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POVZETEK  

V pričujoči magistrski nalogi smo skušali s pomočjo intervjujev šestih slovenskih MSP 

ugotoviti ali je vpeljevanje metode LCA ekonomsko smiselno, ter nadalje predstaviti 

prednosti metode LCA ter kakšne stroške imajo podjetja (v našem primeru mala in srednje 

velika) ob vpeljavi metode LCA. Na podlagi pregleda dosedanjih raziskav smo predstavili 

namen uporabe metode LCA za podjetja, povzeli štiri faze metode LCA in predstavili dobre 

prakse uporabe te metode v slovenskih in tujih podjetjih. Z analizo intervjujev smo ugotovili, 

da podjetja, ki to metodo že uporabljajo, vidijo v njej ekonomski smisel. Podjetja, ki metode 

še ne uporabljajo, imajo glede nje in njenih koristi za podjetje premalo informacij, da bi v njej 

videli potencial za uvedbo v njihovo podjetje. Za v bodoče bi bilo dobro nameniti več 

strokovnih izobraževanj glede uvedbe metode LCA v podjetja. 

Ključne besede: metoda LCA, MSP, vpeljevanje metode, uporaba metode, faze LCA, koristi 

metode.  

SUMMARY  

This master’s thesis is focused on interviews of six Slovenian SMEs (small and medium-sized 

companies), on which basis we wanted to find out whether the introduction of the LCA 

methodology is economically viable, and also to introduce the advantages of the LCA 

methodology.  We also wanted to know about the costs incurred through the introduction of 

the LCA methodology in companies, in our case in small and medium-sized enterprises. 

Based on a review of the recent literature we outlined the purpose of using the LCA 

methodology in companies. Four steps of the LCA methodology are summarised in the thesis, 

and cases of good practice used by some Slovenian and foreign companies are presented. The 

analysis of the interviews revealed that those companies that had already been using this 

method considered it to be economically viable. Companies which had not yet used the 

methodology, had too little information about it and its economic benefit to see any potential 

to introduce it in their company. In the future, it would be advisable to provide more 

professional trainings regarding the introduction of the LCA methodology in companies. 

Key words: LCA method, SMEs, introduction of the method, use of the method, stages of the 

LCA, benefits of the method. 
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1 UVOD  

V magistrski nalogi je obravnavana uporaba metode LCA v slovenskih malih in srednje 

velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP). To temo smo si izbrali, saj nas zanima ali so 

slovenska podjetja naklonjena uporabi metode LCA. V tem poglavju predstavljamo kaj je 

problem raziskave in teoretična izhodišča. Predstavili smo namen in cilje raziskave. Našteli 

smo raziskovalna vprašanja, ki smo jih skozi magistrsko nalogo raziskovali. Zapisali smo 

omejitve in predpostavke za problem, ki smo ga raziskovali. 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

Ocena življenjskega cikla je analiza celotnega življenjskega kroga (v nadaljevanju LCA) 

proizvodov ali storitev. Analiza življenjskega kroga (LCA metoda ali LCA analiza) je 

mednarodna metoda, katero določata standarda ISO 14040 (International Standard 1997 a) in 

ISO 14044 (international Standard 1997 b) (Služba za varstvo okolja b. l.). LCA metoda je 

najbolj uporabljena v industriji, kjer zmanjšujejo okoljske obremenitve in večajo konkurenčno 

prednost organizacij. Metoda se uporablja predvsem za izboljšavo proizvodov, materialov, 

tehnologij in za vključevanje recikliranja (Burja, Sonnenschein in Vrhunec 2014). Metoda 

življenjskega cikla se je začela okoli leta 1970 na raziskovalnem inštitutu Midwest v ZDA. 

Kmalu za tem se je v Evropi  pojavila (Battelle Frankfurt univerza v Angliji, EMPA v Švici in 

Sundstrom na Švedskem) podobna metoda, katere glavna tema je bila primerjalna analiza 

embalaže iz okoljskega vidika, zlasti ohranjanje in varčevanje z energijo (Klopffer 1997). Z 

metodo LCA ocenjujemo vse vplive določenega proizvoda na okolje, ki jih ta v svojem 

življenjskem ciklu izzove. Glavni cilj v tem postopku je, da ta proizvod okoljsko 

optimiziramo. Metoda predstavlja ovrednotenje vseh vstopnih, izstopnih in potencialnih 

vplivov določenega proizvodnega sistema na okolje v celotnem življenjskem ciklu (ITPVO 

2000 a). Metoda LCA je uporabna metoda za ocenjevanje okoljskih vplivov in za večjo 

preglednost v industriji. Podjetja s proizvodnjo uporabljajo to metodo, zaradi trženja, 

predvsem pa zaradi izboljševanja izdelkov (Koražija 2010).  

Veliko podjetij že uporablja pristop življenjskega kroga. Življenjski krog izdelkov ali storitev 

čedalje bolj uporabljajo v industriji kot pomoč pri zmanjševanju splošne okoljske 

obremenitve in predvsem da izboljšajo konkurenčnost svojih proizvodov. LCA je torej orodje 

za izboljševanje zasnove izdelkov (izbira materiala, tehnologij ipd.) (Burja, Sonnenschein in 

Vrhunec 2014; Ogorelec 2008).  LCA na poslovnem področju pomaga pri razumevanju, 

kateri deli življenjskega kroga izdelka najbolj vplivajo na okolje in na ta način postanejo v 

organizacijah gospodarsko učinkovitejši. Na področju razvoja in trženja izdelkov ali storitev 

je priporočljivo dobro sodelovanje z dobavitelji in strankami. Imeti moramo čim boljše 

odnose s poslovnimi partnerji, strankami, delničarji, javnimi organi in raznimi ostalimi 

skupinami (Burja, Sonnenschein in Vrhunec 2014). 
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V raziskavo smo vključili šest slovenskih malih in srednje velikih podjetij (MSP) različnih 

dejavnosti. S kvalitativno metodo raziskovanja smo izvedli intervjuje z izbranimi podjetji in 

pridobljene rezultate ustrezno interpretirali. Problem, ki ga tekom raziskave obravnavamo, je 

predstaviti uporabo metode LCA na primeru šestih MSP v Sloveniji. Poleg tega 

predstavljamo uporabo metode LCA v nekaterih tujih podjetij. V raziskavi nas zanima ali je 

ekonomsko smiselno vpeljevanje metode LCA v slovenska podjetja, kakšne prednosti MSP 

vidijo v njeni vpeljavi ter kakšne stroške imajo zaradi uporabe metode LCA. 

1.2 Namen in cilji raziskave ter raziskovalna vprašanja 

Za izdelavo magistrske naloge smo izbrali temo, ki se nanaša na uporabo metode LCA v  

slovenskih podjetjih – MSP. Zanima nas, zakaj so se izbrana intervjuvana podjetja odločila za 

uporabo metode LCA ter na kakšne načine zmanjšujejo obremenitve okolja s pomočjo te 

metode. Splošno znano je, da se metode LCA najbolj poslužujejo velika podjetja, ostala 

podjetja pa zelo malo. V nalogi nas tudi zanima, kako se izbrana mala in srednja podjetja v 

Sloveniji poslužujejo te metode. Torej namen magistrske naloge je, da na osnovi  prebranih  

študij in analiz predstavimo potrebne predhodne raziskave za uvedbo metode LCA v podjetja 

ter na primeru MSP raziščemo, zakaj in kako se ti poslužujejo metode LCA ter ali je smiselno 

vpeljevanje metode LCA v slovenska mala in srednje velika podjetja. 

 

Cilji magistrske naloge so: 

 Pregled obstoječe strokovne slovenske in tuje literature o analizi življenjskega cikla. 

 Opredelitev pojma analize življenjskega cikla. 

 Predstavitev bistvenih ugotovitev slovenskih in tujih raziskav na področju analize 

življenjskega cikla izdelkov. 

 Izdelava SWOT analize: predstaviti prednosti, slabosti, priložnosti in tveganja uporabe 

LCA metode. 

 Izvedba kvalitativne metode raziskovanja slovenskih podjetij o uporabi metode LCA. 

 Preučitev trenutnega stanja uporabe metode LCA na primeru šestih MSP.  

 Na podlagi kvalitativne raziskave in šestih intervjujev nameravamo ugotoviti motive in 

uporabo metode LCA v slovenskih MSP. 

 Ugotoviti, zakaj se  podjetja poslužujejo uporabe metode LCA in zakaj ne. 

 Ugotoviti ali metoda LCA zmanjša stroške podjetij ali jih zviša, kaj podjetjem doprinese. 

V empiričnem delu magistrske naloge bomo opravili kvalitativno metodo raziskovanja in s 

pomočjo ugotovitev na podlagi intervjujev odgovorili na sledeča raziskovalna vprašanja: 

 Zakaj se izbrana podjetja ne poslužujejo metode LCA? 

 Kako se izbrana podjetja poslužujejo metode LCA? 

 Ali je v izbranih podjetjih ekonomsko smiselno vpeljevanje metode LCA? 

 S katerimi stroški so se izbrana podjetja soočala pri uporabi metode LCA? 
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 Na kakšne načine so izbrana podjetja z metodo LCA zmanjšala obremenitve na okolje? 

1.3 Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so 

predstavljeni osnovni pojmi in teoretična izhodišča o analizi življenjskega cikla oz. metode 

LCA. S pomočjo domače in tuje literature je predstavljena metoda LCA in primeri dobrih 

praks iz tujine. V tem delu so povzeta stališča, študije in raziskave drugih avtorjev v zvezi z 

raziskovalnim problemom. 

 

V empiričnem delu magistrske naloge smo izvedli kvalitativno metodo raziskovanja. 

Primarne podatke smo pridobili s pomočjo pol strukturiranega intervjuja. Intervjuvali smo 

šest MSP v Sloveniji. Nekatere intervjuje smo izvedli osebno na sedežih podjetij, pri ostalih 

pa je potekal telefonski pogovor. Izvedli smo primerjavo treh MSP, ki uporabljajo metodo 

LCA s tremi MSP, ki te metode ne uporabljajo. Pridobljene podatke smo analizirali in 

interpretirali glede na obstoječe raziskave drugih avtorjev. 

1.4 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Metoda LCA je metoda ocenjevanja morebitnih okoljskih vplivov izdelkov ali storitev. V 

magistrski nalogi se bomo, pri teoretičnem in empiričnem delu, omejili na analizo 

življenjskega kroga izdelkov v slovenskih malih in srednjih podjetjih z ekonomskega vidika. 

V raziskovalnem delu se bomo osredotočili na MSP v Sloveniji. Izvedli bomo pol strukturiran 

intervju s šestimi slovenskimi MSP. Slednje predstavlja tudi našo omejitev, saj bo naša 

raziskava kvalitativne narave in nam bo dala globlji vpogled v obravnavano tematiko, po 

drugi strani pa nam ne omogoča posploševanja ugotovitev. Predpostavljamo, da bodo podjetja 

pripravljena sodelovati v raziskavi in da bodo na zastavljena vprašanja odgovarjali vestno in 

iskreno.  
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2 ANALIZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA (LCA) 

Analiza življenjskega cikla se je začela razvijati leta 1990, ko je SETAC (Society of 

Environmental Toxicology and Chemistry, Društvo toksikologije okolja in kemije) organiziral 

prve delavnice, ki so se nanašale na metodo LCA. Metodo so sicer že prej izvajali, vendar v 

drugačni obliki. Prvotni okvir LCA je bil sestavljen iz treh komponent: inventar, analiza 

vpliva in analiza izboljšav (glej sliko 1). Nato so leta 1993 dodali novo komponento 

»definicija cilja in določitev obsega« (Curran 2015, 11-12). 

Že v preteklosti so veljala načela, za uveljavljanje okvirja metode LCA. Dandanes se LCA 

nanaša na postopek zbiranja in vrednotenja učinkov, rezultatov in potencialnih okoljskih 

vplivov proizvodnega sistema v celotnem življenjskem krogu. LCA metoda se postopoma 

izboljšuje (Curran 2015, 11-12). V nadaljevanju (Slika 1) je prikazano, kako se je metoda 

LCA skozi leta spreminjala oz. izboljševala.  

 

Slika 1: Časovni razvoj metode LCA 

Vir: Curran 2015. 

2.1 Osnove analize življenjskega cikla 

Ocena življenjskega cikla (LCA) je metodološki okvir za ocenjevanje vplivov na okolje z 

vidika življenjskega cikla izdelka. Metodološki okvir se osredotoča predvsem na zdravje ljudi, 

vpliv na ekosisteme, izčrpavanje virov okolja (voda, tla), hrup, smog itd. Pri izvedbi 

ocenjevanja LCA je korak zasnove in razvoja navadno izključen, saj je pogosto domneva in 

ne prispeva bistveno k analizi. Ocenjevanje življenjskega kroga je standardizirana 

metodologija, katera zagotavlja zanesljivost in preglednost korakov skozi celotno verigo 

proizvoda, od nakupa in prevoza ustreznih materialov, proizvodnje, distribucije, recikliranja 

in vse do končne uporabe izdelka ali storitve. Z metodo LCA lahko ocenimo vpliv izdelka ali 

storitve na okolje od zibelke do groba. Življenjskemu krogu izdelkov ali storitev pravimo, z 
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drugo besedo tudi ekobilance (Služba za varstvo okolja b. l.). Podjetja analizo življenjskega 

kroga uporabljajo pri razvoju proizvoda (za izboljšave proizvodov ali storitev), vzpostavitvi 

sistema ravnanja z okoljem in pri komunikaciji ter trženju (Služba za varstvo okolja b. l.).  Pri 

ocenjevanju stroškov življenjskega kroga izdelka, ocenjujemo stroške v celotni dobi izdelka 

ali storitve. Najpogostejši in običajni stroški, ki so pri tem vključeni so: stroški naložbe, 

stroški obratovanja, vzdrževanja in odstranjevanja na koncu življenjske dobe izdelka. Ocena 

stroškov življenjskega kroga je možna, ni pa samostojna, zato se mora opirati na rezultate 

LCA (Burja, Sonnenschein in Vrhunec 2014, po Radonjič 2012). 

