
V Radenski nam več kot lepe besede pomenijo dobra dejanja. 
Tako je tudi v našem poslu. Če želimo obstati, moramo 

prihodnost aktivno soustvarjati.

Naše trajnostne zaveze se krepijo, pobude rastejo in zdi se, da vsak dan prinaša 
priložnost za nov korak v smeri bolj kakovostnega, boljšega življenja. Za prav vse! 

OKOLJE, PROIZVODI in LJUDJE so trije temelji, na katerih smo snujemo naše 
aktivnosti. To so naša tri srca, ki bijejo za boljši jutri!



OKOLJE

Pregled aktivnosti in 
uresničenih trajnostnih 

zavez v 2021

»Zelena energija« pomeni električno energijo, ki je pridobljena iz 
obnovljivih in energetskih virov, kot so voda, sonce in veter. Ta način 
pridobivanja energije,  vira energije ne izčrpa, temveč samo izkorišča 
naravne danosti okolja.

ZELENE 
ENERGIJE

ZERO 
WASTE

Uspelo pa nam je še več! V 
povprečju smo pri proizvodnji 
izdelkov dosegli kar 8,4 % 
prihranek energije na enoto 
proizvoda.

Za 20 % smo zmanjšali
količino komunalnih 
odpadkov v primerjavi z 
letom 2020

V letu 2021 nam je uspel popoln prehod na zeleno energijo, ki je pridobljena 
brez emisij CO2.

100 % električne energije, ki jo potrebujemo v proizvodnji in prostorih upra-
ve, danes prihaja iz obnovljivih virov. Zavezo pri zmanjševanju rabe fosilnih 
virov energije krepimo tudi na področju voznega parka. Viličarje na plinski 
pogon v Radencih, smo v celoti zamenjali z električnimi - brez CO2 izpustov, 
s spremembo transporta dostave novih steklenic z vlaki, namesto s tovornja-
ki, pa smo dosegli za 34% zmanjšanje emisij CO2.

V poslovnih praksah v ospredje postavljamo načelo »3R«: zmanjševanje, 
ponovna uporaba, recikliranje. (angl. reduce, reuse, recycle). 

Za 20 % smo zmanjšali količino komunalnih odpadkov v primerjavi z letom 
2020.  Z drugimi besedami – z racionalno izbiro vhodnih surovin, ponovno 
uporabo in predvsem vestnim ločevanjem odpadkov smo preprečili nastanek 
6 ton odpadnega materiala. Hvala vsem zaposlenim v Radencih in Lipiku!

Z doslednim ločevanjem odpadni material lahko postane odlična 
surovina. Pandemija nam je s skokovito rastjo cen vhodnih surovin in 
pretrganjem dobavnih verig pokazala, da bo ponovna raba in recik-
liranje odpadnih materialov v prihodnosti še pomembnejša.

UKREPI: 

Popoln prehod na zeleno energijo, optimizacija logističnih 
procesov, postopen prehod na brez ali nizkoemisijske 
transporte, zmanjševanje porabe vhodnih surovin, ter prilagajanje 
vseh  ostalih delov poslovanja. Ogljični odtis smo dodatno 
znižali z regijskimi akcijami pogozdovanja.

GLAVNI CILJ:

Ogljična nevtralnost do 2030. 

V letu 2021 nam je uspel popoln prehod na zeleno energijo, ki je pridobljena 



PROIZVODI
UKREPI: 

Z našimi izdelki želimo postati del krožnega gospodarstva. K temu 
stremimo s stalnim posodabljanjem in spremljanjem življenjskega 
cikla vseh delov naše proizvodnje. Izdelke razvijamo v skladu z naj-
novejšimi trendi, tudi okoljskimi. Sodelujemo le z dobavitelji, ki jih 
izbiramo po najvišjih standardih. 

Pregled aktivnosti in 
uresničenih trajnostnih 
zavez v 2021

Steklenica oz. plastenka je nujno sredstvo za prenos naših pijač, 
zato si želimo, da po uporabi sklene krog ponovne rabe. Spodbu-
jamo uporabo vračljivih steklenic ter reciklažo odsluženih plastenk. 
Dodatno se pri snovanju embalaž trudimo uporabljati kar najmanj 
materiala, tudi že recikliranega. V skladu z zavezami bomo delež 
uporabe recikliranega materiala v prihodnjih letih še povečevali. 

Verjamemo, da so naši izdelki del aktivnega, uravnoteženega in zdra-
vega življenjskega sloga. A pri tem se ne ustavimo, saj odkrivamo 
vedno nove poti, da bi njihov značaj še nadgradili.

NIŽJA PORABA, 
ENAKA KAKOVOST

BOLJ ZDRAV 
ŽIVLJENJSKI SLOG

V letu 2021 z zmanjševanjem 
teže plastenk in zamaškov 
smo prihranili 28 ton PET 
materiala. 

Uvedli smo tudi 100 % 
reciklirano plastenko za 
Studeno izvirsko vodo 0,5 L.

V primerjavi z 2020 smo 
znižali uporabo sladkorja 
za 2,4%. 

