoproduktivnostni indeks za energijo v prvem petletju
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Vir podatkov: Trajnostno poročilo 2004, 2005.
Iz Slike 11 je razvidno, da je energetsko področje v podjetju že od vsega začetka postopoma
napredovalo. Poraba v prvem petletju proučevanega obdobja je premosorazmerno upadala
vsako naslednje leto, kar kaže enakomerno naraščajoča krivulja.
Podjetje vsako leto povečuje finančna sredstva za racionalno energetsko rabo, pri vsaki novi
naložbi pa se posebej posveti prav okolju. Tako so v novi proizvodni obrat za proizvodnjo
trdnih farmacevtskih oblik, poimenovan OTO, vgradili toplotno črpalko (dogreva toplotni
sistem in dohlajuje centralni hladilni sistem za potrebe klimatizacije). Ocenjujejo manjšo
porabo zemeljskega plina za 386.000 standardnih kubičnih metrov ter zmanjšanje emisij CO2
še za 620 ton/leto (Krka razširila in prenovila..., 2010).
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Preglednica 5: Specifična raba energije v MJ/EUR v obdobju 2002–2012
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Vir podatkov: Letna poročila, 2002–2012.
Slika 12: Specifična raba energije v MJ/EUR v obdobju 2002–2012

4
3
2
1
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
specifična raba energije v MJ/eur

Vir podatkov: Letna poročila, 2002–2012.
Družba Krke je ena izmed redkih družb v Sloveniji, ki energetskemu področju namenja še
posebno pozornost. Z vodenjem energetskega menedžmenta in poudarkom na obnovljivih
virih energije, zlasti od leta 2009 dalje, prekaša marsikaterega uspešnega podjetnika. Primarni
razlog za to tiči v posebnem strokovnem kadru, ki sledi modernim trendom ravnanja z
energijo. To pod okrilje zajame ljudi različnih strokovnih profilov, ki s skupnimi močmi iz
leta v leto dosegajo vse manjšo porabo energije. Slika 12 je nazoren prikaz, kako je v obdobju
2002–2012 raven specifične rabe energije enakomerno padala. Podatki so pokazali, da je bilo
leto 2012 glede porabe energetsko najmanj zahtevno, saj je specifična raba energije znašala
1,85 MJ/EUR – to pa je kar dobra polovica manj kot v začetnem obravnavanem letu. V
raziskavo sem hotela vključiti še absolutne podatke o porabi energije, vendar le-ti niso bili na
voljo.
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Z različnimi ukrepi za učinkovito rabo energije je Krka, d. d., torej dosegla, da fizični obseg
proizvodnje narašča hitreje kot raba energije. Iz poročil je bilo razbrati, da energetska poraba
iz leta v leto pada, večja energetska učinkovitost pa je bila značilna za drugo petletje. Temu
sovpada tudi glavnina sprejetih energetskih dokumentov in programov (leta 2009 je bila
razglašena za energetsko učinkovito podjetje), večja vlaganja v energetsko učinkovitost
procesov, lastna samoiniciativa in posodobljen informacijski sistem, ki lahko s simulacijami
napove predvideno porabo energije, prav tako pa prikaže ustrezne rešitve skozi daljše časovno
obdobje (Letna poročila, 2002–2012).
3.3.1. Prva sončna elektrarna v skupini Krka, d. d.
Fotovoltaična elektrarna, ki je v obratovanju od novembra 2010, je pri izkoriščanju
obnovljivih virov energije kot krepitev odgovornega ravnanja z okoljem zelo pomembna.
Nahaja se na površini strehe novega dela skladišča in na fasadi. Njena prednost je predvsem
pridobivanje t. i. zelene energije. Na površini 1048 m2 je postavljenih 348 modulov, ki
omogočajo proizvodnjo električne energije v skupni moči dobrih 80 kW. Letna proizvodnja
znaša okoli 66.500 kWh (za porabo kar 16 gospodinjstev). Z novo pridobitvijo bodo emisije
CO2 zmanjšane za 33.200 kg/leto. Projekt je bil uradno dovoljen tudi s strani Elektra
Ljubljana, ki je po opravljenem tehničnem pregledu jeseni 2010 dal soglasje za priključitev
fotonapetostne elektrarne na distribucijsko omrežje (Krka razširila in prenovila..., 2010).
Slika 13: Sončna elektrarna družbe Krka, d. d.

Avtorica: Alenka Virant, maj 2013.
3.3.2. Električni avtomobil in polnilna postaja za električna vozila
Pomemben prispevek k energetskem varčevanju predstavlja tudi dostavno vozilo Piaggio
Porter, ki ga v podjetju uporabljajo predvsem za razvoz interne pošte po lokacijah v Novem
mestu in Šentjerneju. Z njim so nadomestili dotrajano dostavno vozilo z bencinskim
motorjem. S težo 1360 kg lahko z enim polnjenjem akumulatorjev prevozi 110 km in doseže
maksimalno hitrost 65 km/uro ter prepelje 430 kg tovora. S polnjenjem akumulatorjev
električnega vozila z električno energijo, proizvedeno s fotovoltaično elektrarno, bodo emisije
CO2 zmanjšali za 1900 kg/leto, manjše pa bo tudi obremenjevanje s hrupom.
Upoštevajoč svetovne trende, ki kažejo na izjemno hiter razvoj električnih vozil, so v Krki na
parkirišču za goste pred upravno stavbo v Ločni postavili tudi prvo polnilno postajo za
električna vozila. Verjamejo namreč, da bo v prihodnje vse več ljudi v skrbi za zdravje in
okolje uporabljalo električna vozila (Krka razširila in prenovila…, 2010).
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Slika 14: Električna polnilna postaja

Slika 15: Električno vozilo za interni transport

Avtor: Matej Bašelj, april 2011.