2.2 Koraki oz. faze življenjskega cikla 

Analiza življenjskega cikla obravnava okoljske vplive v celotnem življenjskem krogu 

proizvoda. Od pridobivanja surovin, uporabo, obdelavo (na kocu življenjske dobe), 

recikliranjem in končno odstranitvijo ti. »od zibelke do groba« (International Standard 1997 

a). 

Analiza življenjskega cikla se deli na štiri faze (International Standard 1997 a; Curran 2015, 

11-12).: 

 Prva faza: Opredelitev cilja in obsega (opredelitev namena izvajanja LCA, študije, 

predpostavke in pričakovani rezultati). 

 Druga faza: Analiza inventarja (opredelitev porabe energije, surovin in okoljskih izpustov, 

povezanih z vsako fazo življenjskega cikla). 

 Tretja faza: Ocena učinka (ocena vplivov na zdravje ljudi in okoljski rezultati povezani z 

rezultati druge faze LCA). 

 Četrta faza: Razlaga (analiza rezultatov, popis in modeliranje učinkov ter predstavitev 

ugotovitev). Slika 2 prikazuje cikel štirih faz metode LCA in kako so med seboj povezane. 

 

 

Slika 2: Faze Analize življenjskega cikla 

Vir: Turk idr. 2014. 
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Življenjski cikel izdelka se najprej začne z načrtovanjem in razvojem proizvoda. Nato mu 

sledi pridobivanje virov, proizvodnja ter poraba pri potrošnikih. Končna življenjska doba 

izdelka se kaže v dejavnosti, kjer izdelek sortiramo za ponovno uporabo ti. recikliranje. Vsi ti 

koraki življenjskega cikla izdelka so rezultat vpliva na okolje, zaradi porabe virov in raznih 

emisij v naravno okolje (Rebitzer idr. 2013, 701-702). Poudariti je potrebno, da odločitve v 

koraku načrtovanja in razvoja močno vplivajo na okoljske učinke, bolj kot v drugih korakih 

LCA. Načrtovanje izdelka ima velik vpliv v naslednjih korakih, zato mora biti načrt že na 

začetku dobro zasnovan (Rebitzer  idr. 2013, 702). 

Prva faza »opredelitev cilja in obsega LCA« zagotavlja dosledno izvajanje LCA. Analiza 

modelira življenjski cikel izdelka, storitve ali sistema. Pomembno je, da se zavemo, da je 

model poenostavljen za uresničitev rezultatov in zastavljenih ciljev. V cilju in obsegu so 

opisane najpomembnejše rešitve (te so pogosto subjektivne) in natančna opredelitev izdelka 

ter njegov življenjski cikel. V drugi fazi »analiza inventarja« je predstavljena analiza, kjer 

pregledamo vse okoljske učinke, povezane z izdelkom ali storitvijo. To so predvsem uporaba 

surovin in energije, emisije onesnaževanja in odpadni tokovi. V tretji fazi »ocena učinka« 

življenjskega cikla pripravimo zaključke, ki nam omogočajo sprejemanje boljših poslovnih 

odločitev. V tej fazi razvrstimo vplive na okolje, jih ovrednotimo po tem, kaj je najbolj 

pomembno za podjetje. Nato jih razvrstimo v okoljske teme, kot so globalno segrevanje ali 

zdravje ljudi. V četrti fazi »razlaga« moramo med fazo interpretacije, preveriti ali so naši 

zaključki dobro utemeljeni. Standard ISO 14044 (International Standard 1997 b) opisuje 

številne preglede za namen preverjanja ali so pridobljeni podatki ustrezno podprti z 

uporabljenimi postopki (Jensen idr. 1997; Quantifying sustainability b. l.). 

2.3 Mednarodni standardi 

ISO je Mednarodna organizacija za standardizacijo ter je svetovna zveza nacionalnih organov 

za standardizacijo. Priprava mednarodnih standardov se izvaja preko ISO strokovnih odborov. 

V povezavi z ISO standardi sodelujejo tudi vladne in nevladne organizacije ter mednarodne 

organizacije. Na področju elektrotehnične standardizacije pa ISO sodeluje z Mednarodno 

komisijo za elektrotehniko. Naloga tehničnih odborov je priprava mednarodnih standardov. 

Odbor pošlje članom osnutke mednarodnih standardov za odobritev standarda. Za odobritev 

standarda je potrebno 75 % glasov članov (International Standard 1997 a).  
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Preglednica 1:  ISO Standardi in dokumentacija LCA skozi čas 

ISO Standard Vrsta Naslov Leto 

14040 Mednarodni 

standard 

Načela in okvirji 1996, 2006 

14041 Mednarodni 

standard 

Opredelitev cilja in analiza 

inventarja 

1998 

14042 Mednarodni 

standard 

Ocena učinka življenjskega cikla 2000 

14043 Mednarodni 

standard 

Razlaga življenjskega cikla 2000 

14044 Mednarodni 

standard 

Smernice življenjskega cikla 2006 

14047 Tehnično poročilo Primeri uporabe ISO 14042 2003 

14048 Tehnično poročilo Dokumentacija podatkov LCA 2001 

14049 Tehnično poročilo Primeri uporabe ISO 14041 2000 

Vir: Curran 2015, 13. 

ISO standard opredeljuje življenjski cikel kot analizo rezultatov, da strokovnjaki ali podjetja 

dosežejo ugotovitve, razložijo omejitve in podajo priporočila, ki temeljijo na ugotovljenih 

prehodnih fazah LCA ter poročajo o rezultatih življenjskega cikla. Kot drugo velja, da 

zagotovijo razumljivo in dosledno predstavitev rezultatov metode LCA v skladu s cilji in 

obsegom raziskave (Curran 2015, 228). 

2.3.1 ISO Standard 14040 

ISO 14040 (International Standard 1997 a) opisuje načela za oceno življenjskega cikla in 

vključuje opredelitev cilja, fazo analize življenjskega cikla, fazo ocene učinke LCA, fazo 

razlage LCA, poročanje in kritični pregled, omejitve LCA, razmerje med fazami LCA in 

pogoje za uporabo izbire vrednosti in neobveznih elementov. 

LCA se uporablja za ugotavljanje priložnosti za izboljšanje okoljske uspešnosti izdelkov na 

različnih točkah njihove proizvodnje. Strateško načrtovanje se kaže v določanju prednostnih 

nalog t.j. oblikovanje izdelka ali procesa. Pomembna je tudi izbira ustreznih kazalnikov 

okoljske uspešnosti (International Standard 1997 a).  
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Metoda LCA je zapleteno orodje. Zagotoviti moramo preglednost metode, saj je to vodilo za 

izvajanje metode LCA, da pridemo do ustreznih končnih rezultatov. Okoljski poudarek 

metode LCA je na vplivih proizvodnega sistema. Upošteva vse lastnosti in vidike naravnega 

okolja, zdravje ljudi in virov (Finkbeiner idr. 2006). Potencial uporabe metode je: v iskanju 

priložnosti za izboljšanje okolja; strateškem načrtovanju ali razvoju okoljske politike; 

optimizacije izdelkov, procesov in inovacij ter okoljsko poročanje in trženje (Arvanitoyannis 

2010). Arvanitoyannis (2010, 115) kot glavne sestavine za uporabo metode LCA deli na: 

analizo težav povezanih z določenim izdelkom; primerjava možnih izboljšav za določen 

izdelek; oblikovanje novega izdelka in izbira med primerljivimi izdelki. 

2.3.2 ISO Standard 14044 

Mednarodni standard ISO 14044 (International Standard 1997 b) opredeljuje kritični pregled 

LCA. Standard zagotavlja skladnost med oceno življenjskega cikla in načela ter zahteve 

mednarodnih standardov za oceno življenjskega cikla (Curran 2015, 242).  

ISO 14044 (International Standard 1997 b) določa pet zahtev v postopku kritičnega pogleda. 

To so (Curran 2015, 242): 

 Metoda uporabljena za izvajanje LCA, ki je skladna  z ISO 14044. 

 Metode uporabljene za izvajanje LCA, ki so znanstveno in tehnično veljavne. 

 Podatki, ki so primerni in razumljivi glede na raziskavo. 

 Razlage ugotovljenih omejitev in raziskav. 

 Poročila o raziskavi so pregledna in dosledna. 

ISO 14044 (International Standard 1997 b) ponuja smernice za oceno življenjskega cikla. V 

tem standardu najdemo naslednje faze: analiza inventarja življenjskega cikla, ocena učinka 

življenjskega cikla, razlaga, poročanje in kritični pregled LCA, omejitve LCA, razmerja med 

različnimi fazami LCA ter pogoje za uporabo vrednosti izbire in neobvezne elemente. Orodje 

se uporablja za oceno možnih vplivov izdelka, materiala, procesa ali dejavnosti na okolje. 

Prav tako predstavlja sistematične postopke za zbiranje vhodnih in izhodnih materialov in 

energije, ki vplivajo na okolje in jih je možno neposredno pripisati delovanju sistema izdelka 

ali storitve skozi njegov življenjski cikel (PECB b. l.). 

Podatki zbrani za metodo LCA so odvisni od cilja in obsega raziskave. Podatki se lahko 

zbirajo znotraj proizvodnih mest ali pa jih pridobimo oz. izračunamo iz drugih virov. V praksi 

so vsi podatki izmerjeni, izračunani ali ocenjeni. Vhodni podatki »input« (Slika 3) lahko 

vključujejo uporabo mineralnih surovin (npr.: kovin iz rud, recikliranje, prevozi, itd.) ali 

energije. Za vsako enoto se zbirajo količinski in kakovostni podatki. Podatki za vključitev v 

popisni postopek se vključijo znotraj sistemske meje (prikazano v Sliki 3). Zbrani podatki, 

bodisi izmerjeni, izračunani ali ocenjeni, se uporabljajo za količinsko opredelitev vhodnih 

»input« in izhodnih »output« enotnih procesov (International Standard 1997 b). 
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Slika 3: Vhodni in izhodni podatki metode LCA 

Vir: Gloreia b. l. 

2.4 Podjetja in njihovo ravnanje z okoljem (Eko inovacije) 

Kadar želijo podjetja dosegati večjo konkurenčnost svoje panoge na področju varovanja 

okolja, potrebujejo tehnologije, postopke in poslovne modele, ki gospodarno izrabljajo vire . 

Takšnim rešitvam pravimo »eko inovacije«. Evropska unija želi preiti na nizkoogljično 

gospodarstvo in gospodarno rabo virov. S temi spremembami bodo podjetja v proizvodnjah in 

potrošnji zmanjšala pritiske na okolje. Rešitve so lahko ekološke industrijske panoge, kjer 

preprečimo in popravimo škode, ki negativno vplivajo na okolje (Evropska komisija b. l.). 

Slika 4 predstavlja razloge, zakaj se naj podjetja odločijo za eko inovacije. 

Eko inovacije imajo gospodarski kot okoljski smisel. V tem primeru pomeni biti konkurenčen 

ob spoštovanju naravnega okolja. Eko inovacija je lahko ideja za nov izdelek ali kot 

izboljšava obstoječih izdelkov. Bistvo ekoloških inovacij je ustvarjanje poslovnega modela, ki 

je konkurenčen in spoštuje okolje z zmanjševanjem intenzivnosti izdelkov in storitev (EIO in 

CfSD 2016). 

Eko inovacija je v celoti usmerjena v življenjski cikel. To ne pomeni samo izumljanje novih 

izdelkov in storitev, vendar vključuje zmanjševanje vplivov na okolje, v načinu proizvodnje, 

uporabe, ponovne uporabe in recikliranje izdelkov. Povečanje ekoloških inovacij se 

osredotoča na izboljšanje obstoječega blaga in storitev. Ekološka inovativnost razmišlja zunaj 

okvirja in prinaša nove pristope k trgu (EIO in CfSD 2016). 
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Se nadaljuje 

Eko inovacija je uvedba novega ali izboljšanega izdelka, storitev, postopek, organizacijska 

sprememba ali trženjska rešitev, ki zmanjšuje uporabo naravnih virov (vključno z materiali, 

energijo, vodo in zemljišči) in zmanjšuje škodljive snovi v celotnem življenjskem ciklu (EIO 

in CfSD 2016). 

 

Slika 4: Zakaj Eko inovacije? 

Vir: EIO in CfSD 2016. 

Uporaba metode LCA je možna v več poslovnih primerih podjetja. V poslovnem modelu  

popravila in vzdrževanja imamo lahko primere vzdrževanja avtomobilov, strojev in poslovne 

modele, ki ponujajo celo življenjsko garancijo ter popravila. Pri tem poslovnem modelu 

imamo dobre okoljske koristi na zmanjševanju količin odpadkov, izogibanju emisijam in 

manjši porabi surovin. Na področju prestrukturiranja imamo lahko poslovni primer ponovne 

prodaje starih izdelkov. Okoljska korist pri tej funkciji je prihranek energije izdelave izdelka. 

Pri poslovnem primeru recikliranja je lahko nov sistem za ravnanje z odpadki (zbiranje, 

ločevanje in dostava reciklažnih odpadkov). Okoljska korist te funkcije je zmanjševanje 

količine odpadkov in izogibanje emisijam (EIO in CfSD 2016). Za več poslovnih primerov in 

okoljske koristi modela metode LCA glej preglednico 2. 

Preglednica 2:  Poslovni model metode LCA in okoljske koristi 

Funkcije Poslovni primeri Okoljske koristi 

Popravilo in 

vzdrževanje 

 Storitve vzdrževanja 

(avtomobili, naprave, stroji itd.) 

