
Naš pristop
k poslovanju



SrÏno 
za jutri
Dragi prijatelji Radenske!

Začetek vsake zgodbe izvira iz narave. Tudi naša. Radenska izhaja iz njenega samega osrčja. Zato že intuitivno
vemo, kako pomembno je, da jo spoštujemo, zaščitimo in ji vračamo.

V duhu lokalne tradicije že dolga leta ustvarjamo vedno nove vire in izvire pozitivnih trenutkov. Radenska se
namreč polni z energijo, ki prihaja od ljudi – naših zaposlenih, ki so naše srce; naših sosedov in partnerjev, s
katerimi se podpiramo, ter potrošnikov, ki jim privoščimo le najboljše. In kaj je najboljše? Naravno. Čisto.
Pristno.

Za okolje in okolico smo že ogromno naredili, a o tem nismo veliko govorili. Zdaj – z jasno vizijo in misijo – pa je
pravi čas, da rezultate vztrajnega dela in razvoja delimo z vami. Na tej platformi bomo nizali dosežke etap
našega trajnostnega »maratona«, ki smo se mu zavezali na dolgi rok.

Trajnosti si namreč ne le želimo, temveč jo v Radenski tudi živimo, vsak dan znova.
Naj končam z mislijo: Narave nismo podedovali od naših prednikov, temveč smo si jo sposodili od naših vnukov.
Naj še dolgo ostane vir navdiha – tudi za prihodnje generacije.

Mari¿n ŠefÏoviÏ
Izvršni direktor Radenske Adriatic



Okolje Ljudje

Proizvodi

Tri srca
Radenske Adriatic

Okolje, proizvodi in ljudje – to so tri srca našega podjetja 
in trije temelji, ki predstavljajo naše kljuÏne vrednote.
Povezane so, se medsebojno dopolnjujejo in 
predstavljajo rdeÏo nit našega poslovanja in delovanja. 
Brez njih Radenska ne bi bila Radenska.

Smo podjetje s proizvodnima obratoma v Sloveniji in na Hrvaškem
z veÏ kot 400 zaposlenimi, hkrati pa smo pobudniki številnih 
projektov, s katerimi podpiramo lokalno okolje. Naše pobude niso 
enkratni projekti, so vseprisotne, vplivajo na naše poslovanje, 
življenjski krog naših proizvodov in celotno skupnost.

PrisrÏno dobrodošli v našem
svetu!



Naklonjeni smo uporabi okolju 
prijaznejših prevoznih sredstev, kot so
vlaki, na tem podroÏju pa pozitivno
vplivamo tudi na naše dobavitelje.

Zmanjšujemo koliÏino porabljenega 
materiala, še posebej plastike in stekla,
ter uporabljamo recikliranega.

Letos bomo že tretje leto zapored 
z namenom boja proti podnebnim 
spremembam v Sloveniji in na 
Hrvaškem zasadili 20.000 dreves

Naši poslovni
partnerji nam sledijo
K trajnosti so se zavezali tudi 
naši poslovni partnerji – kako 
je to videti v praksi? Prevoz 
proizvodov Radenske z 
ekološkim kamionom
(s pogonom na 
zemeljski plin).

Naš kljuÏni cilj je zmanjšanje emisij 
naše proizvodnje.
V vse postopke sprejemanja
odloÏitev želimo vpeljati princip
zmanjševanja ogljiÏnega odtisa.

Ne gre le za velike stvari, kot so 
logistiÏni postopki in poraba 
elektriÏne energije, temveÏ za vse 
vidike poslovanja, zaradi Ïesar ta 
proces ni nikoli konÏan in je poln 
izzivov.

Okolje Proizvodi Ljudje

OgljiÏni 
odtis

Leta 2021 smo v celoti prešli na 
uporabo zelene energije –
energije, pridobljene iz 
obnovljivih virov.



UvršÏamo se med kljuÏne 
proizvajalce pijaÏ v Adriatic regiji. 
Zato posebno pozornost
namenjamo ogljiÏnemu odtisu
embalaže naših pijaÏ. Trudimo se
porabljati Ïim manj materiala in
dajemo prednost recikliranemu.
Poleg tega poveÏujemo 
koliÏino vraÏljive
embalaže, ki ne ustvarja
odpadkov.

