
TRAJNOST PRI PODJETJU HÖDLMAYR
Ozaveščanje pomeni aktivno soočanje 
s temo. Pri tem je potreben pregled 
obstoječega stanja, vključno z odtisom 
CO2 v skladu s protokolom o toplogred-
nih plinih in trajnostnim poročilom v skla-
du s standardom GRI.

Ozaveščanje pomeni tudi jasno zave-
danje zapletenih izzivov, biti stvaren, ne 
da bi pri tem izgubili strast in željo po 
učinkovitosti in ustvarjalnosti. 

Da bi srednje do dolgoročno odpra-
vili naš odtis, stavimo na 3 osnovne 
stebre zmanjšanja CO2: PREPREČITI - 
ZMANJŠATI - KOMPENZIRATI. Dejstvo je, 
da alternativnih serijskih pogonov za to-
vornjake ali celo za železniške proge, ki 
so vse bolj dostopni, ni mogoče ustvariti 
čez noč. Zaradi tega je za nas še toliko 
pomembneje, da zavestno spodbujamo 
napredek v smislu trajnosti, da dejavno 
sodelujemo pri njenem oblikovanju in da 
jo naredimo razumljivo vsem zainteresi-
ranim stranem.

NAŠI DELEŽNIKI
Trajnostna strategija družbe Hödlmayr te-
melji na ambicioznih ciljih zelenega dogo-
vora EU in upošteva zahteve ključnih de-
ležnikov. Zahvaljujoč stalnim prizadevanjem 
sivih razprav je mogoče vse trajnost-
ne pobude uskladiti s potrebami in 
pričakovanji prav teh zainteresiranih strani.  
 
Natančna opredelitev notranjih in zunanjih 
deležnikov ter njihovega vpliva na podjetje in 
na njegove zahteve, je bila oblikovana s strani 
skupine za trajnostni razvoj v okviru eksternih 
delavnic. Prikazana matrika odraža te rezul-
tate in utira pot trajnostnemu dialogu.

V nadaljnjem koraku so bile obravnavane, 
ocenjene in dokumentirane.
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NAŠE TEME
S pomočjo različnih metodoloških pris-
topov, kot je analiza pomembnosti v 
skladu s standardi GRI in kartiranje ciljev 
trajnostnega razvoja, kot je prikazano 
na spodnjih grafih, je bila pomembnost 
ocenjena z različnih vidikov. Iz tega je bilo 
opredeljenih 12 ključnih tem za skupino 
podjetij Hödlmayr.

Hkrati je jasna neposredna povezava 
med glavnimi temami in cilji trajnostnega 
razvoja (SDG-ji).

NAŠI TRAJNOSTNI CILJI
PREPREČITI – ZMANJŠATI – KOMPENZIRATI

 –  – 

Z doslednim izvajanjem učinkovite traj-
nostne strategije smo zavezani ciljem ev-
ropskega „zelenega dogovora“. Kot pionirji 
smo se odločili, da jih presežemo.

Poleg tega aktivno upoštevamo 
pričakovanja naših deležnikov. Mednje 
sodijo stranke, zaposleni, lastniki, banke, 
zavarovalnice, dobavitelji, oblasti in prebi-
valci.

Zmanjšujemo naše specifične  
emisije CO2 (CO2/vozilo) za  

-55 odstotkov do leta 2030.  
(v primerjavi z letom 1990)

Do leta  2030 
bodo vse naše lokacije 

brez CO2.

Do leta  2040 
bomo CO2 nevtralno 

podjetje.

Do leta 2050 
bomo podjetje brez CO2.

NAŠI GLAVNI CILJI:
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Hödlmayr se zaveda svoje odgovornosti 
za zaščito podnebja. Večina emisij CO2 
v logistiki vozil je posledica visokih zah-
tev po energiji in virih. Končni cilj je torej: 
znatno in stalno zmanjševanje emisij to-
plogrednih plinov.

IZRAČUNATI ODTIS.
POZNATI TRENUTNO STANJE. 

Že drugič (2018 in 2021) je bil izračunan 
tako imenovani „ogljični odtis podjet-
ja - CCFP“ za celotno podjetje. Ker pa 
se je družba odločila za razširitev ome-
jitev bilance stanja, je primerljivost obeh 

poročil, kot je navedeno zgoraj, možna le 
pogojno.