 Storitve vzdrževanja in obnove 

starih zgradb in infrastrukture 

 Poslovni modeli, ki ponujajo 

celo življenjsko garancijo in 

popravila 

 Zmanjševanje količine 

odpadkov 

 Izogibanje emisijam in rabi 

energije za ravnanje z 

odpadki (odlagališča, 

predelava, sežig) 

 Manjša poraba surovin 
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Funkcije Poslovni primeri Okoljske koristi 

 Socialna podjetja, tehnološke 

trgovine, laboratoriji itd. 

Ponovna 

uporaba 

 Rabljena trgovina, vključno s 

socialnimi podjetji 

 Preoblikovanje starih izdelkov 

(oblačil, pohištva) 

 Ponovna uporaba embalaže 

 Zmanjšanje odpadkov, emisij 

in energije 

 Manjša poraba surovin, 

energije in emisij v 

proizvodnjah 

Prestrukturiranje 

 Ponovna prodaja starih 

zavrženih izdelkov in njihova 

uporaba 

 Prestrukturiranje (obnova 

proizvodnje) lahko prihrani 

do 85 % porabljene energije 

v izdelavi originalnega 

izdelka 

Recikliranje 

 Razvoj in izboljšanje 

učinkovitejših tehnologij 

recikliranja 

 Novi sistemi za ravnanje z 

odpadki: zbiranje, ločevanje in 

dostava reciklažnih odpadkov 

 Zmanjšanje količine 

odpadkov 

 Izogibanje emisijam in rabi 

energije za ravnanje z 

odpadki (odlagališča, 

predelava, sežig) 

Vir: EIO in CfSD 2016. 

Podjetja, ki razvijajo in prodajajo nove ekološko inovativne izdelke, storitve in tehnologijo, 

motivirajo z možnostjo dostopa do novih trgov. To je spodbuda za ohranjanje in ustvarjanje 

večjega dobička (EIO in CfSD 2016). 

2.5 Slovenija v primerjavi z ostalimi državami pri ravnanju z okoljem 

V Sloveniji je skupni indeks ekoloških inovacij za leto 2017 znašal 115. Slovenija v 

primerjavi z ostalimi vodilnimi ekološko inovativnimi državami (Švedska, Nemčija in 

Luksemburg) zaostaja. Od leta 2013 se je indeks ekoloških inovacij povečal za 15 mest, v letu 

2015 se je povečalo na 13 mesto in v letu 2017 se je povečal na 6 mesto (glej sliko 5). 

Slovenski indeks ekoloških inovacij od leta 2011 do 2017 in komponenta rezultatov 

učinkovitosti virov (materialna produktivnost, vodna produktivnost, energetska produktivnost 

in intenzivnost emisij toplogrednih plinov) ostaja največji izziv za državo. V letih 2016 in 

2017 so se trendi stopnjevali. Poslovni sektor je ključni generator raziskav in razvoja v 

Sloveniji. Nekatera podjetja, večinoma velika, si naprej utirajo pot k ekološkim inovacijam in 

uporabi metode LCA (EIO in CfSD 2016).  
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Slika 5: Lestvica ekoloških inovacij (leto 2017) in indeks ekoloških inovacij za Slovenijo 

Vir: EIO in CfSD 2016. 

V Sloveniji je 601 podjetij, ki imajo okoljsko priznanje. To pomeni, da podjetja temeljijo na 

izboljševanju ravnanja z okoljem in upravljanjem z energijo. S tem podjetja dosegajo 

sistematične pristope poslovanja, s pomočjo prevzemanja smernic, ki jih ponujajo standardi 

na področju ravnanja z okoljem. Med njimi so tudi podjetja, ki uporabljajo metodo LCA. 

Najdemo jih v programu odgovornega ravnanja, uporabniki ISO standarda 14001, v shemi 

EMAS in označbi »eco label« okoljski marjetici (Gospodarska zbornica Slovenije b. l.). 
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3 UPORABA METODE LCA V PODJETJIH 

Namen uporabe metode LCA v podjetjih je ta, da imajo podporo odločanja pri razvoju 

izdelkov in postopkov. Uporabna je tudi za marketinške namene, predvsem pri okoljskem 

ozaveščanju in razvoju ter izbiri kazalnikov, ki se uporabljajo pri spremljanju okoljske 

učinkovitosti proizvodov. Podjetja metodo uporabljajo tudi za izbiro dobaviteljev ali 

proizvajalcev. Posledično lahko podjetja metodo LCA uporabljajo za različne namene in z 

uporabo te metode postopoma napredujejo (npr: na podlagi ugotovitve rezultatov metode 

LCA lahko organizacije izberejo ustrezne odločitve glede izbire dobavitelja ali strategije 

odločanja.). LCA se tradicionalno razvija kot orodje, ki se uporablja na ravni proizvodov. 

Vedno večje zanimanje za uporabo LCA na ravni podjetja je, da odraža uspešnost podjetja ali 

posameznih obratov v življenjskem krogu (Hauschild, Rosenbaum in Oslen 2018, 35).  

3.1 Potencial LCA in povezava konceptov v MSP 

Analiza življenjskega cikla izdelkov se v MSP in v novoustanovljenih podjetjih zelo slabo 

spodbuja. Te analize se najpogosteje poslužujejo velika podjetja, kjer imajo več 

strokovnjakov in na voljo več finančnih sredstev. MSP in »Start-up« podjetja imajo sistem 

ravnanja z okoljem na podlagi poenostavljenih pristopov analize LCA ti. »win-win« rešitve, 

tako za okoljske izboljšave kot gospodarske koristi. To slednje velja predvsem za razvoj in 

uvedbo novih izdelkov (Rebitzer  idr. 2013, po Hunkeler in Vanakari 2000, 715). Takšna 

podjetja imajo različne pristope za analizo LCA. Opredeliti morajo ključne kazalnike ali 

matrike, da je njihova zasnova ali ocena racionalizirana (Rebitzer idr. 2013, po Biswas idr. 

1998). Prednost pri okoljski učinkovitosti MSP je ta, da je pristop koristen za zmanjševanje 

tveganja stečaja in izboljšanje kreditnih pogojev (Rebitzer  idr. 2013, 715).  Posledice za 

nepravilno dodeljevanje sredstev so lahko za podjetja katastrofalne. MSP v državah v razvoju 

in novoustanovljena podjetja si ne smejo privoščiti napačne odločitve ne, da tvegajo  

dolgoročno uspešnost podjetja. Kompromis med tveganjem in nagrado je podoben v podjetjih 

različnih velikosti, ki imajo omejen kapital (Rebitzer idr. 2013, 716, po Hunkeler 2006). 

Novoustanovljena podjetja »Start-up« imajo boljše možnosti za rast in preživetje, saj si že na 

začetku prizadevajo za okoljsko politiko podjetja. Splošno znano je, da je pri malih podjetjih 

stalna prisotnost direktorja ali članov odbora, ki se zavedajo in razvijajo okoljsko politiko 

podjetja in uporabo analize LCA (Rebitzer  idr. 2013, 716).  

Splošno znano je, da MSP zaostajajo za velikimi podjetij, pri uporabi metode LCA. 

Najpomembnejši razlogi naj bi bili stroški LCA, potreba po spremembah na delovnem mestu 

ter pomanjkanje usposobljenega kadra za izvedbo LCA (Hauschild, Rosenbaum in Oslen 

2018, po Kurczewski 2013). Študije so pokazale, da pri dobri oceni LCA stojijo izkušeni 

strokovnjaki. MSP, ki tesno sodelujejo s takšnimi strokovnjaki, nimajo težav na področjih: 

slabe ozaveščenosti o vprašanjih trajnosti, pomanjkanju znanja, strokovnega znanja o 

trajnostnih vprašanjih, pomanjkanju človeških virov, nezadostnih zunanjih dejavnikih,  
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spodbudah in kompleksnosti orodij itd. (Hauschild, Rosenbaum in Oslen 2018, po Johnson in 

Schaltegger 2015). Podjetja se zavezujejo izboljšati okoljske vplive svojih izdelkov, storitev 

in procesov. Številni »zeleni« proizvodni sistemi uporabljajo odpadke kot vir v proizvodnih 

linijah. Mala in srednje velika podjetja zmanjšujejo negativne vplive na okolje z uporabo 

naravnih oz. ekoloških materialov in odstranjevanje odpadkov. To posledično spodbuja MSP, 

da izboljšujejo okoljske učinkovitosti svojih izdelkov in storitev (Heidrich in Tiwary 2013, po 

Woolman in Veshagh 2007). 

3.2 Programska oprema LCA 

Za mnoge organizacije, ki se poslužujejo LCA je primerno, da uporabljajo programsko 

opremo, primerno njihovi panogi. Generično programsko opremo LCA običajno uporabljajo 

raziskovalci, svetovalci in drugi strokovnjaki na področju uporabe metode LCA. 

Specializirana programska oprema različnih tipov LCA ima poudarek na posebnih odločitvah, 

ki so običajno namenjene za uporabo v inženiringu ali gradbeništvu (nakupu ali upravljanju z 

okoljem ter ravnanju z odpadki). Prilagojeni sistem programske opreme LCA je potrebno 

jasno uporabljati, saj ima določene aplikacije za poslovno upravljanje podjetja. Običajno je to 

prilagojena generična programska oprema ali programski paketi, ki so programirani 

neposredno za potrebe podjetja (Rebitzer  idr. 2013, 208). 

Pri analizi življenjskega cikla ima programska oprema velik vpliv na možne in lahko dostopne 

pristope. Programska oprema pretvori podatke v model in uporabnikom zagotovi rezultate, 

katere nato uporabljajo pri odločanju. Torej brez programske opreme ni možno pridobiti 

rezultatov LCA  (Curran 2015, 94-95, po Guinee idr. 2002). 

Dostopnih je veliko programskih paketov za izvedbo LCA. Največji svetovni delež uporabe 

programske opreme imajo GaBi PE International in program Sima Pro. Programa sta na trgu 

že več kot 15 let. Vsak model ima drugačen slog pri modeliranju izdelka, sistemi ponujajo 

različne značilnosti, vendar imajo veliko skupnih značilnosti (Curran 2015, 95). V 

nadaljevanju slika 6 prikazuje računalniški program Sima Pro za izvedbo metode LCA.  

 

Slika 6: Izgled programske opreme SimaPro 

Vir: Sustainable Production Support Tools b .l. 
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3.3 Ocena stroškov pri LCA 

Zgodnje izvajanje modelov stroškovne analize vpliva na spremembe izdelka in pojasnjuje 

razmerja med stroški in parametri načrtovanja. Prispeva k zmanjšanju stroškov z opredelitvijo 

visokih stroškov. Vendar pa pri lastnosti izdelkov lahko analiziramo stroške življenjskega 

cikla (LCCA). Inflacija, zmanjševanje kupne moči, omejitve proračuna, večanje konkurence 

itd., ustvarja zavest in zanimanje za stroške proizvodov (Durairaj idr. 2002, 31). 

Uporaba LCC (stroški življenjskega cikla) metod pri načrtovanju in razvoju izdelkov ter 

sistemov je uresničena z izpolnitvijo Analize stroškov življenjskega cikla (v nadaljevanju 

LCCA). LCCA lahko opredelimo kot sistematični proces za vrednotenje različnih modelov z 

namenom, izbrati najboljši način za sprejemanje redkih virov. Cilj LCCA pri izdelkih je, 

zagotoviti okvire za iskanje skupnih stroškov oblikovanja, razvoja, proizvodnje, uporabe in 

odstranjevanja izdelka z namenom zmanjševanja skupnih stroškov (Durairaj idr. 2002). 

3.4 Raziskave in razvoj v MSP 

Vzpostavitev ekološko inovativnih zmogljivosti v procesu raziskav in razvoja, MSP pomaga 

prepoznati nove poslovne priložnosti. Metoda LCA ali zasnova trajnega, popravljivega in 

recikliranega izdelka zahteva veliko prizadevanj na področju raziskav in razvoja. Razvoj 

ekoloških inovativnih izdelkov in storitev pomeni spremembe obstoječih modelov, ki so lahko 

kratkoročno dragi, vendar koristni. Razumevanje vplivov na okolje v celotnem življenjskem 

ciklu izdelka ali storitve je bistvenega pomena, zlasti ob upoštevanju zahtevnosti posrednih in 

neposrednih vplivov (EIO in CfSD 2016). 

3.5 Zmanjševanje odpadkov in emisij v MSP 

Izvajanje revizij uporabe materiala in tokov odpadkov pomaga MSP zmanjšati odpadke in 

prihranek sredstev. Na tem področju je dobra poslovna podpora s strani vladnih organizacij, ki 

spodbujajo in sofinancirajo takšne procese. Prednost zmanjševanje odpadkov in emisij v MSP 

je izbira materiala z visoko vrednostjo recikliranja. To posledično minimizira stroške 

odstranjevanja odpadkov (EIO in CfSD 2016). 
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4 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV S PODROČJA UPORABE METODE LCA 

Tako tuja kot slovenska podjetja so se začela zavedati prednosti metode LCA in jo vse 

pogosteje vpeljujejo v prakso. V tem poglavju so predstavljeni primeri dobre prakse uporabe 

metode LCA v Sloveniji in v tujini. 

4.1 Primeri dobre prakse uporabe metode LCA  v slovenskih podjetjih 

Med pregledom slovenske literature smo ugotovili, da je na voljo mnogo različnih delavnic na 

temo LCA metode npr.: Zavod za gradbeništvo v Sloveniji je organiziral delavnice za podjetja 

in posameznike, kamor je prišlo več kot 80 udeležencev (Zavod za gradbeništvo Slovenije b. 

l.). Nekatera podjetja se ukvarjajo oz. pomagajo ostalim podjetjem povezati rezultate metode 

LCA pri odločitvah glede razvoja in optimiziranja izdelkov (ITPVO 2000 b). 