Avtor: Matej Bašelj, april 2011.
Z vse večjim poudarjanjem okoljskega inženiringa, z obnovljivimi viri energije,
kakovostnimi dobavitelji in tudi s kupci skuša podjetje Krka, d. d., pridobiti na ugledu.
Sončna elektrarna iz leta 2010 je pripomogla k manjšim stroškom oskrbe z električno energijo,
vendar bi bil njen potencial lahko še bolj izkoriščen. Po izjavah zaposlenih električarjev
trenutno izkoriščajo slabih 50 % njene zmogljivosti. Zakaj je temu tako, nisem ugotovila, bi
pa lahko sklepala, da je projekt pridobivanja električne energije preko sončne elektrarne
razmeroma nov, zato služi bolj poskušanju ter raziskovanju. Zagotovo pa bo v prihodnje
lahko potencial še bolj izkoriščen, ko bodo opravljene še številne meritve in če bodo seveda
upoštevali dejstvo večjega sončnega obsevanja za Ločno-Mačkovec, ki se od leta 2002 dalje
izmenjuje nekako na vsaka 4 leta (Priloga 1).
Pri opazovanju energetskega trenda v obdobju 2002–2012 je prav tako pomembna povprečna
letna temperatura. V letu 2007 je bila za moje proučevano obdobje najvišja (11,6 °C), zato je
bilo energentov, namenjenih za ogrevanje, manj, leta 2005 pa najnižja (9,9 °C), kar je zvišalo
tako energetsko stroškovno vrednost kot tudi porabo energentov. S tem sovpada še podatek o
številu dni s snežno odejo, ki jih je bilo največ ravno v istem letu (Priloga 1). Sneg sam po
sebi znižuje okoliško temperaturo, v kotlinski legi pa dobi pri tem še večjo moč.
V drugem petletju imamo podatke tudi o večjem številu oblačnih dni (največ v letu 2010, ko
je le-teh bilo kar 145 – Priloga 1). Oblak deluje kot pregrada, ki zadržuje prenos
dolgovalovnega sevanja nazaj v vesolje. Toplogredni učinek in višje temperature so zmanjšali
porabo energentov. Na račun odbojnosti od oblakov so pridobile tudi sončne celice in množile
električno energijo brez stroškovne vrednosti. Rahel vpliv submediteranskega podnebja Bele
krajine (predvsem večje število ur sončnega obsevanja) pa ima pri sončni elektrarni prav tako
izjemno velik vpliv. Po drugi strani pa je od leta 2002 zabeleženo daljše vroče poletno
obdobje, ki se izmenjuje na slabih 7 let. To zahteva večje delovanje klimatskih naprav, ki pa
jih pogosto posodabljajo in tako manjšajo rabo energentov kot škodljivost ozonu.
Velika odvisnost energetike od vremenskih vzorcev kaže na trend, da se raba energentov v
podjetju lahko spreminja tudi večkrat v obdobju enega leta. V zadnjih letih se to kaže v bolj
snežnih zimah (zlasti od leta 2006 dalje) in tudi v nestanovitnosti ter pogostem deževju. Vse
to sicer zahteva večjo rabo energentov za notranje ogrevanje, vendar z vsakoletnimi
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izboljšavami skušajo ohraniti nižji nivo porabe energentov. Zaradi globalnih sprememb ter
geografskega položaja podjetja, ki je v neposredni povezavi s spremenljivostjo vremena, bo
torej morala Krka, d. d., v prihodnosti še bolj razmisliti glede smotrne rabe energetskih virov.
Slika 16: Okoljski model za energetsko področje

Avtorica: Alenka Virant, 2013.
3.4. RAVNANJE Z ODPADKI
Farmacevtska industrija se v proizvodnem procesu srečuje z različnimi vrstami odpadkov. V
proučevanem obdobju so nastale naslednje vrste odpadkov (Letna poročila, 2002–2012):
-

visokoenergetski odpadki,
nevarni odpadki (regenerirana topila, kemikalije, odpadne surovine),
odpadni papir,
odpadni mulj,
mokri industrijski odpadki,
plastika,
steklo,
kovine,
les,
odpadna zelišča,
nenevarni odpadki (embalaža in biomasa),
mešani trdni odpadki.

Najbolj okoljsko problematični so nevarni odpadki, ki lahko intenzivno spremenijo
karakteristike vode, prsti in rastlinstva, predstavljajo pa tudi tveganje za nastanek izrednih
dogodkov, kot so požari in eksplozije. Po oceni vodje Službe varstva okolja v sklopu Sektorja
za tehnično oskrbo in energetiko, ima Krka, d. d., dobro reguliran interni sistem in lastno
ekipo, ki vestno skrbi za zbiranje in dnevno pripravo nevarnih odpadkov, ki jih oddaja
pogodbenim odstranjevalcem, slednji pa poskrbijo za njihovo varno uničenje (Volfand, 2010).
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Na območju občine Novo mesto ni proizvodnih obratov, ki bi ustrezno poskrbeli za nevarne
odpadke, kot tudi ne tovrstnih deponij za odlaganje. To je problematično z vidika transporta
odpadkov na daljše razdalje (prometni zamaški, višji stroški prevoza), ki lahko povzroči pojav
izrednih dogodkov. Poglavitni vir nevarnosti v Krki so nevarne snovi oziroma postaje za
prečrpavanje kemikalij iz avtocistern v skladišča kemikalij. Nevarnost preti iz lastnosti
nevarnih snovi ob njihovem razsutju, razlitju, nenadzorovanem uhajanju in v primeru požarov
ter eksplozij (Ocena ogroženosti..., 2008, str. 18–19).
Kljub rednemu odvozu nevarnih odpadkov ima Krka, d. d., tudi posamezne lokacije
namenskih skladišč za večje količine nevarnih snovi. Te lokacije in obrati predstavljajo
potencialno možnost za nesrečo večjih razsežnosti, zato imajo posebej izdelane ocene
tveganja, ki zajemajo zaščito lokacij, postopke za preprečevanje izrednih dogodkov in tudi
način reševanja, če bi do njih prišlo. V tako velikem farmacevtskem podjetju so ti dogodki
lahko katastrofalni, saj lahko terjajo poškodbe zaposlenih, smrtne žrtve, poškodbe obratov in
opreme, izpad proizvodnje, povečanje stroškov zaradi reševanja ob nesreči in po njej ter
poškodbe na sosednjih objektih, pri čemer so lahko ogroženi tudi okoliški prebivalci (Ocena
ogroženosti..., 2008, str. 18–19).
Lokacije z večjimi količinami nevarnih snovi ter višjo stopnjo tveganja za pojav izrednih
dogodkov v podjetju Krka, d. d., so sledeče (Ocena ogroženosti…, 2008, str. 18-19):
- obrati kemijske proizvodnje in skladiščnih enot ob obratih z rezervoarji topil in lužnic –
Sinteza 2 in Sinteza 4,
- skladišče tekočih surovin,
- skladišče nevarnih snovi,
- skladiščna enota za žveplovo kislino, natrijev lug, na severnem vogalu Fermentacije 2,
- skladišče priprave gojišč: amoniak in rastlinska olja,
- skladišče ob obratu za proizvodnjo raztopin in emulzij,
- sortirnica odpadkov: odpadna topila, odpadne kemikalije, odpisana zdravila.
Slika 17: Ekološkoproduktivnostni indeks za odložene in reciklirane odpadke v prvem
petletju
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Vir podatkov: Trajnostno poročilo 2004, 2005.
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Problematika odloženih odpadkov se je občutno izboljšala od leta 2003 dalje. To lahko
utemeljim s številnimi ukrepi na področju ravnanja z odpadki in seveda strožjimi okoljskimi
predpisi, ki jih je Slovenija morala upoštevati pri vstopu v Evropsko unijo. Na račun tega se je
njihova količina občutno zmanjšala, bi pa lahko sklepala, da bo tako tudi v prihodnje.
Podjetje se lahko pohvali z lastnim sistemom ravnanja z odpadki. S svojimi vozili odpadke
prevaža na bližnje deponije ali za to ustrezna mesta. Njegovi najpomembnejši poslovni
partnerji so Kemis, Pinus Rače in Saubermacher Slovenija (večji regionalni ponudniki), bolj
lokalnega značaja pa so družba DINOS, d. o. o., v Bršljinu, CEROD, d. o. o., v Gabrju pod
obronki Gorjancev ter Komunala Novo mesto, d. o. o. Potrebno je omeniti še proces
kompostiranja (manjša zapolnjenost odlagališča), ki pomeni učinkovit postopek razgradnje
odpadnega mulja pri čiščenju odpadnih voda iz čistilne naprave. Ker se pri razkroju odpadkov
z veliko vsebnostjo organskih snovi proizvaja večja količina toplote, je lahko ta tudi eden
izmed energetskih virov (Letna poročila 2002–2012; Volfand, 2010).
Poleg lastnega sistema ravnanja z odpadki so pomembni tudi naslednji ukrepi (Letna poročila,
2002–2012):
-

ločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov,
odstranitev starih zalog odpadkov,
ureditev sortirnih odpadnih mest,
reciklaža ločeno zbranih odpadkov (papir, plastika, steklo, kovine, les,
visokoenergetski odpadki ...),
kompostiranje blata iz mokrih industrijskih odpadkov z veliko vsebnostjo organskih
snovi,
informiranje zaposlenih,
kompostiranje odpadnih zelišč,
čistilne akcije z lokalnim prebivalstvom,
izgradnja sortirno-tehničnega centra (2008),
učinkovito kompaktiranje odpadkov (2008) ter vijačni stiskalni zabojniki,
racionalnejša izbira surovin in embalaže ter povečanje izkoristkov,
posebna vozila za prevoz odpadkov,
izbira kakovostnih komunalnih ponudnikov ter predelovalcev odpadkov,
izpopolnjeni tehnološki postopki.

Krka, d. d., je velik porabnik surovin kot tudi embalaže na eni strani, ter ogromen proizvajalec
odpadkov na drugi strani. Optimalno skladiščenje v povezavi z gospodarnim ravnanjem z
odpadki je pri tem izrednega pomena, v največji meri pa ga določajo zakonodaja in standardi
s področja proizvodnje ter prodaje zdravil. Dr. Aleš Rotar, član uprave in direktor Razvoja in
raziskav, navaja, da veliko več ločeno zberejo odpadke, kot pa jih odložijo. Celoten sistem
ravnanja z odpadki obsega ločeno zbiranje odpadkov v celotnem proizvodnem procesu,
označevanje, pripravo za transport, vodenje dokumentacije (odločitev, ali je odpadek
primeren za reciklažo ali za končno uničenje) in predaja na končno uničenje s sežigom
(Volfand, 2010).
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Preglednica 6: Količina odpadkov, odloženih na odlagališče, v obdobju 2002–2012
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Vir podatkov: Letna poročila, 2002–2012.
Slika 18: Količina odpadkov, odloženih na odlagališče, v obdobju 2002–2012
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Vir podatkov: Letna poročila, 2002–2012.
Farmacevtska proizvodnja ustvarja različne odpadke, tako navadne kot tudi okolju bolj
nevarne, zato je potrebno optimalno poskrbeti zanje. Lastna sortirnica odpadkov, predaja
odpadkov dobaviteljem ter recikliranje so le eni izmed številnih ukrepov, ki se jih poslužuje
Krka, d. d. Pomembno vlogo ima zagotovo tudi izbira kakovostnih komunalnih ponudnikov
in predelovalcev odpadkov. Podjetje ima največji delež slovenskih ponudnikov, tako širšega
kot lokalnega značaja. Je pa potrebno izpostaviti, da se dolenjski komunalni sistem spopada s
številnimi težavami, med drugim tudi s pomanjkanjem prostora na bližnjih deponijah. Za
zmanjšanje prispevka k lokalnim deponijam lahko podjetje poskrbi na ta način, da samo zbere
večji del odpadkov in zanje tudi poskrbi. Krkino skorajšnjo neodvisnost pri ravnanju z
odpadki pa potrjuje tudi Slika 18. Pri njej izstopa zlasti leto 2012, ko je bilo v vseh letih na
deponije odloženih najmanj odpadkov. Če to pretvorimo v odstotke, je bilo zmanjšanje kar
75 %.
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Slika 19: Okoljski model za ravnanje z odpadki

Avtorica: Alenka Virant, 2013.
3.5. EMISIJE V ZRAK
Novomeška industrija močno obremenjuje zrak s prašnimi delci PM10 (trdni delci), h katerim
veliko prispeva tudi družba Krka, d. d. Poleg njih predstavljajo njen največji problem izpusti
CO2, ozonu škodljive snovi (CFC ter HCFC) ter neprijetne vonjave, od preostalih emisij v
zrak pa še dušikovi oksidi, žveplovi oksidi in hlapi organskih topil. Po pregledu letnih poročil
lahko zaključim, da je posebna pozornost namenjena zmanjševanju izpustov CO2 in delcem
PM10. Učinkovitost meritev ter posodabljanja filtrov, tehnoloških postopkov in naprav so
povzročili, da se raven obojih iz leta v leto niža kljub povečevanju proizvodnih zmogljivosti.
K manjšim izpustom so pripomogli predvsem učinkoviti hladilni kompresorji, proizvodnja
električne energije na zemeljski plin, izraba odpadne toplote iz kotlovnice, posodobljena
industrijska toplotna črpalka ter sončna elektrarna, kar pomeni, da se področje emisij v zrak
močno povezuje z energetiko. Posebna pridobitev je prav tako posodobljen klimatski sistem,
ki je zmanjšal potrebe po toplotni energiji, zreduciral emisije ogljikovih oksidov ter nivo
freonov, ki škodljivo tanjšajo ozonsko plast. V celotnem desetletnem obdobju so emisije
prahu dosegle raven pod 0,5 mg/m3, kar je manj kot 0,3 %, ki pa je zakonsko določena mejna
vrednost za tovrstne emisije. Pomemben je tudi podatek, da je bilo v letu 2011 odstranjenih
kar 99,95 % vseh prašnih delcev (Letna poročila, 2002–2012).

- 30 -

Slika 20: Prispevek t CO2-ekvivalent podjetja Krka, d. d., h globalnem segrevanju v prvem
petletju
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Vir podatkov: Trajnostno poročilo 2004, 2005.
Slika 20 prikazuje prispevek podjetja Krka, d. d., h globalnemu segrevanju z emisijami CO2 v
prvem petletju. Prikazan je trend občutnega zmanjšanja emisij najpomembnejšega
toplogrednega plina na vsaki dve leti. Žal podatki za drugo petletje še niso dostopni, vendar bi
bilo na račun posodobljenih tehnoloških naprav in vse večje rabe obnovljivih virov energije
moč sklepati, da je prevladujoče gibanje tudi v teh letih usmerjeno k nižanju izpustov na
enoto proizvodnje.
Ukrepi za manjši izpust emisij v zrak v obdobju 2002–2012 so bili torej naslednji (Letna
poročila, 2002–2012):
-

učinkovitost čiščenja odpadnega zraka (termična kondenzacija in oksidacija,
kondenzacija hlapnih organskih snovi, odpraševalni sistemi),
absolutna filtracija in drugi filtri (npr. biofilter z dvostopenjskim mokrim pralnikom
zraka na čistilni napravi),
optimizacija pralnika zraka,
posodobitev hladilnih kompresorjev (2010),
novo vgrajena industrijska toplotna črpalka (2010),
izboljšanje postaje za proizvodnjo stisnjenega zraka (2010),
prva sončna elektrarna v skupini Krka (2010),
večja učinkovitost odstranjevanja hlapnih organskih snovi iz odpadnega zraka iz
kemijske proizvodnje,
rekonstrukcija objekta za predčiščenje (2011),
izboljšan sistem prostega hlajenja.