PLASTIÎNI RECIKLIRANA
BALON PLASTIKA

MANJŠI OGLJIÎNI ODTIS

PLASTIKA VRAÎLJIVA
STEKLENICA PLOÎEVINKA NEVRAÎLJIVA

STEKLENICA

Raje izbiramo embalažo
z manjšim ogljiÏnim odtisom

VEÎJI OGLJIÎNI ODTIS
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Naša najveÏja skrb je zašÏita
vodnih virov, ki nosijo
neprecenljivo vrednost ne le za
naše poslovanje, temveÏ za vsa
živa bitja.
V Ïast nam je, da lahko svoje 
proizvode polnimo iz enih
izmed najkakovostnejših
svetovnih vodnih virov, hkrati
pa se Ïutimo odgovorne, da jih
kar najbolje varujemo za vse 
prihodnje generacije.

Upravljanje 
voda

Brez posegov
Narava je za nas 
najboljši vodja 
razvoja. Naše naravne 
mineralne vode so 
naravno Ïiste, imajo 
stabilno mineralno 
sestavo in se polnijo 
neposredno pri izviru, 
da lahko vsi uživamo 
v tistem, kar nam
ponuja narava.

ZašÏita
Varujemo okolico 
izvirov in sodelujemo 
z lokalnimi kmeti.

Tehnološka 
voda
Pazimo na koliÏino vode, ki
jo porabimo v proizvodnji.
Naš cilj je, da zmanjšamo 
porabo tehnološke vode v 
proizvodnji.

Med letoma 2019 in 2021 
nam je tako že uspelo 
porabo vode v 
proizvodnji zmanjšati za 
dobrih 10 %.
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PrepreÏevanj
e nastajanja 
odpadkov
Uporabljamo izredno 
temeljit sistem 
razvršÏanja odpadkov.

Ne uporabljamo kuhinjskih 
pripomoÏkov za enkratno 
uporabo (npr. plastiÏnih
Ïajnih žliÏk). V vseh naših 
prostorih se uporabljajo 
biorazgradljivi higienski 
pripomoÏki.

VarÏevanje z viri
Od leta 2021 
uporabljamo izkljuÏno 

zeleno energijo. Skrbno
spremljamo proizvodnjo
in uvajamo inovativne
procese za varÏevanje z
elektriÏno energijo in
vodo.

Nabava
Skladno s standardi 
uporabljamo materiale 
za veÏkratno uporabo in 
reciklirane materiale.
Kupujemo naprave,
ki varÏujejo z energijo. 
Na splošno vse, kar 
kupujemo, kupujemo
le v koliÏinah, ki so 
potrebne za izvajanje 
naših dejavnosti.

Naša najveÏja odgovornost je 
varovanje naravnih virov. Pristop
öbrez odpadkovä za nas ne
pomeni samo zmanjšanja
odpadkov pri njihovem izvoru.
Menimo, da niÏ ne bi smelo biti
samoumevno in se uporabljati
brez pravega namena. Sledimo
naÏelu 3R (angl. reduce, reuse,
recycle): zmanjšati, ponovno
uporabiti, reciklirati.
Na odpadke gledamo kot na vir 
ter se trudimo prepreÏevati 
potratnost in Ïezmerno porabo.

Brez 
odpadkov
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Voda
Voda je nenadomestlji-
va osnova vseh naših 
proizvodov.

V izjemno Ïast nam je, 
da lahko uporabljamo 
najboljše izvire naravne 
mineralne oziroma
izvirske vode, ki ima
optimalne hranilne
vrednosti za 
vsakodnevno uživanje.

Dodatki
Proizvode razvijamo
po najnovejših
trendih.

Uporabljamo samo
tiste sestavine, ki so nuj-
ne za naravo proizvoda.

Konzervanse sistematiÏ-
no odstranjujemo
do tehnološkega 
minimuma.

Sestavine
Naš cilj je spremljanje 
življenjskega
kroga vseh sestavin.

Sodelujemo
samo s preverjenimi 
dobavitelji in jih izbiramo 
po najvišjih standardih.

Naš dolgoroÏni cilj je
obdržati najvišji standard in
naravni znaÏaj vseh naših
proizvodov. Želimo biti kar
najbolj naravni in vložiti
obÏutna sredstva
v modernizacijo
proizvodnih tehnologij.

NaÏela naših 
proizvodov
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Zdravje in varnost
Uporabljamo samo materiale,
ki so certificirani za proizvodnjo 
hrane in zagotavljajo, da je proizvod 
varen vse do konca roka trajanja.

Manjša
koliÏina plastike
Neprestano zmanjšujemo koliÏino 
porabljene plastike. Dosegli smo 
že veliko zmanjšanje, in sicer 2 g 
na plastenko!

Materiali, ki se lahko
100 % reciklirajo
Uporabljamo samo materiale, ki se 
lahko v celoti znova uporabijo kot
sekundarne surovine.

Novo življenje
Recikliranih materialov ne 
uporabljamo samo pri plastenkah, 
temveÏ tudi pri drugih embalažnih 
materialih, da se lahko vsi
sekundarno uporabijo.