Recikliranje in uporaba surovin v industriji betona 

Turk idr. (2014) so napisali priročnik metode LCA o vrednotenju okoljskih vplivov na 

področju gradbeništva. V njem je prikazan primer recikliranja ter uporaba surovin v industriji 

betona. Z metodo LCA so ovrednotili proizvodnjo betona in substitutov, v katerem je bil 

uporabljen delež mulja (manjši nadomestek naravnega agregata). V tej raziskavi so prikazali 

rezultate metode LCA. Turk idr. (2014) so ugotovili, da se med postopkom pridobivanja 32 

kg mulja iz akumulacijsksega vodnega bazena, v ozračje spusti manjša količina škodljivih 

plinov, kot med pridobivanjem 35 kg naravnega agregata v kamnolomu. Trajnostno 

upravljanje s sedimenti lahko dosežemo s pristopom, ki upošteva različne alternative ravnanja 

s sedimentom (odlaganja in recikliranja). Turk idr. (2014) so ugotovili, da je LCA metoda 

dobro orodje za ocenjevanje in reševanje okoljskih  bremen na področju gradbeništva. 

4.2 Primeri dobre prakse uporabe metode LCA v tujih podjetjih 

Med pregledom tujih strokovno znanstvenih literatur je na področju uporabe LCA metode 

mnogo več raziskav in praktičnih primerov kot v Sloveniji. Poleg tega LCA metodo 

uporabljajo na širših področjih (kmetijstvo, proizvodnja zlata, v živilski industriji, 

gradbeništvu itd.), medtem ko se v Sloveniji osredotočajo predvsem na gradbeništvo. 

4.2.1 Ocena vplivov uporabe jabolk na okolje z metodo LCA 

Izvedena je bila raziskava za uporabnost ocene življenjskega cikla za identifikacijo izboljšave 

stanja okolja v vrtnarskih sistemih. LCA je bila izvedena za tri znana komercialna jabolka, v 

raziskavo je bilo vključenih pet pridelovalnih sadovnjakov, ki predstavljajo standardno prakso 

po strokovnem mnenju v Novi Zelandiji. Rezultati so pokazali, da tehnika pridelovalcev 
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močno vpliva na rezultate LCA analize. Ugotovljeno je bilo, da je proizvodnja pesticidov in 

kmetijskih strojev zelo pomembna pri uporabi energije v sadovnjakih. Proizvodnja je 

predstavljala 10 % - 20 % porabe energije, medtem ko je bila proizvodnja strojev v vseh petih 

študijah predstavljala 7 % - 12 % porabe energije. V tej raziskavi je analiza LCA pripomogla 

k opredelitvi možnosti za izboljšanje in zmanjšanje okoljskih vplivov in sistemov 

proizvodnje. Analiza LCA v teh študijah predstavlja celosten pristop, ki meri različne vplive 

kmetijstva na okolje in je koristen predvsem za oceno okoljske trdnosti kmetijskih tehnologij 

Slika 7 prikazuje primer predelave jabolk po sistemu metode LCA. V tem procesu predelave 

jabolk predstavlja: porazdelitev jabolk, hladno skladiščenje in porabo. Vključen je ves 

življenjski cikel faz »od zibelke do vrat« (Canals, Burnip in Cowell 2005).  

 

Slika 7: Proces predelave jabolk po sistemu metode LCA 

Vir: Canals, Burnip in Cowell 2005. 

4.2.2 LCA proizvodnja zlata na Kitajskem 

Proizvodnja zlata je dandanes ena od vodilnih industrij na svetu, ki pa lahko tekom 

proizvodnega procesa resno ogroža zdravje ljudi in okolja. Na Kitajskem so v raziskavi s 

pomočjo metode LCA želeli zmanjšati negativne učinke na okolje, ki jih proizvodnja zlata 

prinaša. Rezultati so pokazali, da ima največji vpliv na okolje izčrpavanje kovin (pridobivanje 

zlata). Vplivi na okolje se kažejo v podnebnih spremembah, izčrpavanju fosilnih goriv, 

zakisovanju planeta, potencialni strupenosti za zdravje ljudi in živali ter nastajanjem trdnih 

delcev v zraku (PM). V raziskavi so s pomočjo metode LCA managerji pripravili ustrezno 

strategijo pri proizvodnji zlata, katere rezultati so bili zmanjšanje negativnih učinkov na 

okolje in zdravje ljudi (Chen idr. 2018). 
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4.2.3 Energetska učinkovitost stavbe, LCA izolacijske plošče iz kenaf vlaken. 

Raziskava prikazuje eko profil termalnega kenaf vlakna za izolacijske plošče na podlagi 

pristopa analize LCA. Povezava kaže na energetske in okoljske koristi ter slabosti povezane z 

uporabo plošč v stanovanjskih stavbah. Rezultati so pokazali, da uporaba naravnih vlaken 

vključuje znatno zmanjšanje vplivov na okolje (uporaba sintetičnih izolacijskih materialov 

itd.). Učinke kenaf plošče na življenjski cikel so primerjali z drugimi izdelki iz substitutov: 

poliuretan, steklena volna, laneni rolni, kamena volna itd. V tem primeru imamo pri 

odstranjevanju oz. sežigu teh izdelkov težave. Izdelki, ki pa temeljijo na kenaffibreu pa pri 

odstranjevanju postanejo manj škodljivi za okolje. Nadaljnje zmanjšanje stranskih učinkov 

lahko dosežemo z uvedbo recikliranih materialov v proizvodnem procesu ali z lokalno 

proizvodnjo kenafov (Ardente idr. 2006). Slika 8 prikazuje proces izdelave kenaf plošč v 

primerjavi z drugimi podobnimi izdelki (substituti). 

 

Slika 8: Diagram procesa izdelave kenaf plošč 

Vir: Ardente idr. 2006. 

4.2.4 Vplivi na okolje vina iz Sardinije z delno analizo LCA 

Cilj raziskave je bil oceniti okoljske emisije, povezane s proizvodnjo značilnega belega vina, 

pridelanega na Sardiniji (Italija), s posebnim poudarkom na emisijah CO2. Glavni cilj je bil 

določiti glavne okoljske vplive celotnega proizvodnega procesa ter ugotoviti, kateri koraki 

imajo največjo stopnjo tveganja. Analiza LCA  je bila narejena s programsko opremo Gabi 

verzijo - GaBi Education, 2009. Rezultati analize so pokazali, da so bili glavni problemi: 

proizvodnja in izgorevanje dizelskega goriva v fazi pridelavi grozdja in trgatve, največji od 

vseh problemov pa predvsem v fazi sajenja trte ter proizvodnje steklenic v fazi stekleničenja 

vina (Benedetto 2013). Slika 9 prikazuje shemo ocene življenjskega cikla vina, ki je 

organiziran v štiri glavne faze: (1) zasaditev trte, (2) pridelava grozdja in trgatev, (3) 

proizvodnja vina, in (4) stekleničenje vina.  
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Slika 9: Ocena LCA vina iz Sardinije 

Vir: Benedetto 2013. 

4.2.5 Inovativen poslovni model recikliranja 

V Angliji je malo podjetje EEESafe razvilo inovativen poslovni model, ki spodbuja 

recikliranje in ponovno uporabo velikih gospodinjskih aparatov (npr.: hladilniki, pralni stroji 

itd.), v zameno za točke zvestobe, ki jih je mogoče uporabiti v približno 300 spletnih 

trgovinah. Vzpostavili so centre EEESafe in certificirane serviserje naprav. Ljudje lahko 

podarijo svoje stare stroje ali pa obvestijo EEESafe center, ki prevzema organizacijo in 

zbiranje strojev. Po zbiranju je mogoče aparate popraviti, prodati ali pa uporabiti za rezervne 

dele. S tem poslovnim modelom, želi podjetje EEESafe zmanjšati število električnih in 

elektronskih odpadkov, katerih je v Angliji zelo veliko. Ta inovativen poslovni model ima 

tudi korist za skupnost, saj tisti, ki imajo nižje proračune, lahko kupijo cenejše prenovljene 

stroje, namesto novih. Točke zvestobe deli center EEESafe in sami tudi določajo, kakšna bo 

vrednost točk zvestob. Poslovni model spodbuja recikliranje in ponovno uporabo odpadkov in 

je v skladu z zakonodajo Evropske Unije (EIO 2012).  

4.2.6 Analiza CO2 na osnovi metode LCA pri industriji cementa 

Industrija cementa je pomemben proizvajalec CO2, predvsem zaradi surovin in izgorevanja 

goriv. V tej raziskavi so izvedli analizo za CO2 na osnovi metode LCA. Izdelali so računski 

okvir za CO2 na osnovi alternativnih surovin. Določili so računovodske meje kot so 

življenjski cikel proizvodnje cementa, surovine, drobljenje, mletje, izgorevanje goriv, 
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skladiščenje izdelkov in prevoz. V celotnem procesu izvedbe metode LCA se upoštevajo 

neposredne in posredne emisije CO2. Različne alternative surovin, vključno z žlindro, 

gradbenimi odpadki in odpadki rušenja, so prav tako navedeni v anali. Ugotovili so, da pri 

nizkoogljični proizvodnji cementa lahko izberemo dobre rešitve za različne situacije. Pri 

analizi emisij CO2 se upoštevajo druge emisije plina ali pepela, ki se uporabljajo za oceno 

vplivov proizvodnje cementa na okolje. Negativni vplivi proizvodnje cementa imajo vpliv na 

podnebne spremembe, zakisovanje itd.  Uporaba metode LCA jim je omogočila boljše 

razumevanje in optimizacijo proizvodnje cementa, za zmanjševanje škodljivih vplivov na 

okolje (Zhang idr. 2014). Slika 10 prikazuje diagram procesa izdelave cementa (poraba 

energije in emisije CO2). 

 

Slika 10: Diagram procesa izdelave cementa (poraba energije in emisije CO2) 

Vir: Zhang idr. 2014. 

4.2.7 LCA proizvodnja sladkorja 

Povpraševanje po sladkorju je na svetovnem trgu zelo veliko. Sladkorna industrija je vodilna 

industrija, ki proizvaja največ sladkorja s pomočjo sladkornega trsa. V procesu proizvodnje 

sladkorja se proizvajajo kristali sladkorja in drugi stranski proizvodi (melasa, pepel…). 

Nekatere elektrarne uporabljajo vhodne vire za optimalno uporabo, in sicer uporabljajo 

odpadke, proizvedene v industriji sladkorja. Melasa je sladkorni odpadek, ki se uporablja za 

proizvodnjo etanola in predstavlja stranski proizvod sladkorne industrije. Z metodo LCA so 

ugotovili, da optimalno ravnanje z odpadki zelo koristno vpliva na zmanjševanje negativnih 

učinkov na okolje (Chauhan, Chaudhary in Kumar 2011). Slika 11 v nadaljevanju prikazuje 

diagram procesa izdelave sladkorja. 
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Slika 11: Diagram procesa proizvodnje sladkorja 

Vir: Chauhan, Chaudhary in Kumar 2011. 
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5 MATERIALI IN METODE DELA 

Pri izdelavi magistrske naloge smo v začetni fazi raziskovanja uporabili deskriptivno metodo 

dela za opis domačih in tujih virov ter literature na temo metode LCA. Uporabili smo 

komparativno metodo, s katero smo primerjali tri slovenska MSP podjetja, ki se poslužujejo 

metode LCA s tremi MSP, ki v svoje poslovanje metode LCA niso vpeljali. Pri tem smo 

uporabili kvalitativno metodologijo, k raziskovanju smo pristopili s pol strukturiranimi 

intervjuji. Za namen raziskave smo pripravili dva pol strukturirana intervjuja (Priloga 1 in 

Priloga 2). To je tip intervjuja z vnaprej postavljenimi vprašanji. Vprašanja intervjujev smo 

prilagodili glede na to ali metodo LCA uporabljajo ali ne. Vprašanja so bila odprtega tipa. 

Namen intervjujev je bil pridobiti informacije  ali je v MSP ekonomsko smiselno vpeljevanje 

metode LCA.  

Intervjuje smo izvedli v slovenskih malih in srednje velikih podjetjih, različnih dejavnosti. 

Sama izvedba je trajala od junija do oktobra 2019. Podjetja smo izbirali (delno) naključno, saj 

smo za raziskavo potrebovali podjetja, ki se ukvarjajo z metodo LCA, jo v svojem poslovanju 

uporabljajo in podjetja, ki niso v svoje poslovanje vpeljala metode LCA. Pri raziskavi smo se 

soočali s težavami in sicer, s strani naključno izbranih podjetij, ker ni bilo interesa za 

sodelovanje. V uvodu intervjuja smo udeležencem pojasnili, da je raziskava namenjena 

izključno za potrebe magistrske naloge. Udeležencem pri intervjujih smo zagotovili 

anonimnost in jih s tem pritegnili k sodelovanju. Intervjuvali smo tri podjetja, ki uporabljajo 

metodo LCA. Zastavili smo deset vprašanj odprtega tipa, ta vprašanja so vsebovala tudi 

podvprašanja. Intervjuvali smo tudi tri podjetja, ki metode LCA ne uporabljajo. Njim smo 

zastavili tri vprašanja s podvprašanji, prav tako odprtega tipa. Intervjuji s podjetji so potekali 

na sedežu podjetja in preko telefonskega pogovora. Intervjuji s podjetij, ki uporabljajo metodo 

LCA so trajali približno uro do uro in pol. Intervjuji s podjetij, ki metode LCA ne uporabljajo 

pa so trajali približno petnajst minut do pol ure. Udeleženci pri intervjujih so bili vodilni ali 

odgovorni zaposleni na področju raziskave in razvoja. 

Ker smo intervjuvanim podjetjem zagotovili anonimnost, smo jih v nadaljevanju raziskave 

poimenovali kot: Podjetje A, Podjetje B, Podjetje C, Podjetje D, Podjetje E in podjetje F. 

