
Model družbene odgovornosti 
Skupine Pernod Ricard:

Alkoholne pijače imajo že tisočletja pomembno družbe-
no vlogo v številnih kulturah. Spremljajo nas pri obre-
dih in praznovanjih. Lahko okrepijo pridih svečanosti 
pomembnih dogodkov in prispevajo k sproščenemu 
vzdušju. 

Pri Pernod Ricard si želimo, da bi bilo uživanje naših iz-
delkov prijetna in varna izkušnja. Nastopamo kot aktiven 
glasnik odgovornega pitja in se zavzemamo za zmanjše-
vanje škodljive uporabe alkohola. 

Naš model trajnostne rasti je zasnovan na korporativni 
kulturi, ki jo usmerjajo podjetniški duh, medsebojno 
zaupanje in visoka etična načela. Tudi zaposleni v Pernod 
Ricard Slovenija sledimo smernicam odgovornega ravna-
nja pri našem vsakodnevnem delu.
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Kot ena od vodilnih korporacij v panogi žganih pijač in 
vin je Pernod Ricard vse od začetka delovanja predan 

spodbujanju odgovornega pitja alkohola, odgovornemu 
ravnanju z zaposlenimi, varovanju okolja, spodbujanju 
razvoja lokalnih skupnosti in sodelovanju s partnerji.
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Zaposleni utelešamo vodilo korporacije, ki želi s svojimi 
izdelki ustvarjati sproščeno in družabno vzdušje. Da bi 
bilo uživanje naših izdelkov prijetna in varna izkušnja, 
spodbujamo kulturo odgovornega pitja. 
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»Responsib’ALL Day«

Ob ostalih aktivnostih v okviru programa družbene od-
govornosti Skupina Pernod Ricard en dan v letu nameni 
prostovoljnemu delu. Na ta dan vsi zaposleni opravlja-
mo družbeno koristna dela in izvajamo aktivnosti, ki so 
usmerjene v spodbujanje odgovornega pitja.

Usposabljanja

Zaposleni v Pernod Ricard Slovenija se redno usposa-
bljamo kot ambasadorji in mentorji odgovornega pitja 
alkohola. Sodelujemo s strokovnjaki, ki nas usmerjajo pri 
delu na temo spodbujanja odgovornega pitja.



V akcijah ozaveščanja o odgovornem pitju alkohola se v 
Pernod Ricard Slovenija osredotočamo na mlade, voznike 
in nosečnice. 

Trezno o alkoholu

Program »Trezno o alkoholu« je namenjen izobraževanju 
pedagogov, staršev in otrok na temo odgovorne drže 
do alkohola. Izvaja se v osnovnih šolah v sodelovanju s 
strokovnjaki za vzgojo Familylab Slovenija.

Odgovorno tocenje alkohola

Program je namenjen spodbujanju strežnega osebja v 
lokalih, naj mladoletnim osebam ne točijo alkoholnih 
pijač. Lokali se programu pridružijo s podpisom izjave in 
na projekt opominjajo z nalepko na vratih.

Odgovorno zabavanje

Pernod Ricard je v sodelovanju s študentsko organiza-
cijo Erasmus zasnoval program odgovornega zabavanja. 
Program študente spodbuja k varnemu pitju alkoholnih 
pijač in jih odvrača od vožnje v vinjenem stanju. 

 Alkohol pod kontrolo

V zloženki »Alkohol pod kontrolo« so predstavljene 
smernice odgovorne rabe alkohola. Zagovarjamo zmerno 
pitje in odsvetujemo uživanje alkoholnih pijač voznikom, 
mladoletnikom ter nosečnicam. 

Bodimo modri

Pernod Ricard je izdelal mobilno aplikacijo »Wise drin-
king«, ki omogoča dnevnik pitja in uporabnika opozori, 
da ob prekomernem uživanju alkohola ne sede za volan. 

Še vedno vozim – vendar ne hodim

Podprli smo gibanje Vozim pri projektu »Še vedno vozim 
– vendar ne hodim«, v okviru katerega poškodovani v 
prometnih nesrečah mlade nagovarjajo k odgovornemu 
vedenju v prometu.  

Trajnostna pridelava

Trajnostni razvoj usmerja proizvodnjo in distribucijo 
naših izdelkov. Pernod Ricard je velik partner prideloval-
cev, saj vse izdelke proizvajamo iz kmetijskih pridelkov. 
Pri obdelovanju naših vinogradov sledimo načelom 
trajnostnega kmetovanja in k takšnemu načinu pridelave 
spodbujamo tudi naše dobavitelje in partnerje. 

Trajnostno poslovanje

Da bi čim bolj zmanjšali vpliv našega poslovanja na 
klimatske spremembe, se posvečamo učinkoviti rabi 
energije in vode ter zmanjševanju količine odpadkov. 
Zavedamo se, da odpadki nastajajo tudi ob odlaganju 
embalaže naših izdelkov. Zato sledimo načelom ekolo-
škega oblikovanja in spodbujamo zbiranje ter reciklažo 
embalaže.

Skrb za okolje v Sloveniji

V Sloveniji Pernod Ricard nima pridelovalnih površin ali 
proizvodnih obratov. Zato je naša skrb za okolje poveza-
na predvsem z zmanjševanjem vplivov vezano na delo v 
pisarni in na terenu po Sloveniji.
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Vpetost v lokalno okolje

V središču povezovanja z lokalnimi skupnostmi je spod-
bujanje razvoja in promocija podjetništva. Pernod Ricard 
gradi dolgoročne odnose s svojimi dobavitelji in jih spod-
buja k trajnostno naravnanem poslovanju. Podpiramo tudi 
umetnost in kulturo, zato v Sloveniji sodelujemo z Mestnim 
gledališčem ljubljanskim in SNG Dramo Ljubljana.

Vracamo družbi

Z donacijo in s prostovoljnim delom smo zaposleni v 
Pernod Ricard Slovenija pomagali obnavljati Viško hiško, 
v kateri bo delovala Slovenska filantropija. V njej bodo 
vzpostavili nacionalni center prostovoljstva, učni center za 
migrante in svetovalnico za pomoč osebam brez urejenega 
zdravstvenega zavarovanja.

Sodelujemo s partnerji

Za naše partnerje in ljubitelje alkoholnih pijač organiziramo 
izobraževanja, ki so namenjena spodbujanju odgovornega 
pitja. Seznanimo jih s splošnimi dejstvi in podatki o alko-
holnih pijačah ter vplivu uživanja alkohola na psihofizične 
sposobnosti. V okviru izobraževanj naše partnerje ozave-
ščamo tudi o vplivu uživanja alkoholnih pijač na mlade. 
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