Večja okoljska ozaveščenost glede emisij v zrak je bila značilna za drugo petletje. To lahko
pripišemo strožjim okoljskim normativom ter zavedanju škodljivosti toplogrednih plinov za
globalno segrevanje, ki se kaže v povečani povprečni letni temperaturi. Največ investicij na
tem področju je bilo v letih 2010 in 2011, emisijsko najbolj prijazni leti pa sta bili 2008
(zmanjšanje emisij CO2 v okolje za 920 ton/leto) in 2009 (zmanjšanje emisij v okolje kar za
5000 ton/leto). Številke so glede na skupne letne količine emisij v zrak nekoliko velike,
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vendar sama sklepam, da so vanje poleg sedeža podjetja v Ločni zajeti tudi podatki še za
ostale proizvodne obrate (Bršljin, Šentjernej, Ljutomer ...).
Preglednica 7: Skupna letna količina emisij v zrak v kg v obdobju 2002–2010
Leto
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Skupna količina emisij v zrak v kg
32.890
48.097
131.472
106.779
110.971
24.777
38.368
32.150
28.953

Vir podatkov: Poročilo o stanju..., 2012.
Slika 21: Skupna letna količina emisij v zrak v kg v obdobju 2002–2010

Vir: Poročilo o stanju..., 2012.
Pri podjetju Krka, d. d., je skupna letna količina emisij v zrak v obdobju 2002–2010 močno
upadla, zlasti v drugem petletju (glej Sliko 21). To lahko utemeljim z večjim številom
ukrepov na področju zraka, predvsem v drugi polovici proučevane dekade.
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Slika 22: Podatki o emisijah v zrak (kg/leto) v obdobju 2002–2010

Vir podatkov: Poročilo o stanju..., 2012, str. 83.
Sliki 21 in 22 prikazujeta, da se skupne količine emisij v zrak in letne količine emisij v zrak
posameznih onesnaževal v zadnjem obdobju zmanjšujejo. Po letu 2007 so se zmanjšale
predvsem količine emisij celotnega prahu. Potrebno je poudariti, da drugi grafikon (Slika 22)
poleg primarne lokacije družbe Krka, d. d., v Ločni upošteva še vrednosti industrijskega
obrata v Bršljinu. Kot izziv za v prihodnje bo podjetje moralo kaj več storiti pri emisijah
hlapnih organskih topil, dušikovih in žveplovih oksidih ter ostalih organskih spojinah
(Poročilo o stanju,…2012).
V farmacevtski družbi posebno pozornost namenjajo tudi emisijam neprijetnih vonjav, ki
občasno nastajajo na območju čistilne naprave (čiščenje odpadnih voda) in so za okoliško
prebivalstvo najbolj moteče. Po izjavah lokalnih prebivalcev lahko sklenem, da je neprijeten
vonj iz leta v leto bolj zreduciran, pomembno izboljšanje pa velja predvsem za drugo petletje
proučevanega obdobja.
Vedno večje zanimanje za reševanje problematike emisij v zrak pogojuje nestabilnost
vremenskih vzorcev. Novomeška kotlina ima značaj zaprtosti, ampak kljub temu beležimo v
zadnjih petih letih stabilno prevetrenost, ki sicer pripomore k hitrejšemu čiščenju zraka,
vendar pomeni tudi širjenje emisij na bolj oddaljena naselja. K večji stopnji zadrževanja
emisij nad Ločno prispeva še en geografski dejavnik, tj. povečana relativna vlažnost (gonilo
za nastanek megle v kotlinskem reliefu in večja nevarnost smoga v hladnejši polovici leta).
Za zmanjševanje onesnaženosti zraka, tako za posamezne industrijske obrate kot za celotno
občino, bi bilo v prihodnje treba zagotoviti še meritve drugih onesnaževal (trenutno je največ
pozornosti usmerjene le v CO2, delce PM10, neprijetne vonjave ter ozonu škodljivim snovem).
Slabše je poznan tudi vpliv emisij industrijskih obratov na koncentracije onesnaževal v
stanovanjskih območjih (o tem znajo največ povedati lokalni prebivalci). To pa v primeru
družbe Krka, d. d., pomeni, da bo moralo biti to področje še bolj raziskano, saj je njena
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lokacija blizu tako stanovanjskih sosesk kot bivanjskih hiš (Novo mesto. Resne
težave,…2012).
Slika 23: Okoljski model izpustov emisij v zrak