Podjetje A je malo podjetje oz. »startup«, ki se ukvarja z izdelavo izdelkov iz biorazgradljivih 

surovin ter materialov. V tej panogi so novi in se z metodo LCA soočajo že od ustanovitve 

podjetja. Z metodo LCA se ukvarjajo slabih pet let. Podjetje B je na trgu prisotno že dlje časa. 

Njihova dejavnost je proizvodnja embalaže iz plastičnih mas. Je malo podjetje, ki se z metodo 

LCA ukvarja že šest let. Podjetje C je srednje veliko podjetje in je na trgu zelo znano. Njihova 

dejavnost je proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas in se z metodo LCA ukvarjajo že 

približno tri leta.  

V raziskavo so bila vključena tudi podjetja, ki metode LCA ne uporabljajo, podjetja smo 

poimenovali kot: Podjetje D, E in F. Podjetje D je malo podjetje, ki se ukvarja s 
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knjigoveštvom in tiskarstvom. Podjetje E se ukvarja s podjetništvom, poslovnimi storitvami 

in avto storitvami. Podjetje F se ukvarja z izdelavo tekstilnih izdelkov. 

V razpravi smo uporabili metodo kompilacije, kjer smo predstavili najpomembnejše 

ugotovitve naših in tujih avtorjev, ki smo jih predstavljali skozi celotno raziskovalno nalogo 

ter na podlagi naših in njihovih ugotovitev predstavili nekatera nova spoznanja.  
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Se nadaljuje 

6 RAZISKAVA METODE LCA V IZBRANIH MSP 

V nadaljevanju je predstavljena analiza intervjujev. Analizirali smo vsebino pridobljenih 

odgovorov in jih podkrepili z domačimi in tujimi teoretičnimi viri. V tem poglavju je 

predstavljena tudi SWOT analiza metode LCA. V SWOT analizi smo povzeli odgovore 

intervjuvanih podjetij ter teoretičnih spoznanj, ki smo jih pridobili skozi magistrsko nalogo. 

6.1 Analiza rezultatov MSP, ki uporabljajo metodo LCA 

V tem poglavju je predstavljena analiza odgovorov podjetij, ki uporabljajo metodo LCA. Z 

raziskavo smo želeli ugotoviti, zakaj uporabljajo metodo, kakšne so prednosti, slabosti in 

izzivi metode LCA. Kakšne stroške imajo zaradi uporabe metode, na kakšne načine so 

zmanjšali obremenitve na okolje ter kakšne imajo koristi zaradi uporabe metode LCA. 

Zanimalo nas je tudi ali je uporaba metode LCA ekonomsko upravičena. 

6.1.1 Uporaba metode LCA v izbranih MSP 

V preglednici 3 so podani odgovori intervjuvanih podjetij A, B in C. Pri prvem vprašanju nas 

je zanimalo, zakaj so se odločili za uporabo analize LCA in za katere izdelke podjetja 

uporabljajo metodo LCA. 

Preglednica 3:  Zakaj ste se odločili za uporabo analize LCA ter za katere izdelke jo 

uporabljate? 

Intervjuvana podjetja Odgovori 

A 
»Ker smo Start up podjetje in zaradi tega razmišljamo vitko. Ker razvijamo 

bio-razgradljive rešitve nam, je pomembna pouporaba izdelka.« 

B 

»V današnjem času je velik pomen na čistem okolju in večina naših 

odjemalcev je ekološko osveščena. Posamezniki se vse bolj odločajo za nakup 

izdelkov, katerih so surovine in materiali okolju prijazni in nimajo negativnih 

učinkov na okolje. Naši kupci vedo, da so izdelki iz plastike škodljivi in zelo 

negativno vplivajo na okolje. Zato smo se v našem podjetju odločili za 

izdelke, ki so narejeni iz biorazgradljivega materiala in po uporabi lahko 

izdelek kompostiramo.« 

C 

»Strategija podjetja je skrb za okolje in naravo in jo zasledujemo na vseh 

področjih. V prvi fazi seveda to pomeni, da uporabljamo trajnostne materiale, 

ki dodatno ne obremenjujejo okolja in so kljub temu zdravju neškodljivi. Ker 

se zavedamo, da lahko z določenimi postopki, kljub samemu naravnemu 

izvoru materiala, vseeno obremenjujejo okolje, smo želeli celostno ovrednotiti 

naš odtis, ki ga v okolju povzročamo. Poleg tega smo želeli narediti 

primerjavo z materiali, ki niso na trajnostni bazi in s številkami opredeliti naš 
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Intervjuvana podjetja Odgovori 

odtis. Le tako lahko svoje procese in materiale ves čas izboljšujemo. 

Uporabljamo jo za izdelke, ki jih tržimo pod lastno blagovno znamko.« 

Vsa tri intervjuvana podjetja (A, B in C) so trajnostno naravnana in uporabljajo metodo LCA, 

ker želijo zmanjšati negativne vplive na okolje in naravo. Podjetje C uporablja trajnostne 

materiale, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja in so zdravju neškodljivi. Omenili smo, da 

se zavedajo, da lahko z določenimi postopki, kljub naravnemu izvoru materiala, vseeno 

obremenjujejo okolje. Vsa intervjuvana podjetja razvijajo in proizvajajo izdelke svojih 

blagovnih znamk. Njihovi izdelki so narejeni iz naravnih materialov in surovin, kar odraža 

njihovo trajnostno naravnanost. V Podjetju A in Podjetju B razvijajo in izdelujejo izdelke, ki 

so narejeni iz biorazgradljivih surovin in materialov, kar pomeni, da jih po preteku uporabe 

lahko odvržemo na kompostnik. Intervjuvana podjetja, ki to metodo uporabljajo, se ukvarjajo 

s proizvodno dejavnostjo. Turk idr. (2014) pravijo, da je za podjetja z industrijsko in 

proizvodno dejavnostjo, pomembna uporaba metode LCA z vidika sprejemanja odločitev, saj 

znatno vplivajo na zmanjševanje škodljivih emisij v celotnem življenjskem ciklu izdelka. 

6.1.2 Izzivi pri vpeljevanju metode LCA  

V preglednici 4 so podani odgovori intervjuvanih podjetij A, B in C. Pri drugem vprašanju 

nas je zanimalo, s katerimi izzivi so se podjetja soočala pri vpeljevanju metode LCA. 

Preglednica 4:  S katerimi izzivi ste se soočali pri vpeljevanju metode LCA? 

Intervjuvana podjetja Odgovori 

A 

»Metodo smo uporabili leta 2015 po zaključku akademije za spodbujanje 

družbenih učinkov (2015). Od takrat smo to metodo LCA nadgradili in jo 

vsakodnevno uporabljamo pri razumevanju izdelkov kupcev.« 

B 

»Največji izziv smo imeli pri pridobivanju informacij in najemu 

strokovnjakov, ki za nas izdelujejo analizo LCA. Potrebovali smo veliko 

finančnih sredstev in časa, da smo pridobili potrebne informacije za 

uresničitev našega cilja (izdelava izdelkov, ki so narejeni iz 

biorazgradljivih surovin in materialov).« 

C 
»Največ izzivov pri vpeljevanju LCA analize smo imeli pri zbiranju 

vhodnih podatkov.«  

Dve intervjuvani podjetji (B in C) sta kot največji izziv izpostavili zbiranje vhodnih podatkov. 

V Podjetju B so se soočali z izzivom pri najemu strokovnjakov, ki danes za njih izdelujejo 

metodo LCA. Menijo, da si je za pridobivanje pravih podatkov treba vzeti veliko časa in 

C 
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finančnih sredstev. Podjetje A uporablja metodo LCA že od leta 2015 (metode so se priučili 

na akademiji za spodbujanje družbenikov) in jo nadgrajujejo in vsakodnevno uporabljajo pri 

razumevanju izdelkov kupcev. Hetherington idr. (2014, po Pawelzik idr. 2013) so 

identificirali izzive pri vpeljavi metode LCA, in sicer se ti kažejo v pomanjkanju podatkov za 

nove materiale ali surovine, ki temeljijo na trajnostni izdelavi izdelkov. Na voljo je premalo 

primarnih podatkov in bi lahko vpeljava metode LCA trajala dolgo. Izziv je še v uvedbi in 

uporabi novih trajnostnih materialov, ki nimajo negativnih učinkov na okolje in ljudi. Potrebe 

okoljsko ozaveščenih potrošnikov lahko vplivajo na ustvarjanje novega izdelka. To slednje 

pomeni izziv za podjetje, da ustvari nov inovativen izdelek, ki temelji na trajnosti. 

6.1.3 Prednosti metode LCA  

V preglednici 5 so podani odgovori intervjuvanih podjetij A, B in C. Pri tretjem vprašanju nas 

je zanimalo, katere so po njihovem mnenju prednosti metode LCA. 

Preglednica 5:  Katere so po vašem mnenju prednosti metode LCA? 

Intervjuvana podjetja Odgovori 

A 
»Za bio razgradljive izdelke je nuja za razumevanje LCA, saj svetuješ 

kupcu, kakšen tip bio materiala uporabiti.« 

B 
»Prednost vidimo v tem, da z analizo LCA pridemo do rešitve (izdelka),  

ki ima manjši vpliv na okolje in ljudi.«  

C 

»Prednosti so v tem, da vemo, kolikšen je naš odtis skozi celoten postopek 

predelave materiala in izdelka in lahko rezultate med seboj primerjamo, ne 

glede na to, za kateri izdelek gre in kakšna je osnova – torej ali gre za bio 

osnovan material ali za reciklirat.« 

Podjetje C je kot prednost metode izpostavilo prepoznavo njihovega ogljičnega odtisa skozi 

celoten postopek predelave materiala in izdelka. Kot prednost vidijo, da lahko rezultate med 

seboj primerjajo, ne glede na to, za kateri izdelek gre ter kakšna je osnova (ali gre za 

biorazgradljiv material ali material za reciklažo). V Podjetju A pravijo, da je za 

biorazgradljive izdelke pomembno razumevanje metode LCA, saj strankam svetujejo, kakšen 

BIO material uporabiti. V Podjetju B pa vidijo prednost v tem, da z analizo LCA pridejo do 

rešitve (npr. uporaba materiala), ki ima manjši vpliv na okolje. Seo in Kulay (2006) pravita, 

da je metoda LCA učinkovita tehnika za razvoj okoljskih raziskav, saj je njegova uporaba 

primerna za strateške organizacije, kot so izdelava novih izdelkov ter ponovna ocena 

obstoječih izdelkov. V teh primerih, je metoda LCA uporabna pri izbiri novih materialov, 

alternativnih oblik energije in izvajanju izboljšav obstoječih izdelkov ter zasnove izdelkov, ki 

so manj agresivni do okolja. Tako intervjuvana podjetja, kot literatura so, kot glavno prednost 
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metode LCA izpostavila manjše obremenjevanje okolja. Z izjemo Podjetja A, ki je naravnano 

predvsem na okoljsko osveščene kupce. Metoda LCA privablja poslovne organizacije, ki 

želijo pokazati premoč svojih izdelkov pred neposrednimi konkurenti ter z uporabo metode 

LCA osvajajo nove trge (tržna niša izdelkov ali storitev) (Seo in Kulay 2006). 

6.1.4 Slabosti metode LCA pri izbranih podjetjih 

V preglednici 6 so podani odgovori intervjuvanih podjetij. Pri četrtem vprašanju nas je 

zanimalo, kakšne so po njihovem mnenju slabosti metode LCA. 

Preglednica 6:  Katere so po vašem mnenju slabosti metode LCA? 

Intervjuvana podjetja Odgovori 

A 

»Prisegamo na metodo design thinkinga, ker v prvi fazi vidimo ali ima 

izdelek potencial za trg, da vidiš ali kupec sprejema tvojo rešitev in če je 

ne sprejema, ponoviš postopek znova in znova. Pri metodi LCA ne 

preveriš odziva na trgu, ampak se ukvarjaš samo z razvojem izdelka.« 

B 

»Slabost LCA metode je pridobiti in analizirati veliko informacij. Zbiranje 

informacij je zelo dolgotrajen in drag proces. Zato moramo biti pozorni, da 

pridemo do pravih informacij, od tega je odvisen končni rezultat analize 

LCA.« 

C 

»Napačen izbor vhodnih podatkov. Veliko časa si je potrebno vzeti pri 

zajemu podatkov. Pomembno je, da pri tem upoštevamo vse vplive, ki bi 

lahko kakorkoli vplivali na končni rezultat. Slabost je tudi, da določenih 

podatkov ni možno izmeriti in je potrebno vzeti splošne statistične 

podatke, ki načeloma na končni rezultat ne vplivajo v veliki meri oz. šele 

na decimalni vrednosti.« 

V Podjetju A uporabljajo metodo design thinkinga, kjer je v prvi fazi razvidno ali ima izdelek 

potencial za trg oz. ali potencialni kupec sprejme »rešitev podjetja« oz. potencialni izdelek. V 

primeru nesprejetja, postopek ponavljajo, dokler stranke ne sprejmejo »rešitve« oz. izdelka. 

Omenili so, da je slabost pri metodi LCA, da se odziv izdelka ne preveri na trgu, ampak se 

ukvarjajo samo z razvojem izdelka. Podjetje B vidi slabost v tem, da je potrebno pridobiti in 

analizirati »prave podatke«, saj je od tega odvisen končni rezultat metode LCA. Podjetje C 

vidi slabost v napačnem izboru vhodnih podatkov. Omenili so, da je pomembno upoštevati 

vse učinke, ki bi lahko kakorkoli vplivali na končni rezultat. Slabost vidijo tudi v tem, da 

določenih podatkov ni možno izmeriti, takrat je potrebno vzeti splošne statistične podatke, ki 

na končni rezultat ne vplivajo oz. šele na decimalni vrednosti. Lewandowska, Foltynowicz in 

Podlesny (2004) pravijo, da je ena glavnih pomanjkljivosti metode LCA, uporaba podatkov 

slabe kakovosti. Možno je uporabiti podatke, prilagojene na spletnem mestu (ti se razlikujejo 
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glede na čas, prostor in tehnologijo). Na drugi strani pa lahko uporabimo podatke »ne 

reprezentativnega« vzorca. Za pomembnost podatkov se uporablja analiza občutljivosti. 