VraÏljiva embalaža
PoveÏujemo število vraÏljivih
steklenic, saj želimo zmanjšati
koliÏino odpadkov. V Sloveniji
je takšnih že 97 % naših
steklenic.

Raznovrstnost
Ponujamo širok izbor razliÏne 
embalaže, da lahko vsak potrošnik 
izbere najboljšo možnost glede na 
svoje potrebe.

Prizadevamo si za 
najkakovostnejše 
proizvode z
dodano vrednostjo
v najbolj trajnostni 
embalaži.

NaÏela 
embalaže
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Odgovorn
a poraba
OsredotoÏamo se na
izdelke z manj sladkorja
na proizvod in tako pri 
potrošnikih 
zmanjšujemo vnos 
sladkorja.

VeÏ kot 70 % 
naših naložb v
trženje
je namenjenih 
proizvodom iz 
kategorije naravnih 
mineralnih vod in 
vod z okusom.

Verjamemo, da so lahko 
naši proizvodi del
zdravega življenjskega
sloga.
Nenehno pa išÏemo
naÏine, da bi bili še bolj
zdravi,
kar je neskonÏen proces 
in temelj našega
obstoja.

Zdrav
življenjski slog

Manj sladkorja
Z reformulacijami in novimi
izdelki brez sladkorja 
zmanjšujemo koliÏino 
sladkorja v naših proizvodih.

Delež proizvodov, ki
ne vsebujejo sladkorja, 
smo poveÏali za 5 %.
V prihajajoÏih letih bo vsak
tretji proizvod, ki ga bomo
ponudili na trgu, oznaÏen
s trditvijo öz nizko 
energijsko vrednostjoä
(< 20 kcal/100 ml) ali pa bo 
popolnoma brez sladkorja.

Okolje Proizvodi Ljudje

Preglednost
Podpiramo jasno obvešÏanje
potrošnikov na etiketah
proizvodov.

Do leta 2022 nam je uspelo 
dve tretjini naših
brezalkoholnih pijaÏ na
prednjem delu embalaže

opremiti z jasnimi oznakami
o številu kalorij, da bodo

potrošniki lahko sprejeli
odloÏitev po svojih
potrebah in željah.



Naši
zaposleni

Prizadevamo si za Ïistejše, bolj trajnostno delovno okolje, ki
podpira družine. Leta 2020 smo prejeli certifikat Družini prijazno
podjetje. Zavedamo se, da vse dosegamo ravno zahvaljujoÏ našim
zaposlenim, zato je naš cilj imeti
še veÏ zadovoljnih zaposlenih, ki bi Radensko
priporoÏili kot dobrega delodajalca. Leta 2016
smo prejeli priznanje naj zaposlovalec Pomurja.

Prva aktivnost projekta Gospodarsko interesnega 
združenja Lokalno je obetavno, katerega ustanoviteljica je 
Radenska, je bila podelitev torb in šolskih potrebščin 
prvošolčkom OŠ Kapela in OŠ Radenci. Tudi otroci 
zaposlenih so prejeli paket zvezkov in pisal za lažji 
začetek novega šolskega leta.

Ravnovesje med 
delom in
zasebnim 
življenjem
Ravnovesje med 
poslovnim in zasebnim
življenjem spoštujemo tako, 
da poslovno komunikacijo 
omejujemo na delovni Ïas in 
zaposlenim omogoÏamo, da 
si v prostem Ïasu odpoÏijejo.

Osebni razvoj
Cenimo zaposlene in jim po-
magamo pri poklicnem
razvoju. Ponujamo razliÏna 
usposabljanja za krepitev

vešÏin pa tudi psihološko 
svetovanje in pomoÏ v 
primeru težkih poslovnih ali 
življenjskih situacij.

Družine
Odprti smo za vkljuÏevanje 
družinskih Ïlanov zaposlenih 
v obÏasno delo. Redno orga-
niziramo dneve odprtih vrat za 
zaposlene, njihove družine in 
lokalno skupnost.
V Ïasu šolskih poÏitnic skrbi-
mo za otroke in organiziramo 
posebne dogodke in delav-
nice, da bi bili njihovi dnevi 
polni zanimivih pustolovšÏin in 
novih prijateljstev.

Okolje Proizvodi Ljudje



Dober 
sosed

SrÏno skrbimo za svoje okolje in ljudi okrog
nas. Drug drugemu omogoÏamo rast ter bolj
zdravo in sreÏnejše življenje.

