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Okoljski standard skupine GLS 
Smernice za zmanjšanje okoljskih vplivov 

skupine GLS 

 
Poudarek smernic 
Skupina GLS zagotavlja zanesljive in visokokakovostne paketne storitve. Ker jih želimo še naprej 
uspešno zagotavljati, sta ohranitev virov in zmanjšanje emisij za nas osrednjega pomena. 
Skupaj z zaposlenimi, kupci in dobavitelji želimo postati eden vodilnih ponudnikov storitev 
trajnostne paketne distribucije. 

 
Veljavnost 
Ta okoljski standard je zavezujoč za vse nacionalne družbe GLS. Skupina GLS se zaveda vpliva 
na okolje, ki izhaja iz izvajanja naših poslovnih dejavnosti. Medtem, ko si še naprej prizadevamo 
za najvišjo kakovost na področju logistike, se osredotočamo tudi na varstvo podnebja, prek 
zmanjšanja porabe virov in s tem povezanih emisij. Želimo ustvariti celostno dodano vrednost 
za naše deležnike in zato se zavedamo naših dolžnosti nenehnega zmanjševanja negativnih 
učinkov in odprtega poročanja o našem napredku. 

 
Zmanjševanje emisij v našem osnovnem poslovanju 
Zaradi naše osnovne dejavnosti, tj. prevoza paketov, mora biti zmanjšanje emisij, povezanih s 
transportom, v središču naših prizadevanj. V okviru okoljske strategije za celotno skupino se 
osredotočamo na preoblikovanje voznega parka v okolju prijazne modele in uvajanje 
alternativnih konceptov dostave. Zavzemamo celosten pristop k tem izzivom in iščemo rešitve 
znotraj meja našega podjetja ter v sodelovanju z našimi poslovnimi partnerji. 

 
Drug vidik pobude je odgovorna uporaba virov na lokacijah poslovalnic družbe GLS. To vključuje 
zmanjševanje porabe vode, papirja in energije ter zmanjšanje količine odpadkov in njihovo 
ustrezno odstranjevanje. 

 
Ekološki cilji 
Svoje vire in strokovno znanje združujemo za učinkovito doseganje naslednjih ekoloških ciljev: 

 
● Vedno bolj uporabljati alternativna vozila in koncepte mestne logistike za prevoz paketov ter 

v te dejavnosti vključiti naše prevozne partnerje. 
● Nenehno posodabljati vozni park za prevoz paketov in službenih vozil družbe GLS v smeri vse 

večje prijaznosti do okolja. 
● Nenehno zmanjševati porabo virov na lokacijah naših poslovalnic glede na obseg paketov in 

vlagati v okolju prijazne objekte, npr. z uporabo fotonapetostnih sistemov. 
● Kjer je to mogoče, se izogibati kopičenju odpadkov in ustrezno odstranjevati neizogibne 

odpadke. 
● Nenehno razvijati in izboljševati naš sistem okoljskega ravnanja (ISO 14001). 
● Našim strankam ponuditi podnebno nevtralen ladijski promet. 
● Zagotoviti, da se vsi zaposleni in prometni partnerji zavedajo naše odgovornosti prek 

stalnega podajanja navodil in izvajanja usposabljanj. 
● Sklepati partnerstva za bolj trajnostno logistiko obravnave paketov. 
● Nenehno izboljševati naša prizadevanja. 
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Naložbe 
Zavedamo se, da je dolgoročna preobrazba v bolj trajnostne poslovne procese povezana z 
velikimi prizadevanji in stroški. Da bi to dosegli, smo pripravljeni izvesti znatne naložbe in 
upoštevati okoljske učinke kot ustrezna merila pri odločanju znotraj naših naložbenih procesov. 

 
Pregledno poročanje 
Skupina GLS se zavezuje, da si bo prizadevala za čim učinkovitejše zmanjšanje negativnih 
vplivov svojih dejavnosti na okolje in da bo v interesu vseh deležnikov napredovala pri 
spopadanju z okoljskimi izzivi. Zato o naših procesih pregledno poročamo zunanjim in notranjim 
deležnikom v skladu z mednarodno priznanimi standardi. Naša odgovornost je zagotoviti visoko 
kakovost objavljenih podatkov in nenehno postavljati pod vprašaj obstoječe procese, ker tak 
pristop omogoča napredek. 

 
Sporočanje 
Ta okoljski standard smo preoblikovali v konkretna navodila za vse nacionalne družbe. 
Zainteresiranim deležnikom je okoljski standard na voljo na spletnih straneh vseh družb v skupini 
GLS in hčerinskih družb. 

 
Povezani dokumenti 
● Kodeks poslovnih standardov skupine GLS 
● Kodeks ravnanja za dobavitelje skupine GLS 

 
Odgovornost 
V okviru naše okoljske strategije in našega sistema okoljskega ravnanja, ki je v skladu s 
certifikatom ISO 14001, nenehno pregledujemo stopnjo doseganja naših ciljev in ciljnih področij. 
Za pripravo in redno pregledovanje okoljskega standarda je odgovorna služba za okoljske, 
družbene in upravne zadeve (EGS) skupine GLS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Seidenberg 
Izvršni direktor družbe GLS B.V. 
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