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Z upoštevanjem načel trajnostne trgovine v Skupini Mercator delujemo kot družbeno
odgovorno podjetje:

• zagotavljamo trajnostne aktivnosti znotraj naših internih procesov in

• spodbujamo naše dobavitelje k trajnostni proizvodnji in kupce k trajnostni potrošnji

Trajnostna trgovina kot strategija

Okolju prijazni 
procesi in SRO

Obvladovanje 
dobavnih verig 

Ozaveščanje 
kupcev



V Mercatorju obvladujemo in zmanjšujemo vplive svojih dejavnosti na naravno
okolje.

Da bi svoja prizadevanja lažje dosegli, smo vzpostavili sistem ravnanja z

okoljem v skladu z zahtevami mednarodnega standarda ISO 14001.

Sistem ravnanja z okoljem – ISO 14001
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Mercator, d.d. je edino 
trgovsko podjetje na 

debelo in drobno z 
izdelki široke potrošnje 

v Sloveniji, ki ima 
certifikat ISO 14001.



1. ODLIČNO SPELJANE TRANSPORTNE POTI: pridobljen status Pooblaščenega 
gospodarskega subjekta (AEO) program akreditacij, ki velja za celotno Evropsko skupnost.

• 10% manjše število prevoženih kilometrov 
• 12% boljša izraba tovornih vozil 
• 18% manj tedenskih dostav
• 3.000.000 manj prevoženih kilometrov opazno manj izpustov in drugih okoljskih stroškov

� uporaba okolju prijaznih transportnih tehnologij

Okoljski vidiki dejavnosti (2009 glede na 2007)
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� uporaba okolju prijaznih transportnih tehnologij
� optimizacija transportnih poti in urnikov dostave
� obvladovanje povratne logistike 
� sodelovanje v shemah odpadnih materialov in shemah reciklaže
� načrtovana reinženiring in optimizacija procesov
� uporaba okolju prijaznih motorjev z možnostjo uporabe alternativnih goriv
� povratna logistika kot del distribucijske



2. PREMIŠLJENO NAČRTOVANJE IN GRADNJA STAVB

• energetsko učinkovito načrtovanje in gradnja trgovskih objektov 
• maksimalno izkoriščanje razpoložljive dnevne svetlobe
• zmanjševanje toplotnih izgub z dobro izolacijo 
• optimizacija porabe s centralnim nadzorovanjem delovanja sistemov v zgradbah
• vključevanje pametnih rešitev, kot so talno ogrevanje in hlajenje ter izpodrivno 

prezračevanje

Okoljski vidiki dejavnosti
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• Vzpostavili smo sistem ravnanja z odpadnimi baterijami in 
akumulatorji

• Za 18% smo zmanjšali število porabljenih brezplačnih 
blagajniških vrečk in za 15% večjih plačljivih vrečk ter posledično 
količino naravnih surovin

• Uporabljamo povratne transportne embalaže (Pool system) za 
program Sadje in zelenjava

Okoljski vidiki dejavnosti
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program Sadje in zelenjava

• Letno ločeno zberemo:

• 12.100 ton odpadne embalaže 

• 194 ton odpadne električne in elektronske opreme 

• 3.900 ton bioloških odpadkov



• Podpiramo lokalno ponudbo – našemu potrošniku želimo ponuditi 

izdelke, ki so mu blizu po okusu in vonju – želimo si, da bi naši kupci 

izbirali med kakovostnimi domačimi izdelki

Odnos do kupcev in okolja
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• Iniciativa za povečanje domače pridelave svežega sadja in 

zelenjave – pozvali smo obstoječe slovenske pridelovalce, združenja 

in zadruge, naj zagotovijo zadostne količine domačega sadja in 

zelenjave, ter jim namenili več prostora na naših policah



Trajnostno naravnani ponudba in storitev

Okolju prijazna ponudba
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Okolju prijazen sosed



Razvoj trajnostnih izdelkov:

Podjetja moramo s svojimi dobavitelji tesno sodelovati pri:
- Oblikovanju izdelka,
- proizvodnji izdelka,
- izbiri embalaže in 
- načinu transporta in dostave.

Kako naprej?
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The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to  
open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and  
then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image  
and then insert it again.

Razvoj ponudbe trajnostnih storitev:
Poskusni pilotski projekt električnih skuterjev



Velik trgovec, veliki učinki

Mercator, d.d. kot največji trgovec v Sloveniji ima velik vpliv na naravno okolje.

Z vsemi aktivnostmi, ki jih v Mercator, d.d. usmerjamo v trajnostni razvoj,
pomembno vplivamo tako na naše poslovne partnerje kot kupce in njihov 
pozitiven odnos do okolja.

Kot največji domači trgovec in eden najsodobnejših trgovcev v regiji je Mercator, 
d.d. nosilec pozitivnih sprememb tudi na okoljskem področju.
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d.d. nosilec pozitivnih sprememb tudi na okoljskem področju.



Hvala za pozornost!
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