Avtorica: Alenka Virant, 2013.
4. OKOLJSKA ANALIZA PREDNOSTI, SLABOSTI TER PRIHODNJIH IZZIVOV
Preglednica 8: Prednosti podjetja Krka, d. d., v obdobju 2002–2012
VODNI VIRI
čistilna naprava v neposredni bližini proizvodnih obratov (manjša obremenjenost reke
Krke)
zmanjšana poraba pitne in rečne vode
ponovna raba že uporabljene vode (npr. tehnološka voda, hladilna voda)
izkoriščanje ugodnega hidrološkega značaja reke Krke in vremenskih vzorcev
učinkovit HACCP sistem
ENERGETSKI VIRI IN SUROVINE
iz leta v leto manjša poraba energentov na enoto proizvoda
ponovna raba že uporabljene energije (odpadna toplota)
ciljno spremljanje porabe energije (CSRE)
uvedba energetskega menedžmenta
pomen obnovljivih virov energije zaradi geografske lokacije (sončna elektrarna)
sodelovanje s kakovostnimi dobavitelji
nevarne snovi poskusiti zamenjati z manj nevarnimi
ODPADKI
dosledno ločevanje, zbiranje odpadkov v kombinaciji z recikliranjem
lastni sistem gospodarjenja z odpadki
širjenje kapacitet lastnih odlagališč
organiziranje številnih ekoloških akcij (pobiranje odpadkov in vpetost lokalnega
prebivalstva)
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EMISIJE V ZRAK
zmanjšanje neprijetnih vonjav v okolje
pralniki zraka, filtracijski ter absorbcijski mehanizmi
posodobljen klimatski sistem za večjo kvaliteto zraka
OSTALE PREDNOSTI
dobri tehnični in organizacijski ukrepi (strokovno izobraženo osebje)
medijsko obveščanje o okoljski problematiki
posodabljanje zastarele opreme in tehnoloških postopkov
pogostejše okoljske meritve
delovanje v skladu z okoljsko zakonodajo in dokumenti (ISO 14001, ISO 17025, IPPC
direktiva)
povečevanje finančnih vložkov v raziskave in razvoj glede reševanja ekološke
problematike
interdisciplinarnost (sodelovanje z raznovrstnimi institucijami in strokovnjaki)
posebno pozornost namenjajo ekološkemu ozaveščanju mladih
prejete nagrade kot motivacija za nadaljnje ekološko ozaveščanje
okoljsko komuniciranje z bližnjimi prebivalci in upoštevanje njihovih predlogov
dolgoletna tradicija varstva okolja
seznanjenost zaposlenih ter poslovnih partnerjev z okoljsko politiko
Avtorica: Alenka Virant, 2013.
Preglednica 8 na poenostavljen način prikazuje temeljne prednosti na štirih glavnih okoljskih
področjih: na področju vodnih virov, energetskih virov in surovin, odpadkov, emisij v zrak,
osvetljene pa so tudi ostale prednosti. Nazorno izstopa energetsko področje, kjer je bilo s
strani podjetja do sedaj največ storjeno za okolje, sledijo pa mu vodni viri, odpadki ter emisije
v zrak. V nadaljevanju pa velja opozoriti na spremljajoče slabosti. Problematika emisij v zrak
bo ostala tudi v prihodnje, tudi če Krka, d. d., odstrani vse svoje vire. Pomembno je dejstvo,
da v mestni občini Novo mesto k onesnaženem ozračju prispevajo tudi druga podjetja, izmed
katerih večjo količino emisij predstavljajo avtomobilska industrija Revoz, d. d., proizvodnja
steklene volne URSA SLOVENIJA, d. o. o., (Pfleidener Novoterm d. o. o.) in CEROD, d. o. o.
Kljub sprotnemu odvažanju nevarnih odpadkov z območja podjetja, bodo le-ti še vedno lahko
predstavljali potencialno nevarnost za razvoj izrednih dogodkov, problematičen pa je lahko
tudi transport ostalih odpadkov do oddaljenih odlagališč (poslovni partnerji Kemis, Pinos
Rače in Saubermacher Slovenija) z vidika stroškov za transport. Strožje okoljske direktive
bodo narekovale še večjo skrb za okoljevarstvena prizadevanja, po drugi strani pa lahko
omejile posege v okolje pri gradnji novih obratov. Podjetje bo moralo biti racionalno pri
porabi embalaže, izboru surovin ter izkoriščanju rečne vode Krke, ki je zaradi kraškosti zelo
občutljiva za onesnaženje.
Ob vsem tem pa bo tako veliko farmacevtsko podjetje moralo razmisliti še o naslednjih
izzivih:
-

večji izkoristek geografske lokacije (Sončevo obsevanje, padavine, toplejše zime, večja
namočenost v zadnjih letih),
prostorska stiska in investicije,
povezanost s tretjo razvojno osjo (boljši tranzit),
gospodarska kriza podjetij, s katerimi sodeluje,
sodelovanje s tujimi univerzami in instituti (širok spekter profilov zaposlenih),
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-

-

večino energentov nadomestiti z obnovljivimi viri,
večkratna uporaba virov v proizvodnem procesu (surovine, vodni viri, energenti,
uporabni odpadki),
popolna odprava nevarnih odpadkov, povečati skladišča za odpadke, zgraditi bližnje
komunalne deponije,
obsežnejše analize okoljske problematike,
zmanjšati število tožb in taks v povezavi z okoljem,
ohraniti biotsko raznovrstnost vodnega ekosistema v porečju Krke,
večja finančna sredstva za okoljski sektor,
večji del dobička za razvoj novih tehnologij za reševanje pereče okoljske problematike,
odpraviti problematiko emisij v zrak za tista onesnaževala, katerim je trenutno
namenjeno manj pozornosti (žveplovi in dušikovi oksidi, druge organske spojine, hlapi
organskih spojin ...),
zmanjšati število izrednih dogodkov,
več zaposlenih v okoljskem sektorju,
nenehno posodabljanje čistilne naprave (odpadne vode).

Krka, d. d., je v časovnem obdobju 2002–2012 poskrbela za številne ukrepe gospodarnega
ravnanja z okoljem, vendar kljub visoki okoljski samoiniciativi ostajajo odprta številna
vprašanja. Podjetje bodo v prihodnje bremenili vedno večji stroški za ekološke sanacije, med
drugim razne tožbe in zaradi strožjih okoljskih normativov tudi takse za obremenjevanje
okolja. Onesnaževanje zraka bo težko popolnoma odpraviti, predvsem pri ogljikovih oksidih,
delcih PM10, neprijetnih vonjavah in ozonu škodljivim snovem. Odvisnost od vremenskih
razmer bo v veliki meri narekovala porabo naravnih virov in okoljske težnje. Prav tako bi bilo
potrebno razmisliti o optimalnem vnosu surovin v proizvodni proces (še dodatno zmanjšati
količino odpadkov), transportnem sistemu odpadkov, morebitni izgradnji bližnje deponije ter
povečani kapaciteti lastnih odlagališč. Kljub številnim že uspešno delujočim ukrepom bodo
bili na račun gradnje proizvodnih obratov še vedno obremenjeni zrak, vodni viri, prsti, poraba
energentov ter večja količina odpadkov, pereč problem pa bo tudi prostorska stiska. Korak k
prijaznejšemu okolju bosta v prihodnje omogočali raba obnovljivih naravnih virov in tudi
njihova večkratna vključenost v proizvodni proces. Še bolj pogosto bo potrebno opravljati
okoljske meritve, v okoljski sektor vpeljati več zaposlenih, povečati sodelovanje z univerzami
ter instituti in privabiti nove tuje strokovnjake. Ob razvoju tretje razvojne osi skozi Ločno Mačkovec bo poskrbljeno za boljši transport, s še večjim izkoristkom geografske lokacije
(zlasti število ur Sončevega obsevanja) pa bo naše najmočnejše farmacevtsko podjetje kljub
povečevanju proizvodnih zmogljivosti lahko še bolje stopalo v korak z varstvom okolja.
Ključni dejavniki, ki bodo v prihodnje odigrali pomembno vlogo pri okoljevarstvenih
prizadevanjih za podjetje Krka, d. d., torej so:
a)
b)
c)
d)