Upoštevani so bili vsi bistveni toplogred-
ni plini, za določitev ekvivalentov CO2 pa 
so bili upoštevani emisijski dejavniki Avs-
trijske zvezne agencije za okolje, DEFRA 
(Oddelek za okolje, hrano in podeželje) 
ter podatki dobaviteljev energije.

Kot osnova za izračun toplogrednih emisij 
podjetja so bile uporabljene tri kategori-
je emisij po protokolu GHG. Ta področja 
uporabe se imenujejo obsegi (angl. sco-
pe).

OHRANJANJE VREDNOSTI.
ZAŠČITITI PODNEBJE IN VIRE.
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Po možnosti brezemisijski prevoz 
avtomobilov

Najsodobnejša tehnologija motorjev, sis-
temi za sledenje in spremljanje, optimalni 
tlak v pnevmatikah, optimizacija faktorja 
natovorjenosti, redno ekološko usposa-
bljanje voznikov in premišljena intralogisti-
ka so tukaj ključni dejavniki za uspeh.

Vodik namesto dizelskega goriva

Hödlmayr načrtuje, da bodo tovornjaki v 
naslednjih nekaj letih uporabljali vodiko-
ve gorivne celice. Obseg naložb za ta vo-
zila znaša več milijonov evrov. Poleg tega 
Hödlmayr sodeluje z velikim naftnim kon-
cernom, da bi se uporabljal zeleni vodik kot 
gorivo za komercialno električno mobil-
nost v težkem prometu.

Vlaganje v avtonomne konvoje to-
vornjakov (angl. „platooning“)

Kot strokovnjak za logistiko vozil si  
Hödlmayr že vrsto let prizadeva za ne-
nehno in predvsem dejavno spodbujanje 
zmanjšanja goriva in ogljikovega dioksi-
da. To je tudi eden od razlogov, zakaj ima 
Hödlmayr 15-odstotni delež v podjetju Di-
gitrans GmbH. Učinek zavetrja pri platoo-
ningu ima tukaj velik potencial. Ta nova 
tehnologija bo omogočila do 15-odstotni 
prihranek goriva. To je bilo izračunano v 
obsežnih simulacijah v vetrovniku. 

Osredotočenost na izgradnjo želez-
nice

Kot multimodalni specialist za logistiko vozil 
Hödlmayr povezuje in optimizira uporabo 
vseh transportnih sredstev. Skupina podje-
tij ima 20 celovitih železniških sistemov, na 
osmih lokacijah pa tudi lastne železniške 
povezave. Pomembno je, prepričati kupce 
o dodani vrednosti železnice z inovativnimi 
koncepti koncentrične železnice.

Naložbe v fotovoltaiko in termično 
sanacijo

Leta 2021 je bilo na sedežu v Schwertbergu 
nameščenih 3.888 solarnih plošč. Z upora-
bo sončne energije je mogoče letno prih-
raniti okrog 1000 ton CO2.

Poleg tega ima skupina Hödlmayr na loka-
ciji v Schwertbergu tudi dve hidroelektrarni 
ter 20 polnilnih postaj za električne avto-
mobile.

Belgijska hčerinska družba v Tongerenu 
tudi že več let namešča solarni sistem, ki 
oskrbuje 1200 gospodinjstev. Preverjanje 
ostalih zadevnih lokacij je v teku.

NAŠE AMBICIJE.  
NAŠE DEJAVNOSTI.
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Ugodnosti za generacije 

Zadovoljstvo zaposlenih je predpogoj, da 
jih lahko trajno zadržimo v podjetju. Zato 
podjetje Hödlmayr poleg splošnih ugod-
nosti ponuja tudi posebne dodatne sto-
ritve, prilagojene vsaki generaciji.

Certifikat v skladu z ISO 45001

Osrednje teme, kot sta varnost pri delu in 
zdravje, se znotraj skupine Hödlmayr prav 
tako celostno obravnavajo. Prikazane so 
kot del integriranega sistema upravljanja 
in so certificirane v skladu s standardom 
ISO 45001.

Vsak zaposleni na vsaki lokaciji ima dostop 
do službe medicine dela s pooblaščenim 
zdravnikom za medicino dela.