Trudimo uporabljati kar najmanj surovin in prednostno le tiste, ki jih je mo-
goče reciklirati oziroma ponovno uporabiti kot sekundarne vstopne surovine. 
Povečujemo količino povratne embalaže in s tem preprečujemo nastajanje 
odpadkov. Z različnimi optimizacijami v proizvodnji si prizadevamo porabiti 
samo minimalne, oziroma nujne količine vode. 

V letu 2021 z zmanjševanjem teže plastenk in zamaškov smo prihranili 28 
ton PET materiala. Prihranili pa smo tudi pri ostali embalaži, ki je potrebna 
od proizvodnje pa do umestitve proizvoda na police. Z lightweighting po-
stopki smo količino embalaže na izdelek v povprečju zmanjšali za 12 %.
Uvedli smo tudi 100 % reciklirano plastenko za Studeno izvirsko vodo 0,5 L 
(z nižjo gramaturo in uporabo recikliranega PET-a). 

Vestno nadgrajujemo zavezo o zniževanju količin sladkorja v naših proizvo-
dih. Promoviramo nizko- ali brezkalorične proizvode, prav tako pa zagotavlja-
mo transparentnost vseh relevantnih prehranskih informacij, ki jih potrebuje 
potrošnik. Zdrav življenjski slog spodbujamo tudi kot zvesti podpornik Ma-
ratona treh src. S tem izpolnjujemo tudi zaveze odgovornosti, katerih pod-
pisnik smo že od leta 2015 v okviru sektorja brezalkoholnih pijač, GZS.

GLAVNI CILJ:

Ohraniti najvišje standarde in na-
ravni značaj vseh naših proizvodov.. 



OD LJUDI 
ZA LJUDI

Srčno skrbimo za svoje okolje in ljudi okoli nas.  Ker nam je mar!

LOKALNO JE 
OBETAVNO

40.000 dreves, ki smo jih 
zasadili od leta 2020, iz 
ozračja absorbira 800.000 
kilogramov CO2.

Ko zaposleni stopimo skupaj, premikamo meje! V letu 2021 smo skupaj s 
prijatelji iz Zavoda za gozdove Slovenije in Boranko na Hrvaškem, posadili 
več kot 20.000 dreves. Naše zelene zaveze smo pospremili s promocijskimi 
aktivnostmi, v katere smo vključili tudi potrošnike in jih spodbudili k praksam, 
ki so prijazne do okolja. Zdravo, zeleno in urejeno okolje je namreč najboljša 
popotnica za naše zanamce.

Vsi prvošolčki v občini 
Radenci so v letu 2021 
prejeli vse potrebne šolske 
potrebščine. 

5 srednješolcem smo 
zagotovili mesečno
� nančno spodbudo. 

Verjamemo v mlade, zato jih podiramo. Verjamemo v regijo, zato jo tudi 
razvijamo! S tem ciljem je v letu 2021 na našo pobudo nastal GIZ Lokalno je 
obetavno, ki sledi trem glavnim ciljem: varovanju voda v najširšem pomenu, 
vzpostavitev trajnostnih praks ter podpora lokalnemu družbenemu okolju. 
Idejo številnih drobnih aktivnosti, ki bodo združene v celostne projekte po-
magale pri prestopu v trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo, bomo razvi-
jali tudi v bodoče. 

Lokalno je obetavno je gospodarsko interesno združenje, ki poleg 
Radenske vključuje Občino Radenci in podjetje SIV. Kot povezovalna 
enota želi reševati trajnostne regijske izzive s poudarkom na varo-
vanju voda, inovativnosti, krožnem gospodarstvu in podpori lokalne-
mu družbenemu okolju.

, premikamo meje! V letu 2021 smo skupaj s 
prijatelji iz Zavoda za gozdove Slovenije in Boranko na Hrvaškem, posadili 

. Naše zelene zaveze smo pospremili s promocijskimi 
aktivnostmi, v katere smo vključili tudi potrošnike in jih spodbudili k praksam, 

LJUDJE
UKREPI: 

Smo pobudnik srčnih aktivnosti za lepši jutri, sledimo pa tudi 
dobrim idejam, ki prihajajo od ljudi. Ključ do razvoja vidimo v 
medsebojni podpori in povezovanju!

GLAVNI CILJ:

Ostati dober zaposlovalec in zanesljiv 
podpornik lokalnega okolja.

Pregled aktivnosti in 
uresničenih trajnostnih 

zavez v 2021



Projekt Trojčki nepretrgoma teče že od leta 2017. Od takrat smo v 
naše vozičke posadili že 117 otrok! Družine, ki bodo v svoje življenje 
sprejele »tri srca« se lahko prijavijo na www.trojcki.si.

Družina je pomembna! Sploh, če je povezana s tremi srci. Vrednoti družine 
se poklanjamo s paleto kakovostnih proizvodov, ki povezujejo različne ge-
neracije, pa tudi številnimi raznolikimi dogodki in programi. Med njimi prav 
posebno mesto zaseda projekt Trojčki. 

DRUŽINA 

PROJEKT TROJČKI

Že 39 družin smo razveselili 
s posebnim vozičkom za 
trojčke in avtosedeži. (od 
2018)

Naš cilj so zadovoljni 
zaposleni, ki uživajo v 
ravnovesju delovnih izzivov in 
zasebnega življenja.

Radenska d.o.o, Boračeva 37, 9252 Radenci, Slovenia