finančna sredstva,
okoljsko izobraževanje - strokoven kader,
sodelovanje z institucijami in lokalnim prebivalstvom,
geografska lokacija podjetja (reka Krka, podnebni kazalci).
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5. OPREDELITEV VELJAVNOSTI HIPOTEZE
Pri preverjanju veljavnosti delovne hipoteze sem bila zelo pozorna na statistične podatke in
ukrepe, ki jih je podjetje Krka, d. d., v časovnem obdobju 2002–2012 uspelo vpeljati v svoj
proizvodni proces. Kot je razvidno iz same naloge, je najbolje napredovalo na energetskem
področju, takoj za njim sledi področje vodnih virov, nato odpadkov, najslabše pa se je
odrezalo pri emisijah v zrak. Onesnaženost zraka je zaradi koncentracije industrijskih
obratov (URSA SLOVENIJA, d. o. o., Revoz, d. d., CEROD, d. o. o,...) za mestno občino
Novo mesto zelo problematična. Lahko bi strnila, da je na tem področju podjetje zelo
pripomoglo s številnimi absorbcijskimi ter drugimi filtri, nedvomno pa je korak k čistejšemu
zraku pomenil tudi posodobljen sistem klimatskih naprav, na račun katerega se je vsebnost
uničevalcev ozonske plasti (CFC-jev in HCFC-jev) občutno zmanjšala. V številnih člankih
lokalnega značaja sem zasledila, da meritve emisij v zrak ne zajemajo vseh onesnaževal, kot
bi jih lahko. Pri Krki se seveda trudijo, da bi neprijetne vonjave in največjo obremenjenost s
CO2 ter delci PM10 zmanjšali, vendar jih bo zaradi same geografske lege podjetja tudi v
prihodnje težko popolnoma odpraviti. So pa seveda vprašljive še emisije dušikovih in
žveplovih oksidov ter hlapi organskih topil, brez katerih v tako veliki farmacevtski družbi
zagotovo ne gre.
Na preostalih treh področjih pa je Krka, d. d., okoljsko samoiniciativo zelo izboljšala. Pri
energetiki bi najbolj izpostavila uporabo obnovljivih virov in strokoven kader, ki si prizadeva
za čim manjšo porabo energentov na enoto proizvodnje. Raba vodnih virov se je v
desetletnem obdobju zreducirala predvsem na račun posodabljanja čistilne naprave,
učinkovitega HACCP sistema ter večkratne uporabe posameznih vrst voda. Področje
odpadkov je zaradi lastnega sistema za ravnanje z njimi postalo zelo samostojno, reciklaža
posameznih vrst odpadkov pa je prihranila tako prostor kot zmanjšala stroške pri komunalnem
odvozu. Posebej pa bi bilo potrebno izpostaviti izboljšanje ravnanja z nevarnimi odpadki ter
izbiro kakovostnih dobaviteljev za surovine in embalažo.
Moja začetna hipoteza se je torej glasila: Krka, d. d., je v časovnem obdobju 2002–2012
občutno zmanjšala okoljske vplive na področju, vodnih virov, energije, odpadkov in zraka.
Na podlagi zbranih podatkov ter primerjalnih grafikonov za vsako okoljsko področje lahko
začetno trditev le deloma potrdim. Zmanjšanje okoljskih vplivov v desetletnem obdobju
je uspela doseči na področju energetike, vodnih virov in ravnanja z odpadki, na
področju emisij v zrak pa bo v prihodnje morala storiti še več. Potrebnih bo več
podrobnejših analiz zraka, upoštevanja geografske lokacije in poleg reševanja
problematike s CO2, delci PM10, ozonu škodljivim snovem in neprijetnimi vonjavami
preusmeritev pozornosti tudi na ostala onesnaževala (NOx, SOx, hlape organskih topil).
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Slika 24: Nujni izdatki za varstvo okolja v obdobju 2002–2012
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Vir podatkov: Letna poročila, 2002–2012.
V zgornjem grafikonu so predstavljeni nujni izdatki glede okoljske problematike v zadnjem
desetletju. Podjetje samo ni definiralo pojma »nujni izdatki«, vendar pa sklepam, da so tu
upoštevane predvsem tekoče investicije v popravila tehnoloških naprav, zamenjave
posameznih delov naprav in nadomeščanja z bolj učinkovitimi. Po vsej verjetnosti so zajeti
tudi stroški tožb in taks za obremenjevanje okolja (npr. leto 2005 taksa za obremenjevanje
voda). Velik porast finančnih sredstev, predvsem v drugem petletju, sovpada s strožjimi
okoljskimi merili in povečanjem proizvodnih kapacitet.
Tako velika farmacevtska družba namenja vsako leto več finančnih sredstev za izboljšanje
okoljskih vidikov, zato menim, da bo v prihodnje izboljšala tudi problematiko emisij v zrak.
6. SKLEP
Podjetje Krka, d. d., je generično farmacevtsko podjetje, pri katerem je skrb za okolje prisotna
že več desetletij. Velika razvejanost sodelovanja z drugimi institucijami njen okoljski sektor
vedno bolj krepi. V zaključni seminarski nalogi sem z geografskega vidika osvetlila
okoljevarstvena prizadevanja podjetja v obdobju 2002–2012, nakazala pa tudi največje
probleme, s katerimi se bo moralo soočiti v prihodnosti. Glavnina raziskovalnega problema je
bila osredotočena na proučevanje Krkinih okoljskih vplivov na področju vodnih virov,
energije, odpadkov in zraka. Pri tem so mi bila v veliko pomoč Krkina letna poročila. Moram
pa priznati, da so bili marsikateri podatki razloženi na splošno, tako da sem bistveno več
izvedela iz člankov lokalnega značaja in institucij, ki pripravljajo okoljevarstvena poročila za
celotno mestno občino Novo mesto. Ker so bili mnogi podatki pomanjkljivi, sem določene
ugotovitve s sklepanjem posplošila kar sama, da sem dosegla pregledno celoto.
Sedež podjetja je v veliki povezanosti z ugodnimi makrolokacijskimi dejavniki. Izmed njih so
pomembni bližina reke Krke, navezanost na naravne danosti (predvsem kotlinski značaj
Novomeške kotline in spremenljivost vremena), prometna razvejanost in bližina mestnega
središča, ki je za opravljanje njihove gospodarske dejavnosti ključna z vidika oskrbe. Pestrost
lokacijskih dejavnikov narekuje, da je skrb za okolje še toliko bolj kompleksna. Vendar kljub
temu skuša podjetje varovanje okolja umestiti na vsa delujoča področja. Z rabo naravnih virov,
uvajanjem čistejših tehnologij, podrobno okoljsko politiko, s sprejetimi dokumenti ter
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povečevanjem finančnih sredstev skuša čim bolj prispevati k trajnostnem razvoju. Posebej
velja pri tem omeniti dve ključni dovoljenji, in sicer IPPC direktivo ter ISO 14001.
Na področju vodnih virov je bilo v obdobju 2002–2012 storjenih veliko ukrepov. Posebej bi
izpostavila nenehno posodabljanje čistilne naprave, kar je z vidika skrbi za odpadne vode
ključnega pomena. Z učinkovitim HACCP sistemom so dosegli boljši izkoristek vodnih virov,
prav tako pa preprečili neželene izgube in s tem vnos kemikalij v reko Krko. Dodatno
prednost pomeni tudi ponovna uporaba tehnološke in hladilne vode v proizvodnem procesu.
Tako se je skupna poraba vodnih virov v desetletnem obdobju občutno zmanjšala.
Raznovrstnost vodnih virov, delovanje v skladu z okoljevarstveno direktivo in vremenska
odvisnost bodo tudi v prihodnje v veliki meri narekovali njihovo ekološko skrb.
Moja raziskava je pokazala, da je bilo v obdobju 2002–2012 področje energetike deležno še
največje pozornosti. Zaposleni na energetskem področju slovijo po strokovni usposobljenosti
in po izjemni samoiniciativi za izboljšanje rabe energentov. Uporabljajo CSRE sistem, ki nudi
vpogled v celotno porabo energetskih virov tudi skozi daljše časovno obdobje. Potrebno je
izpostaviti veliko skrb za rabo obnovljivih virov v okviru projekta Modra energija, kar
dokazujeta sončna elektrarna in električno vozilo za interni transport. Uspešnost ukrepov pa
lahko potrdijo pridobljene nagrade, predvsem energetsko učinkoviti leti 2009 ter 2010.
Ravnanje z odpadki je v Krki zelo neodvisno in svojevrstno. Razpolagajo z lastno sortirnico
odpadkov, uporabne odpadke pa ponovno vključujejo v proizvodni proces (reciklaža je za
veliko farmacevtsko družbo temeljna), izbirajo zaupanja vredne komunalne ponudnike,
poseben uspeh pa imajo tudi pri številnih organiziranih čistilnih akcijah, kjer sodelujejo z
lokalnimi prebivalci. V zadnjem desetletju je podjetje najbolj napredovalo pri ravnanju z
nevarnimi odpadki. V sortirnici jih imajo zelo malo, saj vsakodnevno poskrbijo za njihov
odvoz do mest, kjer so ustrezno uničeni.
Zadnje področje mojega raziskovanja so predstavljale emisije v zrak. Onesnaženost
Novomeške kotline je zaradi koncentracije številnih industrijskih obratov zelo velika. Delež k
temu seveda prispeva tudi družba Krka, d. d. Največ ukrepov do sedaj je bilo storjenih za
zmanjšanje izpustov CO2, delcev PM10 in odpravi neprijetnih vonjav. S posodobljenimi
klimatskimi in drugimi hladilnimi napravami pa so v desetletnem obdobju občutno zmanjšali
količino CFC-jev, ki tanjšajo ozonsko plast. Kljub številnim prečiščevalnim filtrom ostajajo
problematični izpusti NOx, SOx ter hlapi organskih topil. Posebej bi poudarila, da okoljske
meritve emisij v zrak še zdaleč niso tako natančne, kot bi lahko bile. V prihodnje bi bilo
potrebno v raziskave vključiti vse vrste onesnaževal, ne samo določene.
Velike farmacevtske družbe, med drugim tudi podjetje Krka, d. d., v boju za čim večji
dobiček preizkušajo nove strategije opravljanja osnovne gospodarske dejavnosti. Prodor na
evropski in globalni trg je zlasti v času gospodarske recesije strateška podjetniška poteza.
Vendar ozka usmerjenost le na farmacevtsko področje je lahko pogubna. Potrebno je sestaviti
poslovno mrežo, kjer ne bo v ospredju le dobiček, ampak tudi skrb za okolje. Krka, d. d., zato
skrbno izbira svoje poslovne partnerje ter se povezuje s številnimi institucijami tudi izven
svoje stroke, da s tem zagotovi optimalen odnos do okolja. V svoji zaključni seminarski
nalogi sem se osredotočila na najbolj problematične dele, s katerimi se soočajo tako velike
korporacije. Podrobna analiza je pokazala, da še vedno največji problem predstavljajo emisije
v zrak, sledijo odpadki, poraba vodnih virov, šele nato energetska raba. Okolju prijazno
podjetje na prvi pogled dosega zastavljene okoljske cilje, vendar se bo treba v prihodnje
soočiti tudi še z drugimi izzivi. Eden izmed njih bo večji strošek za ekološke sanacije (tožbe