Računsko ocenijo vhodne podatke, katerih se končni rezultati, stopnje vpliva na okolje, 

prikažejo v odstotkih. Ronning in Brekke (2014) pravita, da slabosti lahko prepoznamo na 

različnih ravneh metode LCA. Kot največjo slabost navajata časovno omejitev za zajem vseh 

ustreznih podatkov. Prav tako ni dovolj izpopolnjene metode za zajem vseh ustreznih vplivov 

na okolje ali pa imajo podjetja preveč metodoloških odločitev, katera morajo reševati. Slabost 

vidita tudi v tem, da se mora podjejte odločiti, kateri vpliv na okolje je pomembnejši od 

drugih. Prav tako podjetja premalo primerjajo rezultate (študij) za isti material, katerega želijo 

uporabljati. 

6.1.5 Zmanjševanje obremenitve na okolje z metodo LCA 

V preglednici 7 so podani odgovori intervjuvanih podjetij A, B in C. Pri petem vprašanju nas 

je zanimalo, na kakšne načine so podjetja z uporabo metode LCA zmanjšala obremenitve na 

okolje. 

Preglednica 7:  Na kakšne načine ste z metodo LCA zmanjšali obremenitve na okolje? 

Intervjuvana podjetja Odgovori 

A 

»Zaradi prehoda na bio-razgradljive rešitve (s pomočjo LCA) smo dosegli 

da naš kupec razume, da naš izdelek ni odpadek, ampak je surovina za 

ponovno uporabo. Tu prevzame pomembno vlogo faktor o ozaveščanju.« 

B 

»Z našim eko-programom imamo izdelke, katere lahko potrošnik 

enostavno odvrže na kompostnik. Izdelki so narejeni iz naravnih surovin, 

ki so biološko naravnani in hitro razgradljivi v naravi.«  

C 

»Ovrednotili smo vse vplive na okolje, ki jih imamo in tako začeli z 

zmanjševanjem vplivov na večjih področjih. Npr. optimizirali smo 

logistiko, ki ima iz vidika CO2 velik vpliv. Izbrali smo enega prevoznika, 

ki skrbno načrtuje in optimizira naše logistične poti in tako drastično 

znižali CO2 vpliv. Na tehničnih izdelkih uporabljamo več notranjega 

recikliranja, saj se je izkazalo, da ima to velik pozitiven vpliv na rezultat.« 

Podjetje A in Podjetje B z metodo LCA zmanjšujejo obremenitve okolja, s tem da izdelujejo 

biorazgradljive »rešitve« oz. izdelke. Njihovi izdelki so izdelani iz naravnih oz. 

biorazgradljivih surovin, ki so hitro razgradljivi v naravi. V Podjetju A dodajajo, da njihov 

izdelek ni odpadek, ampak je surovina za ponovno uporabo.  V Podjetju C so ovrednotili vse 

okoljske vplive, ki jih s postopkom in izdelkom proizvedejo, posledično so pričeli z 

zmanjševanjem vplivov na okolje, na tistih področjih, ki so imela največji negativni okoljski 

vpliv. Optimizirali so logistiko, ki ima iz vidika CO2 velik negativni vpliv na okolje. Izbrali so 
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določenega prevoznika, ki skrbno načrtuje in optimizira njihove logistične poti. S tem so 

drastično zmanjšali izpuste CO2 v okolje. Omenili so, da tekom delovnega procesa izdelave 

tehničnih izdelkov, uporabljajo čim več notranjega recikliranja. Ugotovili so, da ima notranje 

recikliranje velik pozitiven vpliv na rezultat. LeVan (1995) pravi, da se potrošniki zavedajo, 

da poraba proizvedenih izdelkov negativno vpliva na vire in okolje. Ti učinki se pojavijo na 

vsaki stopnji življenjskega cikla izdelka (od materialov, proizvodnje in prevoza, do končne 

uporabe, odstranjevanja ali recikliranja). Negativni učinki izdelave izdelkov so lahko 

škodljive emisije v zrak, onesnaževanje okolja, energije itd. metoda LCA je pri tem 

priljubljena metoda, ki opredeljuje zgoraj navedene negativne učinke izdelkov ali storitev.  

6.1.6 Izvajalci metode LCA v izbranih podjetij 

V preglednici 8 so podani odgovori intervjuvanih podjetij A, B in C. Pri šestem vprašanju nas 

je zanimalo, kdo v njihovem podjetju izvaja metodo LCA (zunanji strokovnjaki ali 

strokovnjaki v podjetju). 

Preglednica 8:  Kdo izvaja metodo LCA za vaše izdelke? (Zunanji strokovnjaki ali 

strokovnjaki v podjetju)? 

Intervjuvana podjetja Odgovori 

A »Pri nas gre za Know-how, sami izvajamo to metodo.« 

B 
 »Za izvedbo metode LCA najamemo zunanje svetovalce, ki nam svetujejo 

in pomagajo.« 

C »Zunanji strokovnjak ob tesnem sodelovanju z notranjimi raziskovalci.« 

V Podjetju B za izvedbo metode LCA najamejo zunanje strokovnjake in svetovalce. Prav tako 

v Podjetju C sodelujejo z zunanjimi strokovnjaki in njihovimi notranjimi raziskovalci. V 

Podjetju A so zaposleni tisti, ki se ukvarjajo z izvedbo metode LCA. Rebitzer  idr. (2013, 

208) pravijo, da mnoge organizacije, ki se poslužujejo metode LCA uporabljajo programsko 

opremo, primerno njihovi panogi. Programsko opremo LCA uporabljajo raziskovalci, 

svetovalci in drugi strokovnjaki na področju uporabe metode LCA.  

6.1.7 Programska oprema za izvajanje metode LCA 

V preglednici 9 so podani odgovori intervjuvanih podjetij A, B in C. Pri sedmem vprašanju 

nas je zanimalo, katero programsko opremo uporabljajo za izvajanje metode LCA ter zakaj. 
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Preglednica 9:  Katero programsko opremo uporabljate za izvajanje metode LCA in 

zakaj? 

Intervjuvana podjetja Odgovori 

A 

»Ne uporabljamo plačljivih programskih oprem, ampak sledimo korakom, 

ki smo se jih priučili na izobraževanju v Saša inkubatorju v Velenju, 

katerega člani smo.« 

B  »Naš zunanji izvajalec uporablja program SimaPro.« 

C »CML2001 metodologije. Ker takšno uporablja naš zunanji strokovnjak.« 

V Podjetju B njihovi zunanji raziskovalec uporablja programsko opremo SimaPro. V Podjetju 

C pravijo, da njihov zunanji strokovnjak uporablja program CML2001. V Podjetju A ne 

uporabljajo plačljivih programskih oprem, ampak sledijo korakom, ki so se jih priučili na 

izobraževanju v Saša Inkubatorju. Tuja literatura pravi, da je izvajanje metode LCA odvisno 

od podatkovnih programov. Tipičen primer LCA zahteva veliko vhodnih in izhodnih 

podatkov, katere je potrebno povezati in nato izračunati ravnotežje. Pri ustvarjanju modela 

produkta in življenjskega cikla, uporabniki izračunavajo vmesne podatke, preverjajo napake 

ter zbiranje potrebnih podatkov. Programska oprema pretvarja podatke v model in uporabniku 

zagotovi rezultate, ki se kasneje uporabljajo pri odločanju. Brez programske opreme ni 

rezultatov LCA (Curran 2015, 94-95). 

6.1.8 Stroški metode LCA 

V preglednici 10 so podani odgovori intervjuvanih podjetij A, B in C. Pri osmem vprašanju 

nas je zanimalo, kakšne stroške imajo podjetja ob uporabi metode LCA. 

Preglednica 10:  Kakšne stroške imate ob uporabi metode LCA? 

Intervjuvana podjetja Odgovori 

A 

»Stroški izobraževanja (izobraževanje pri Sašo inkubatorju). LCA 

vsakodnevno uporabljamo pri stiku z našimi kupci, to je osnova za 

vsakodnevno komuniciranje s kupci.« 

B 
 »Največji finančni strošek nam predstavlja najem zunanjih svetovalcev, ki 

za nas izdelujejo analizo LCA.« 

C 

»Stroški so relativno veliki, ampak so vredni, saj s tem lahko optimiziramo 

okoljski vpliv in za vsak izdelek vidimo, kaj drastično vpliva na končni 

rezultat.« 



 

31 

V Podjetju C pravijo, da so njihovi stroški relativno veliki, ampak vredni, saj s tem 

optimizirajo okoljski vpliv, ki jih imajo njihovi izdelki. Na ta način pri vsakem izdelku 

ugotovijo, kaj drastično vpliva na končni rezultat (oz. kolikšen je negativni okoljski učinek 

izdelka na okolje). V Podjetju B so kot največji strošek izpostavili najem oz. sodelovanje z 

zunanjimi strokovnjaki in izvajalci metode LCA. V Podjetju A so kot največje stroške 

izpostavili, stroške povezane z izobraževanjem. Pravijo, da metodo LCA vsakodnevno 

uporabljajo pri stiku s strankami ter da je to osnova za vsakodnevno komuniciranje s 

strankami. Kubba (2010) opisuje stroške analize življenjskega cikla kot metodo za oceno vseh 

ustreznih  stroškov v času projekta, izdelka ali storitve. V svojem delu navaja vse stroške 

metode LCA, torej vključno s primarnimi stroški, kot so stroški kapitalnih naložb, stroški 

nakupa in namestitve; prihodnji stroški, kot so stroški energije, obratovalni stroški, stroški 

vzdrževanja, stroški nadomestitve kapitala, stroški financiranja; ter celotne stroške nadaljnje 

prodaje, reševanja ali odstranjevanja v celotni dobi življenjskega cikla projekta ali izdelka. 

Analiza stroškov LCA je orodje za tehnično ekonomsko analizo, ki je koristno za primerjavo 

sorazmernih prednosti konkurenčnih alternativ projektov . 

6.1.9 Vpeljevanje metode LCA v podjetja z ekonomskega vidika 

V preglednici 11 so podani odgovori intervjuvanih podjetij A, B in C. Pri devetem vprašanju 

nas je zanimalo, njihovo mnenje, o tem ali je za njihovo podjetje ekonomsko smiselno 

vpeljevanje metode LCA in zakaj. 

Preglednica 11:  Menite, da je v vašem podjetju ekonomsko smiselno vpeljevanje metode 

LCA? Zakaj? 

Intervjuvana podjetja Odgovori 

A 
»Uporabljamo vsakodnevno in ne uporabljamo plačljivih programskih 

oprem. Razmišljamo vitko in smo start up podjetje.« 

B 

 »Da. V našem podjetju smo trajnostno naravnani in naša vizija je 

potrošnikom omogočiti program izdelkov, ki so narejeni iz 

biorazgradljivih surovin in materialov.« 

C 

»Menim, da ja, saj smo se odločili, da gremo v trajnostno smer in že zaradi 

tega moramo biti transparentni do naših potrošnikov in jim dati jasne 

informacije. Po drugi strani pa je plastika toliko na udaru, da moramo 

svoje »trditve«, da uporabljamo okolju »prijazno« plastiko ves čas 

dokazovati.« 

Vsa intervjuvana podjetja so se strinjala, da je vpeljevanje metode LCA ekonomsko smiselno. 

Podjetje C pravi, da so trajnostno naravnani, ravno zaradi tega morajo biti transparentni do 

svojih strank in jim dajati jasne informacije. Poleg tega menijo, da je plastika v današnjem 
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času zelo na udaru in morajo svoje »trditve«, da uporabljajo okolju prijazno »plastiko« ves 

čas dokazovati. Tudi v Podjetju B so trajnostno naravnani, njihova vizija je, da svojim 

potrošnikom omogočijo program izdelkov, ki so narejeni iz biorazgradljivih materialov. Na 

vprašanje ali je vpeljevanje metode LCA v podjetja ekonomsko smiselno, so odgovorili z da. 

Podjetje A pravi, da metodo uporabljajo vsakodnevno ter da razmišljajo »vitko«. 

Današnja družba je dvignila zavest razmišljanja o  vidikih, ki se nanašajo na trajnostni razvoj 

(uporaba naravnih virov za izdelavo izdelkov ali storitev). Preprečevanje nastajanja odpadkov 

ne pomeni samo zmanjševanje ravni onesnaževanja, temveč tudi zmanjševanje porabe 

materialnih in energetskih virov. Trajnostno ravnanje z odpadki pomeni varčevanje, kar z 

vidika ekonomske uravnoteženosti lahko razumemo kot povečanje dobička (Seo in Kulay 

2006). 

6.1.10 Koristi metode LCA 

V preglednici 12 so podani odgovori intervjuvanih podjetij A, B in C. Pri zadnjem vprašanju 

nas je zanimalo, kakšne koristi podjetjem predstavlja metoda LCA za primer njihovega 

podjetja. 

Preglednica 12:  Kakšne koristi vam predstavlja metoda LCA (za primer vašega 

podjetja)? 