Z zbiranjem SREDSTEV in DONACIJAMI izdelkov 
redno sodelujemo v navdihujoÏih pobudah, ki
bogatijo življenje v lokalni skupnosti pa tudi v
širšem okolju. DolgoroÏno podpiramo državne 
športne ekipe in lokalne klube, posameznike, 
obetavne pobude pa tudi zdravstvene in druge 
organizacije ter pomembne dogodke.

Sponzorstva
Radenska je že veÏ kot 25 
let zlati sponzor SmuÏarske 
zveze Slovenije in nordijske 
reprezentance, posameznih
športnikov
in najveÏjih dogodkov na 
podroÏju zimskih športov.

Maraton treh src
Že 40 let smo glavni 
sponzor Maratona treh src
v Radencih.

Lokalna skupnost
Podpiramo številne lokalne športne 
klube in organizacije, v katerih se
razvijajo mladi talenti. Letno jih
sponzoriramo kar
200. Gasilcem pomagamo z donacijami 
izdelkov in denarnimi donacijami za 
nakup potrebne opreme. V Ïasu 
epidemije covida-19 smo sodelovali z 
razliÏnimi zdravstvenimi ustanovami in 
civilno zašÏito. S pomoÏjo zaposlenih 
smo otroškim bolnišnicam donirali veÏ 
kot 30.000 evrov. Vsem staršem
novorojenih trojÏkov v Sloveniji in na 
Hrvaškem podarimo otroški voziÏek in 
avtomobilske sedeže.

Okolje Proizvodi Ljudje



PodroÏja, na katera se osredotoÏamo

OGLJIÎNI ODTIS
Zmanjšujemo in izravnavamo 

ogljiÏni odtis našega poslovanja.

Že tretje leto zapored smo posadili po 10.000 dreves 
v Sloveniji in na Hrvaškem, ki bodo iz ozraÏja 

absorbirala 1,2 toni CO2.

Leta 2021 smo v celoti prešli na uporabo 
zelene energije, s Ïimer smo izpuste CO2 v enem letu 

zmanjšali za kar 3.169 ton.

PoveÏujemo uporabo rPET-materiala za naše proizvode.

UPRAVLJANJE VODA
Voda je bistvo našega delovanja. 
Prizadevamo si za ohranjanje te 
življenjsko potrebne dobrine.

V minulih treh letih smo porabo tehnološke vode
v naši proizvodnji zmanjšali za dobrih 10 %.

Prizadevamo si ohraniti vodne vire, saj so mokrišÏa v njihovi 
okolici pomemben habitat za številne živalske vrste in 
izrednega pomena za ohranjanje Ïistosti površinskih in 

poslediÏno podtalnih vodnih virov.

NAÎELA EMBALAŽE
Uporabljamo izkljuÏno materiale, 

ki so certificirani za proizvodnjo hrane 
in zagotavljajo varnost proizvoda. 

Zmanjšujemo uporabo materiala, kjer je to mogoÏe. 
Tako smo že dosegli povpreÏno zmanjšanje koliÏine 
embalaže (plastenk in zamaškov) za 12 % na izdelek.

PoveÏujemo število vraÏljive embalaže, 
tako je že 97 % naše steklene embalaže 

v Sloveniji vraÏljive.

NAÎELA IZDELKOV
Verjamemo, da so naši izdelki lahko 

del zdravega življenjskega sloga.

Z reformulacijami in novimi izdelki brez sladkorja 
zmanjšujemo koliÏino sladkorja v naših proizvodih. 

Njegovo uporabo smo tako v enem letu 
zmanjšali za 2,4%.

Dve tretjini naših izdelkov je že opremljenih z jasnimi 
oznakami o številu kalorij, ki so potrošnikom v pomoÏ 

pri izbiri , glede na njihove potrebe in želje.

UPRAVLJANJE ODPADKOV
Omejujemo nastanek odpadkov, 

povezanih z našim delovanjem in išÏemo 
možnosti za njihovo ponovno uporabo.

Vse naše embalaže so v celoti reciklabilne.

PoveÏujemo uporabo vraÏljive embalaže. 

Vzpostavili smo interno loÏevanje odpadkov.

V enem letu smo koliÏino komunalnih odpadkov 
zmanjšali za 20 %.

DOBER SOSED
SrÏno skrbimo za svoje okolje 

in ljudi okrog nas.

Smo ponosni prejemniki certifikata Družini prijazno podjetje.

S sponzorstvi in donacijami podpiramo razliÏne 
športne klube, z donacijami pomagamo gasilcem 

in zdravstvenim ustanovam.

Vsem staršem novorojenih trojÏkov priskrbimo voziÏke 
in avtosedeže za njihove malÏke.

Glavni sponzor Maratona treh src smo že 40 let.
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