- 39 -

in takse zaradi strožjih okoljskih normativov). Odvisnost od vremenskih razmer bo še naprej
narekovala porabo naravnih virov in okoljske težnje. Prav tako bi bilo potrebno razmisliti o
optimalnem vnosu surovin in embalaže v proizvodni proces (še dodatno zmanjšati količino
odpadkov), transportnem sistemu odpadkov, morebitni izgradnji bližnje deponije ter povečani
kapaciteti lastnih odlagališč. Korak k prijaznejšem okolju bo v prihodnje omogočala tako raba
obnovljivih naravnih virov kot tudi njihova večkratna vključenost v proizvodni proces. Še
bolj pogosto bo potrebno opravljati okoljske meritve, v okoljski sektor vpeljati več zaposlenih
ter povečati sodelovanje z univerzami ter instituti ter privabiti nove tuje strokovnjake. Ob
razvoju tretje razvojne osi skozi Ločno - Mačkovec bo poskrbljeno za boljši transport podjetja
Krka, d. d. S še večjim izkoristkom geografske lokacije (zlasti število ur Sončevega obsevanja)
podjetja pa bo lahko naše najmočnejše farmacevtsko podjetje kljub povečevanju proizvodnih
zmogljivosti še bolje stopalo v korak z varstvom okolja.
7. SUMMARY
Krka, d. d., is a generic pharmaceutical company who has been committed to protection of the
environment for several decades now. The cooperation with other institutions is further
strengthening its environmental sector. In this final seminar work, I analyse from a
geographical perspective the company's environmental efforts in the years 2002–2012 and
also identify the biggest problems, which they will have to face in the future. My main focus
was the study of Krka's impact on the environment, particularly air and water sources, as well
as it's the effects of waste and energy management. Krka's annual reports were my major
source here, however, I must admit that a lot of data was general and I learnt a great deal more
from local news and institutions, which publish environmental reports concerning the city
municipality of Novo mesto. Due to the insufficient data, I had to fill in the gaps with my own
conclusions.
The macro-location factors, such as the proximity to the river Krka, the basin relief, local
climate, road infrastructure and proximity to the city centre, play an important role when it
comes to their economic activity and efficient management of the company's supply chain.
This variety of location strives to implement their environmental policies to all business
operations. They try as much as possible to contribute to sustainable development with the
use of natural resources, the introduction of cleaner technologies, a detailed environmental
policy and increasing founds for that purpose. In this respect, it is imperative to mention two
key licenses, namely the IPPC directive and ISO 14001 standard.
In the field of water resources, a number of measures have been implemented in the period
2002–2012. I would particularly like to highlight the continuous updating of wastewater
treatment plant, which is crucial for taking care of waste water. With an effective HACCP
system they manage the water resources more efficiently, as well as prevent unwanted loss of
water. The reuse of cooling water in the production process is an added advantage. Thus, the
total consumption of water resources was significantly reduced in this ten-year period. The
variety of water resources, the operation in accordance with the environmental directive and
weather dependence will continue to largely dictate their ecological concern.
My research has shown that in the period 2002–2012 the energy sector has received most
attention. Employees in the energy sector are renowned for their skills and exceptional selfinitiative to improve the use of energy. They use the CSRE system, which monitors the
overall consumption of energy resources over a longer period of time. The Modra energija
(blue energy) project aims to the use of renewable energy sources, which led to the