Intervjuvana podjetja Odgovori 

A 

»Vsakodnevno uporabljamo, izdelujemo bio material po zahtevah naših 

kupcev in z uporabo LCA izdelka lahko razumemo kakšne karakteristike 

naj ima kupčev izdelek v določeni fazi uporabe (uporaba pri visoki 

temperaturi, vlažnosti, način razpada …).« 

B 

»Kot smo že omenili je onesnaževanje okolja velik problem in večina ljudi 

je okoljsko osveščena. Uporaba plastičnih izdelkov in embalaže je globalni 

problem in zelo negativno vpliva na okolje in ljudi. Zato izdelujemo 

izdelke, ki so iz biorazgradljivih surovin in katere po uporabi lahko 

odvržemo na kompostnik.« 

C 
»Za izpolnjevanje strategije podjetja po bolj okolju prijaznih materialih in 

proizvodnji. Tudi transparentno komuniciranje z našimi potrošniki.« 

V Podjetju A menijo, da so koristi metode LCA v vsakodnevni uporabi. Izdelujejo 

biorazgradljive materiale po zahtevah njihovih kupcev in s pomočjo uporabe metode LCA 

izdelka razumejo, kakšne karakteristike naj ima kupčev izdelek v določeni fazi uporabe 

(uporaba pri visoki temperaturi, vlažnosti, načinu razpada itd.). V Podjetju B pravijo, da z 

uporabo metode LCA, izdelujejo izdelke iz biorazgradljivih surovin, ki so prijazni do okolja 



 

33 

in ljudi. Koristi uporabe metode LCA za Podjetje C je v izpolnjevanju strategije podjetja, saj 

so naravnani k okolju prijaznim materialom in proizvodnji ter transparentno komuniciranje s 

strankami. Vsa intervjuvana podjetja so kot korist metode LCA izpostavila okolju prijazne 

izdelke. Tudi Hricova idr. (2016) recikliranje vidijo kot pozitivno oceno izdelka in korist za 

proizvodni postopek s ponovno uporabo materiala in ohranjanjem naravnih virov. V končni 

oceni, pridobivanju in predelavi faz surovin in materialov ima največji vpliv na okolje in 

ljudi. 

6.2 Analiza rezultatov MSP, ki metode LCA ne uporabljajo 

V tem poglavju je predstavljena analiza odgovorov podjetij (D, E in F), ki ne uporabljajo 

metode LCA. Pri podjetjih, ki se ne poslužujejo metode LCA nas je zanimalo, zakaj ne 

uporabljajo te metode, kakšne so ovire pri tem oz. kaj jih zadržuje. Hkrati nas je zanimalo ali 

razmišljajo o vpeljavi te metode ter ali je po njihovem mnenju vpeljevanje metode LCA 

smiselno iz ekonomskega vidika. 

6.2.1 Ovire pri uporabi metode LCA 

V preglednici 13 so podani odgovori intervjuvanih podjetij D, E in F. Pri prvem vprašanju nas 

je zanimalo, zakaj podjetja ne uporabljajo metode LCA ter kaj jih pri tem omejuje. Zanimalo 

nas je tudi, kakšne so njihove ovire. 

Preglednica 13:  Zakaj v vaši organizaciji ne uporabljate metode LCA oz. kaj vas pri 

tem omejuje (kakšne so ovire)? 

Intervjuvana podjetja Odgovori 

D 

»Ukvarjamo se s knjigoveštvom in tiskarstvom, našim naročnikom 

zagotavljamo kakovostne knjigoveške in tiskarske storitve. Poznamo 

metodo, ampak je trenutno ne uporabljamo, omejujejo nas predvsem 

finančna sredstva in strokovni kader za izvedbo analize LCA.« 

E 
»Ker trenutno poslujemo dobro, o vpeljavi te metode ne razmišljamo. 

Omejitve so finančnega vidika.« 

F 
»V našem podjetju ne uporabljamo te metode. Analize LCA ne poznamo, 

imamo premalo informacij, da bi vedeli za kakšno metodo se gre.« 

Podjetju D in Podjetju E je metoda LCA poznana, vendar je ne uporabljajo. Kot oviro so 

izpostavili pomanjkanje finančnih sredstev in strokovnega kadra pri izvedbi analize LCA. V 

Podjetju F za metodo LCA niso slišali in je ne poznajo. Strokovna tuja literatura pravi, da je 

veliko podjetij zadržanih do okoljskih vidikov svojih proizvodnih procesov, saj se bojijo 
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različnih sankcij (Seo in Kulay 2006). Clark in de Leeuw (1999) vidita ovire v pomankanju: 

zaznavanja potreb po metodi LCA, strokovnem znanju ali »know how«, financiranju ter 

pomanjkanju podatkov in metodologije LCA. Ugotovila sta, da stroški metode LCA, 

metodološka vprašanja in komunikacija, predstavljata glavno oviro za uporabo metode v 

praksi. Avtorja (Clark in de Leeuw 1999) nadalje ugotavljata, da se podjetja, ki imajo manj 

prakse z uporabo metode LCA, soočajo z oviro, slabe zaznave potreb po metodi LCA. 

Medtem, ko se podjetja z več izkušnjami uporabe metode LCA, soočajo z naslednjimi 

ovirami, in sicer pomanjkanje podatkov in metodologije. Pojasnjujeta, da je za premagovanje 

teh ovir potrebno izobraževanje in komuniciranje za pojasnila in uporabo metode LCA. 

LeVan (1995) omenja, da je ovira za uporabo metode LCA v pomanjkanju zaupanja in 

zapletenosti uporabe orodja LCA.  

6.2.2 Razmišljanje o vpeljavi metode LCA 

V preglednici 14 so podani odgovori intervjuvanih podjetij D, E in F. Pri drugem vprašanju 

nas je zanimalo, če morda razmišljajo o vpeljavi metode LCA. Kako in za katere izdelke si 

želijo oz. zakaj si tega ne želijo. 

Preglednica 14:  Morda razmišljate o vpeljavi te metode. Kako in za katere izdelke 

(zakaj si tega želite oz. ne želite)? 

Intervjuvana podjetja Odgovori 

D 

»Da. Naš cilj je, da postanemo trajnostno in ekološko naravnano podjetje. 

Uvedli bi ekološke postopke tiskanja, ki so bolj okolju in človeku 

prijazni.« 

E 
»Trenutno ne razmišljamo o vpeljavi te metode, kot smo že prej omenili 

poslujemo dobro.« 

F 

»Ne razmišljamo o vpeljevanju analize LCA. Trenutno imamo odprte 

projekte in smo tako časovno kot finančno omejeni, da bi sploh lahko 

razmišljali o vpeljavi metode LCA.« 

V Podjetju E in F ne razmišljajo o vpeljavi metode LCA. V Podjetju F o vpeljavi metode ne 

razmišljajo, saj so trenutno finančno in časovno omejeni, zaradi odprtih projektov. Podjetje D 

pa razmišlja o vpeljavi metode LCA. Njihov cilj je, da postanejo trajnostno in ekološko 

naravnano podjetje, uvedli bi ekološke postopke, ki so človeku in okolju prijazni. Masoni idr. 

(2004) pravijo, da podjetja niso naklonjena in ne razmišljajo o uporabi metode LCA. Uporabo 

metode LCA ne dojemajo kot priložnost in idejo za uvedbo okolju prijaznih izdelkov ali 

storitev. Podjetja ne razmišljajo o uporabi metode LCA zaradi finančnih stroškov in 

pomanjkanju usposobljenega kadra za izvedo LCA.  
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6.2.3 Vpeljevanje metode LCA v MSP z ekonomskega vidika 

V preglednici 15 so podani odgovori intervjuvanih podjetij D, E in F. Pri zadnjem vprašanju 

nas je zanimalo, njihovo mnenje o tem ali je za njihovo podjetje ekonomsko smiselno 

vpeljevanje metode LCA ter kakšno vrednost vidijo v njeni vpeljavi oz. je ne vidijo. 

Preglednica 15:  Menite, da je v vašem podjetju ekonomsko smiselno vpeljevanje metode 

LCA, zakaj?  Kakšno vrednost vidite v njeni vpeljavi oz. je ne vidite? 

Intervjuvana podjetja Odgovori 

D 

»Da, z vpeljavo te metode, bomo postali družbeno odgovorno podjetje in  

z ekološkimi postopki tiskanja bomo postali konkurenčni v dejavnosti 

tiskanja in knjigoveštva. Kot smo omenili, vpeljava te metode predstavlja 

konkurenčno prednost in dodano vrednost podjetja.« 

E 

»O tem, v kolikšni meri je ta metoda za našo dejavnost smiselna, še nismo 

razmišljali. Menimo, da je tovrstno metodo veliko lažje vpeljati v večja 

podjetja , kjer je več zaposlenih in kjer so na voljo večja finančna sredstva. 

Vpeljava LCA metode ima zagotovo veliko vrednost z vidika varovanja 

okolja in jo je v večjih podjetjih, kjer nastaja večje število stranskih 

produktov, smiselno uporabljati.« 

F 

»Ukvarjamo se s tekstilno industrijo, proizvodnja tekstilnih izdelkov in v 

podjetju gledamo bolj ozko. (Osredotočeni smo na proizvodnjo tekstilnih 

izdelkov). Imamo premalo informacij, da bi lahko povedali ali je smiselno 

vpeljevanje te metode, ker metode ne poznamo.« 

V podjetju F so ozko osredotočeni in menijo, da imajo premalo informacij, da bi lahko podali 

mnenje o tem, ali je vpeljevanje metode LCA ekonomsko smiselno za njihovo podjetje.  

Podjetje E o vpeljavi metode LCA za njihovo dejavnost še ni razmišljalo. Menijo, da je 

tovrstno metodo lažje vpeljati v velikih podjetjih, kjer imajo več strokovnih kadrov in imajo 

na voljo več finančnih sredstev. Menijo, da ima vpeljava metode LCA veliko vrednost z 

vidika varovanja okolja predvsem v večjih podjetjih, kjer nastaja večje število stranskih 

produktov in jo je ravno zaradi tega smiselno uporabljati. Podjetje D meni, da z vpeljavo 

metode LCA postane podjetje družbeno odgovorno in z ekološkimi postopki blagodejno 

vpliva na okolje. Pri vpeljavi metode LCA vidijo konkurenčno prednost ter dodano vrednost 

podjetja. Po mnenju Seo in Kulay (2006) je veliko podjetij bilo prisiljenih sprejeti model 

trajnostnega in družbeno odgovornega podjetja. Razlogi zato naj bi bili v ozaveščeni družbi, 

ki meni, da določeni izdelki in storitve negativno vplivajo na okolje in ljudi. Posledično je 

začel potrošniški trg dvomiti v razvojni-ekonomski model, katerega podjetja običajno 

uporabljajo. 
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Se nadaljuje 

6.3 SWOT analiza metode LCA 

V nadaljevanju je predstavljena SWOT analiza metode LCA. Opisani so štirje faktorji: 

prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, s katerimi se srečamo pri uvedbi metode LCA. 

SWOT analiza je pogosto uporabljeno orodje za strateško načrtovanje. Z identificiranjem 

štirih faktorjev podjetja prepoznajo osnovne kompetence, ki jih uporabljajo pri sprejemanju 

odločitev, načrtovanju in uresničevanju ciljev (Phadermrod, Crowder in Wills 2019, po 

Pancheco-Torgal idr. 2014). Na podlagi rezultatov intervjujev in teoretičnih spoznanj, smo 

pripravili SWOT analizo. Izvedba te analize bo pripomogla k širšemu razumevanju uporabe 

metode LCA za slovenske MSP. 

Preglednica 16:  SWOT analiza metode LCA 

Prednosti Slabosti 

 Napredna okoljska poslovna politika, 

ki sprejema in upošteva celoten 

življenjski cikel izdelka. 

 Uvedba novega izdelka na podlagi 

neuporabljenih surovin.  

 Izbrani podatki z analizo LCA, 

omogočajo najti optimalne rešite z 

vidika okoljevarstvenih vplivov ter 

kakovostnejše in bolj ekonomične 

proizvode. 

 Metoda LCA omogoča rešitve, ki 

imajo pozitiven vpliv na okolje in 

ljudi. 

 Razumevanje metode LCA je 

pomembno, saj strankam lahko 

svetujejo, kakšne biorazgradljive 

materiale uporabiti. 

 Problem analize se lahko kaže v 

preobilici podatkov in množici 

brezpredmetnih informacij. 

 Časovna omejitev za zajem vseh 

ustreznih podatkov.  

 V primeru nepravilne izvedene 

metode LCA, je lahko definicija 

ciljev, faz, vplivnih kategorij in 

indikatorjev ne pravilna oz. napačna.  

 Izguba nadzora nad podatki vodi do 

slabega končnega vrednotenja in 

poročanja rezultatov glede na zadane 

končne cilje. 

 Z metodo LCA ne moremo preveriti, 

kakšen je odziv izdelkov na trgu. 

Metoda se ukvarja samo z razvojem 

izdelka, hkrati pa ni razvidno ali bo 

izdelek pozitivno sprejet na trgu. 

 Za vpeljavo metode je potreben 

strokovno usposobljen kader oz. 

zunanji raziskovalci, kar predstavlja 

velik finančni strošek. 
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Priložnosti Nevarnosti 

 Zmanjšanje škodljivih vplivov na 

okolje in ljudi. 

 Optimalna uporaba stranskih 

produktov izdelkov. 

 Trajnostna konkurenčnost. 

 Zmanjšane odpadnih produktov skozi 

delovni proces. 

 Podjetniški projekti pri podjetjih so 

lahko dolgoročni in ustvarjajo 

negativni denarni tok. 

 Rastoči trgi, na katere je težko 

prodreti.  

 Imamo premalo informacij, kar 

posledično upočasni namestitev 

proizvodnje izdelka.  

 Možni so visoki izdatki za raziskave 

in razvoj izdelkov. 

 Izvedba metode LCA je zahtevna in 

ob nestrokovno usposobljenem kadru 

jo je težko učinkovito vpeljati. 
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7 UGOTOVITVE RAZISKAVE 

V današnjem času je družba čedalje bolj ekološko osveščena. Zaradi okoljskih zakonov in 

okoljsko osveščene družbe gre večina podjetij v korak s časom in se odzove na potrebe ter 

zahteve trga. Podjetja postajajo trajnostno naravnana, njihovi trajnostni izdelki pa zanje 

predstavljajo konkurenčno prednost pred ostalimi konkurenti, ki ne namenjajo pozornosti 

trajnostnemu vidiku. 

