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Trajnostna prizadevanja skupine GLS so nagrajena z zlatim 
certifikatom EcoVadis 

Vpliv podjetja na okolje ga uvršča v prvih 7 % industrije poštnih, kurirskih in 
multimodalnih tovornih dejavnosti. 

 
Amsterdam, 7 Marec 2022 – Prizadevanja skupine GLS za povezovanje ljudi po 
vsem svetu ob hkratnem varovanju okolja za prihodnje generacije so bila nagrajena 
z zlatim certifikatom EcoVadis. EcoVadis je mednarodni ponudnik ocen trajnosti za 
več kot 90.000 podjetij, ki ponuja vodilno rešitev za spremljanje in optimizacijo 
trajnosti v svetovnih dobavnih verigah. EcoVadis drži podjetja do najvišjih možnih 
standardov, kar pomeni, da je GLS z uvrstitvijo v 93. percentil eden najbolj 
trajnostnih paketnih prevoznikov v Evropi. EcoVadis obravnava vrsto meritev v 
kategorijah: okolje, trajnostna nabava, etika ter delo in človekove pravice. Visoka 
ocena skupine GLS pri EcoVadisu tako odraža prizadevanja podjetja v celotnem 
spektru družbene odgovornosti podjetij. 
 
Poenotenje mrežne strategije za okoljsko trajnost 
Zlasti ocena vpliva na okolje skupine GLS 80/100 uvršča podjetje med 7 % najbolj 
ocenjenih podjetij v sektorju. Ta izjemna okoljska ocena je rezultat dolgoročne 
strategije okoljske trajnosti podjetja. Skupina GLS, tako kot njeni lokalni prometni 
partnerji, že več kot deset let aktivno išče in izvaja načine za zmanjšanje vpliva na 
okolje. Skupina GLS je začela z združevalno strategijo, da bi povečala svoj učinek in 
zagotovila, da se znanje in trud delijo v celotni mednarodni mreži. Naraščajoči uspeh 
strategije se odraža v dejstvu, da je bila lanska srebrna ocena podjetja EcoVadis 
letos zvišana na zlato. 
 
Spodbudni znaki 
Strategija okoljske trajnosti skupine GLS temelji na zmanjševanju emisij, izogibanju 
in kompenziranju emisij, pri čemer so prednostne naloge ponderirane na zmanjšanje 
in izogibanje emisij. "Zavezani smo ustvarjanju trajnostne organizacije, ki bo 
ustrezala potrebam sveta okoli nas," pravi izvršni direktor Martin Seidenberg. 
»Ponosen sem, da v skupini GLS sprejemamo neposredne korake, ki ustvarjajo tako 
pozitiven učinek in nam pomagajo pri doseganju našega skupnega cilja ustvarjanja 



 

trajnostnega sveta prihodnosti. Zlati certifikat EcoVadis je priznanje, da smo na pravi 
poti, pa tudi spodbuda, da še bolj izboljšamo svoja prizadevanja za trajnostni razvoj. 
 
Za več infomracij obiščite gls-group.com  
 
 
O skupini GLS 
GLS Group je mednarodni ponudnik paketnih storitev z močnim strokovnim znanjem 
na lokalnem trgu. GLS vsak dan dostavi na milijone paketov prek svojega 
brezhibnega čezmejnega omrežja. Podjetje je ponosno na to, da svojim strankam v 
41 državah nudi izkušnjo brez težav in visokokakovostne storitve, ki najbolj ustrezajo 
njihovim potrebam. Z ostrim očesom na najpomembnejše – stranko – je GLS 
prisoten v skoraj vseh evropskih državah in deluje prek hčerinskih družb v popolni 
lasti v Kanadi in na zahodni obali ZDA, vse v enem omrežju GLS. Mrežo GLS 
sestavlja 88 centralnih in regionalnih prekladalnih mest ter približno 1.600 depojev, ki 
jih podpira približno 35.000 dostavnih vozil na zadnji kilometri in 4.600 tovornjakov 
na dolge razdalje. Način, kako GLS aktivno upravlja svoje omrežje in povezuje svoje 
trge, daje podjetju agilnost in fleksibilnost, da se odzove na hitro spreminjajoče se 
razmere v panogi. V letu 2020/21 je GLS kljub svetovnim izzivom ustvaril rekordne 
prihodke v višini 4,5 milijarde evrov in dostavil 840 milijonov paketov. 
 
O EcoVadis. 
EcoVadis ponuja vodilno rešitev za spremljanje trajnosti v globalnih dobavnih 
verigah. EcoVadis si z uporabo inovativne tehnologije in trajnostnega znanja 
prizadeva pritegniti podjetja in jim pomagati pri sprejemanju trajnostnih praks. 
 
  
 

https://gls-group.eu/