- 40 -

development of a solar power plant and an electric vehicle for internal transportation. The
success of their measures is proofed by received awards, especially from the energy-efficient
years of 2009 and 2010.
Krka's approach to waste management is very independent and unique. They have their own
waste sorting facility, and they reuse a part of the waste in their production process (recycling
is essential for a large pharmaceutical company). They select only trustworthy utility
providers and have achieved great success with several organised clean-ups, which are done
with participation of the local community. In the last decade the most progress was made in
the management of hazardous waste. There is very little of the latter in their waste sorting
facility, because most is transported daily to places where they are properly destroyed.
The last area of my research focused on air emissions. The Novo mesto basin is highly
polluted due to a large concentration of industrial plants and Krka, d. d., also contributes to
this pollution. So far most of the measures taken aimed to reduce the CO 2 emissions, PM10
particles and to eliminate odours. The modernisation of air conditioning and other cooling
devices in the ten-year period have significantly reduced the amount of CFCs that deplete the
ozone layer. Despite numerous purification filters, NOx emissions, SOx, and VOCs remain
problematic. I would particularly like to emphasize that the monitoring of air emissions is not
nearly as accurate as it could be. In the future, it would be necessary to include all types of
pollutants into the study, not just some.
In the strife for maximum profit, large pharmaceutical companies, including Krka, d. d., test
new strategies when managing basic economic activities. Entering the European and global
market, especially in times of economic recession, is a strategic business move. However, a
narrow focus concentrated on the field of pharmaceuticals alone, can be disastrous. It is
necessary to form a business network, which will not be focused solely on the profit, but also
care for the environment. Therefore, Krka, d. d., carefully selects its business partners and
associates itself with a number of institutions outside of their field, thereby ensuring an
optimal approach to the environment.
In my final seminar paper, I focus on the predominant problems such large corporations face.
Detailed analysis showed that the biggest problem is still air pollution, followed by waste,
water and energy consumption. At first glance an environmentally friendly company is
achieving the environmental goals. However, they will have to face challenges in the future
that are presently neglected. One of them will be the higher costs for environmental
rehabilitation (as a result of lawsuits and charges due to stricter environmental norms).
Dependence on weather conditions will continue to dictate the consumption of natural
resources and environmental aspirations. It would also be necessary to consider the optimal
use of raw materials and packaging in the manufacturing process (to further reduce the
amount of waste), review their waste transport system, consider a possible construction of a
nearby landfill and increasing capacity of their own waste dumps. An important step in
preserving the environment for the future is the use of renewable natural resources as well as
their repeated involvement in the production process. Regular environmental monitoring is
necessary, as well as increasing the numbers of employees in this sector, and cooperation with
universities and institutions, along with attracting foreign experts. The third development axis
through Ločna - Mačkovec will enable a more efficient transportation. With a better
utilization of its geographic location (particularly in connection with solar insolation), our
strongest pharmaceutical company, should further ensure the protection of the environment,
despite the increase in the production capacity.
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Priloga 1: Podatkovne tabele
1. Povprečna mesečna in letna količina padavin za občino Novo mesto med leti 2002–2011
Mesec/leto v mm 2002 2003 2004
16
93
91
januar
78
71
88
februar
24
6
106
marec
228 67 116
april
140 32
94
maj
143 69
96
junij
133 42
91
julij
170
44
112
avgust
101 147 78
september
163 171 189
oktober
89
99
64
november
94
45
73
december
POVPREČJE 1379 886 1198

2005
25
61
45
122
125
106
140
273
143
74
156
113
1383

2006
43
51
82
126
182
25
55
263
67
63
83
42
1084

2007
47
49
58
83
97
125
99
112
126
137
128
102
1162

2008 2009 2010
16
106 93
46
61
95
135 77
57
69
141 78
88
62
109
129 83
108
141 90
70
159 122 78
65
26
274
60
97
72
95
99
159
132 104 86
1135 1066 1279

2011
18
11
45
52
83
136
185
48
56
130
3
69
836

Vir: Statistični letopis 2002–2011, 2002–2011
2. Povprečna mesečna in letna temperatura za občino Novo mesto med leti 2002–2011
Mesec/leto v °C
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
POVPREČJE

2002
0,1
5,5
8,1
9,6
17,2
20,5
20,8
19,9
14
10,9
9,2
1,5
11,4

2003
-1,4
-2,2
6,5
9,9
18,2
23,2
22,2
24
15
8,4
7,7
1,1
11,1

2004
-1
1,7
4,4
10,6
13,8
18,2
20,3
20,1
15
12,7
5,9
1
10,2

2005
-0,4
-1,7
4,8
10,9
15,8
19,2
20,6
17,8
15,8
11,1
4,5
0,5
9,9

Vir: Statistični letopis 2002–2011, 2002–2011
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2006
-1,9
0,5
4,5
11,5
14,9
19,6
22,7
17,5
16,8
12,6
8,4
4,0
10,9

2007
4,9
6,2
8,1
13,5
16,9
20,6
21,5
20
14
9,4
4,4
-0,3
11,6

2008
2,3
4,4
6,4
10,9
16,1
20
20,8
20,1
14,4
11,8
6,5
2,2
11,3

2009
-1,7
2
6,6
13
17,5
18,6
21,4
21,3
16,9
10,8
7,4
2,1
11,3

2010
-1,5
1,1
5,8
11
15,1
19,6
22,6
20
14,1
8,7
7,7
-1,6
10,2

2011
1,4
1
6,5
12,8
15,6
19,8
20,7
22
18,6
9,6
3,5
3,5
11,3

3. Vlažnost in padavine za občino Novo mesto med leti 2002-2011

Leto
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Povprečna relativna
vlažnost v %
Št. dni z dežjem Št. dni s snegom Št. dni s snežno odejo
77%
158
24
26
72%
112
25
67
80%
139
25
51
80%
143
47
64
78%
121
22
68
78%
140
13
31
82%
148
16
23
81%
132
28
47
82%
136
38
96
75%
107
12
26

Vir: Statistični letopis 2002–2011, 2002–2011
4. Oblačnost, Sončevo obsevanje in vetrovi za občino Novo mesto med leti 2002–2011
Leto
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Št. dni z oblačnostjo Št. ur Sončevega obsevanja
121
1989
95
2249
145
1708
135
1771
122
1862
113
2012
119
1844
123
1945
145
1593
116
2064

Vir: Statistični letopis 2002–2011, 2002–2011
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Pogostost vetra v %
19,7
13,4
12,6
16,3
11,3
10,8
13,2
10,9
11,8
12,1

Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so viri in
literatura prikazani v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, avgust 2013

Alenka Virant
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