TRAJNOSTNA RAST.
IZBOLJŠANJE DELOVNEGA OKOLJA.

VIZIJA KOT GLAVNO  
IZHODIŠČE ZA RAST
Agilnost, hitrost in duh povezanosti so podjetje Hödlmayr pripeljali že skozi številne velike 
krize. To pomeni, da odgovorni ravnajo odločno in z zelo jasnim poudarkom na srednje- in 
dolgoročnih temah, da bi še izboljšali konkurenčno prednost podjetja. Novi trgi, naložbe 
in inovacije so aktualni bolj kot kdaj koli prej.

OBLIKUJEMO SKUPAJ.  
IZBOLJŠANJE DELOVNEGA SVETA.

Dostojno delo  

V podjetju Hödlmayr delajo somišljeniki, 
misleci, načrtovalci in naprednjaki. 

Približno 1 600 „people in logistics“ se je na-
mesto rutine odločilo za raznolikost in iz-
zive. Drugače povedano, vse jih povezuje 
temeljna pripravljenost narediti znamenito 
dodatno miljo.

Pomembno je omeniti, da 50 odstotkov za-
poslenih v podjetju Hödlmayr predstavlja 
poklicna skupina „vozniki“. Leta 2021 je bilo 
v skupini Hödlmayr zaposlenih 828 vozni-

kov, nadaljnjih 58 pa jih je za skupino delalo 
preko franšiznih podjetij. To pomeni, da je 
več kot polovica od skupno približno 1600 
zaposlenih vsak dan „na poti“.

NAŠE AMBICIJE.  
NAŠE DEJAVNOSTI.
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Piloti na cesti: „Varnost na prvem 
mestu“

Na eni strani imamo stalne naložbe 
v vozni park. Tovornjaki so, na primer, 
opremljeni z varnostnimi funkcijami, kot 
so retarderji, ojačane motorne zavo-
re za zastoje, predvidljivi tempomati ter 
pomočniki za vzdrževanje razdalje in oh-
ranjanje voznega pasu. Poleg tega se je  
Hödlmayr odločil za nove standardne 
vlake in s tem za nov dvižni sistem „Smart 
Lift“, ki zagotavlja enostavno nakladan-
je in razkladanje. Prav tako so vsi sedeži 
v tovornjakih tako imenovani udobni 
sedeži, za katere so značilne posebne 
ojačitve v naslonjalu in sedalni površini.

Drugi osrednji poudarek varnostnega 
paketa podjetja Hödlmayr je celovito 
usposabljanje in stalno nadaljnje uspo-
sabljanje. Faza usposabljanja pilota pod-
jetja Hödlmayr traja štiri tedne. Poleg 
tega se redno izvajajo treningi za voznike.

NA POTI - NAJVEČJA SKUPINA 
ZAPOSLENIH V SREDIŠČU
Hödlmayr kot eno največjih logističnih podjetij za vozila v Evropi dosledno stavi na  
privabljanje k poklicu in namenja posebno pozornost varnosti voznikov.

INDIVIDUALNI RAZVOJ
Kot mednarodno družinsko podjetje Hödlmayr svojim zaposlenim ponuja varno okolje z 
vsestranskimi razvojnimi možnostmi.

A k t i v n o  s o o b l i ko v a n j e  t e m  
prihodnosti

Avtomobilska industrija se spreminja, 
mobilnost se preoblikuje. Avtonomna 
vožnja, souporaba avtomobilov, alterna-
tivne možnosti pogonov - korenite spre-
membe so v teku in prihodnost še nikoli ni 
bila tako razburljiva kot danes. Pri pod-
jetju Hödlmayr je mogoče vsak dan de-
javno soustvarjati pri temah usmerjenih 
v prihodnost.

Enake možnosti

Vse funkcije v skupini podjetij so na voljo 
vsem osebam z ustreznimi kvalifikacijami 
in izkušnjami. Seveda pri tem spol in sta-
rost ne igrata nobene vloge.

Digitalna skladnost

V podjetju Hödlmayr je pomembno, da 
nenehno povečujemo potenciale digita-
lizacije. Če na trgu ne najdemo potrebnih 
rešitev, se zanašamo na lasten razvoj.
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