LCA postaja čedalje bolj pomembno orodje za ravnanje z okoljem, saj omogoča sistematičen 

pristop tako pri prepoznavanju priložnosti za izboljšanje okoljske učinkovitosti izdelka, kot 

tudi okoljske primerjave z izdelki, ki opravljajo isto funkcijo. Metoda LCA je visoko 

strukturirana in vključuje različne okoljske vidike, ki temeljijo na merljivih sistemih. Zato 

lahko rečemo, da gre za objektivno tehniko (Seo in Kulay 2006).  

Problem, ki smo ga tekom raziskave obravnavali, je predstaviti pogled MSP in zaznavanje 

metode LCA na primeru šestih MSP v Sloveniji. Izvedli smo kvalitativno metodologijo 

raziskovanja, kjer smo intervjuvali tri podjetja, ki uporabljajo metodo LCA in tri, ki je ne.  

Skozi raziskavo smo ugotovili, da veliko podjetij, še posebej malih, te metode ne pozna. 

Namen magistrske naloge je bil, da na osnovi  prebranih  študij in analiz predstavimo 

potrebne predhodne raziskave za uvedbo metode LCA v podjetja ter na primeru MSP 

raziščemo, zakaj in kako se ti poslužujejo metode LCA ter ali je smiselno vpeljevanje metode 

LCA v slovenska mala in srednje velika podjetja. Ugotovili smo, da je za uvedbo metode 

LCA v podjetja potreben strokovno usposobljen kader ali pa znanje zunanjih raziskovalcev, ki 

se s tem strokovno ukvarjajo. Po Turk idr. (2014) se analiza življenjskega cikla deli na štiri 

faze (namen, inventar življenjskega cikla, vrednotenje vplivov in interpretacija). Ugotovili 

smo, da se za izvedbo te metode večina podjetij poslužuje uporabe programske opreme kot je, 

SimaPro, CML2001, Gabi idr. (Curran 2015, 95). 

Cilji magistrske naloge je bil tudi predstaviti bistvene ugotovitve slovenskih in tujih raziskav 

na področju analize življenjskega cikla izdelkov. Ugotovili smo, da je metoda LCA v tujini 

bolj razširjena med podjetji kot v Sloveniji. Metodo uporabljajo na vseh področjih, kot so 

npr.: kmetijstvo, proizvodnja zlata, v živilski industriji, gradbeništvu itd., medtem ko se v 

Sloveniji osredotočajo predvsem na gradbeništvo in delno v proizvodnih podjetij. Pri tem smo 

ugotovili, da je slovenske literature na temo uporabe in vpeljave metode LCA zelo malo. 

Medtem ko je ta tema v tuji literaturi pogosto predstavljena in raziskana. V nalogi smo 

opravili SWOT analizo, kjer smo predstavili prednosti, slabosti, priložnosti in tveganja 

uporabe LCA metode. Ena od prednosti metode LCA je, da metoda LCA omogoča rešitve, ki 

imajo pozitivne vplive na okolje in ljudi. Ena od slabosti metode LCA je izguba nadzora nad 

podatki, kar posledično vodi do slabega končnega vrednotenja in poročanja rezultatov. 

Priložnosti metode LCA so v zmanjšanju odpadnih produktov skozi delovni proces, trajnostna 

konkurenčnost, zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in ljudi, itd. Ena od nevarnosti 

metode LCA je, premalo informacij, kar posledično upočasni namestitev proizvodnje izdelka. 
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Ronning in Brekke (2014) izpostavljata, da so slabosti lahko prepoznavne na različnih ravneh 

metode LCA. Kot največjo slabost navajata, časovno omejitev za zajem vseh ustreznih 

podatkov. Prav tako ni dovolj izpopolnjene metode za zajem vseh ustreznih vplivov na okolje 

ali pa imajo podjetja preveč metodoloških odločitev, katere morajo reševati. Slabost vidita 

tudi v tem, da se mora podjejte odločiti, kateri vpliv na okolje je pomembnejši od drugih. Prav 

tako podjetja premalo primerjajo rezultate (študije) za isti material, katerega želijo uporabljati. 

Menimo, da so njune ugotovitve zelo dober pokazatelj, na katerih ravneh je potrebna 

pazljivost pri vpeljevanju te metode. Še posebej so njune ugotovitve lahko v pomoč tistim, ki 

razmišljajo o vpeljavi te metode. S takimi podatki, se hitreje približamo cilju. 

 

Cilj magistrske naloge je bil preučiti trenutno stanje uporabe metode LCA na primeru šestih 

MSP. Ugotovili smo, da so vsa tri podjetja, ki to metodo uporabljajo, menila, da je 

vpeljevanje te metode ekonomsko smiselno. Izmed podjetij, ki metode ne uporabljajo je le 

eno podjetje bilo mnenja, da je uporaba te metoda ekonomsko smiselna in jo v bodoče 

nameravajo vpeljati. Ostali dve podjetji pa imata o metodi LCA premalo informacij. Cilj 

magistrske naloge je bil tudi ugotoviti ali metoda LCA zmanjša stroške podjetij ali jih zviša 

ter kaj podjetjem doprinese. Ugotovili smo, da metoda LCA zviša stroške (najem  zunanjih 

usposobljenih strokovnjakov ali strokovna izobraževanja zaposlenih, obiskovanje delavnic na 

temo vpeljevanja metode LCA, stroški uporabe programske opreme, itd.). Metoda LCA 

doprinese podjetjem konkurenčno prednost na trgu in uvedbo novih izdelkov (tržne niše) ter 

pridobivanje okoljsko osveščenih kupcev. Kubba (2010) opisuje stroške analize življenjskega 

cikla kot metodo za oceno vseh ustreznih  stroškov v času projekta, izdelka ali storitve. V 

svojem delu navaja stroške kapitalskih naložb, stroške nakupa in namestitve, stroške energije, 

obratovalne stroške, stroške vzdrževanja, stroške nadomestitve kapitala, stroške financiranja, 

stroške prodaje in stroške reševanja. 

Ugotovitve naše raziskave kažejo, da podjetja najpogosteje uporabljajo to metodo, zlasti 

zaradi trženja in zaradi zadovoljevanja potreb okoljsko osveščenih kupcev. To je bilo 

razvidno iz intervjuja, kjer svoje izdelke testirajo z metodo design thinkinga.  

Vedno več podjetij, se poslužuje metode LCA, vendar skozi raziskavo nismo uspeli ugotoviti, 

koliko slovenskih podjetij se poslužuje uporabe te metode. Vzpostavili smo kontakt, 

določenimi organizacijami, ki bi lahko s tovrstnimi podatki razpolagale. Ugotovili smo, da še 

ni bilo izvedenih raziskav ali analiz, ki bi vsebovale število podjetij, ki uporabljajo metodo 

LCA. Po drugi strani pa nam je uspelo pridobiti informacije, da je v Sloveniji 601 podjetij, ki 

imajo okoljsko priznanje.  Med njimi so tudi podjetja, ki uporabljajo metodo LCA (GZS b. l.) 

V empiričnem delu magistrske naloge smo opravili kvalitativno metodo raziskovanja in s 

pomočjo ugotovitev intervjujev odgovorili na sledeča raziskovalna vprašanja: 
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Raziskovalno vprašanje1: Zakaj se izbrana podjetja ne poslužujejo metode LCA? 

 

Izbrane MSP smo povprašali zakaj ne uporabljajo metode LCA in kakšne so ovire pri uporabi 

te metode. Ugotovili smo, da je največja ovira v finančnih sredstvih in pomanjkanju 

strokovnega kadra za vpeljavo te metode. Dve intervjuvani podjetji metode ne uporabljata 

zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Eno podjetje pa metode ne pozna ter imajo premalo 

informacij. Dve intervjuvani podjetji ne razmišljata o vpeljavi metode LCA. Ne vidita 

prednosti metode ter kaj bi lahko metoda LCA doprinesla njihovemu podjetju. Eno od 

intervjuvanih podjetij v prihodnosti namerava izvesti vpeljavo te metode, saj si želijo biti 

trajnostno in ekološko naravnano podjetje.  

Ovire pri uporabi metode LCA so predvsem visoki proizvodni stroški in število zbranih 

podatkov. V mnogih primerih je postopek zbiranja podatkov onemogočen zaradi različnih 

motivov, kot so nezainteresiranost s strani podjetij. Ovire so tudi s strani nezaupljivosti novih 

tehnologij ter zadržanost podjetij pri usmerjanju trajnostne rasti (Seo in Kulay 2006). 

Raziskovalno vprašanje 2: Kako se izbrana podjetja poslužujejo metode LCA? 

 

Podjetja, ki uporabljajo metodo LCA smo povprašali, kako uporabljajo metodo in za katere 

izdelke. Ugotovili smo, da podjetja metodo LCA uporabljajo v okviru delovnega procesa, kjer 

uporabljajo čim več notranjega recikliranja. Uporabljajo trajnostne materiale, ki ne 

obremenjujejo okolja, uporabljajo biorazgradljive surovine in materiale, zaposlujejo 

strokovno usposobljene delavce ali zunanje strokovnjake, pri tem uporabljajo programsko 

opremo SimaPro, CML2001. V dveh intervjuvanih podjetij uporabljajo za izdelavo svojih 

izdelkov, materiale, ki so narejeni iz biorazgradljivih surovin, in katere lahko po uporabi 

odvržemo na kompostnik.  

 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali je v izbranih podjetjih ekonomsko smiselno vpeljevanje metode 

LCA? 

Podjetja smo povprašali ali je ekonomsko smiselno vpeljevanje metode LCA. Vsa tri 

intervjuvana podjetja, ki metodo uporabljajo so se strinjala, da je vpeljevanje metode LCA 

ekonomsko smiselno. Ugotovili smo, da so v intervjuvanih podjetjih, ki metode LCA ne 

uporabljajo, premalo informirani ali pa o tem trenutno ne razmišljajo. 

Raziskovalno vprašanje 4: S katerimi stroški so se izbrana podjetja soočala pri uporabi 

metode LCA? 
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Skozi analizo raziskave smo ugotovili, da imajo pri vpeljavi metode LCA največ stroškov: z 

najemom oz. sodelovanjem z zunanjimi strokovnjaki in izvajalci metode LCA; stroški 

povezani z izobraževanjem; stroški zmanjševanja okoljskega vpliva vsakega izdelka.  

Raziskovalno vprašanje 5: Na kakšne načine so izbrana podjetja z metodo LCA  zmanjšala 

obremenitve okolja? 

Intervjuvana podjetja zmanjšujejo obremenitve okolja, s tem da izdelujejo biorazgradljive 

izdelke. Njihovi izdelki so izdelani iz naravnih oz. biorazgradljivih surovin, ki so hitro 

razgradljive v naravi.  V enem izmed intervjuvanih podjetij so s pomočjo vpeljave metode 

LCA drastično zmanjšali izpuste CO2 v okolje in uporabljajo čim več notranjega recikliranja. 
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8 SKLEP 

V magistrski nalogi smo skušali ugotoviti ali je vpeljevanje metode LCA v slovenska podjetja 

ekonomsko smiselno in kakšne prednosti intervjuvani MSP vidijo v njeni vpeljavi ter kakšne 

stroške imajo ob vpeljavi te metode. Na podlagi pregleda dosedanjih raziskav in intervjuvanih 

udeležencev, smo ugotovili, da je vpeljevanje metode bolj primerno za velika podjetja, kjer 

imajo na razpolago več finančnih sredstev in strokovno usposobljene zaposlene.  

Analiza intervjujev je pokazala, da je v slovenskih MSP smiselno vpeljevanje metode LCA, 

namreč vsi intervjuvani (trije MSP), ki to metodo že uporabljajo so v tem videli prednost. Po 

drugi strani pa intervjuvana podjetja, ki te metode še ne uporabljajo, prednosti uporabe 

metode LCA niso prepoznali, z izjemo enega podjetja, ki to metodo namerava v bodoče tudi 

vpeljati. Menimo, da so razlogi za neprepoznavanje koristi te metode, v pomanjkanju 

informacij in znanja o sami metodi LCA. 

Ugotovili smo, da je pri vpeljavi metode LCA možen prilagodljiv pristop izvedbe metode. 

Podjetja lahko prilagodijo pristope metode LCA, glede na potrebe njihovega proizvodnega 

procesa ali izdelkov. Za v bodoče bi bilo dobro nameniti več strokovnih izobraževanj glede 

uvedbe metode LCA v podjetja. 

8.1 Omejitve raziskave 

V magistrski nalogi smo se pri teoretičnem kot empiričnem delu omejili na metodo 

življenjskega cikla izdelkov in storitev v slovenskih MSP. V raziskovalnem delu naloge smo 

se omejili na tri slovenske MSP, ki uporabljajo metodo LCA in tri podjetja, ki je ne 

uporabljajo. V magistrski nalogi smo želeli pridobiti informacije o tem, kolikšen je delež 

slovenskih podjetij, ki uporablja metodo LCA. Kontaktirali smo primerne organizacije, za 

katere menimo, da s temi podatki razpolagajo, vendar tovrstnih podatkov in raziskav na 

slovenskem trgu še ni oziroma vsaj nam še niso bile dostopne v času priprave magistrske 

naloge. Po drugi strani pa nam je uspelo pridobiti informacije, da je v Sloveniji 601 podjetij, 

ki imajo okoljsko priznanje.  Med njimi so tudi podjetja, ki uporabljajo metodo LCA. Skozi 

raziskavo smo se soočali s težavami pri pridobivanju odgovorov na intervjuje. Mnogo 

podjetij, katere smo kontaktirali za sodelovanje pri raziskavi, nam ni posredovalo odgovora. 

Nekatera podjetja smo kontaktirali celo večkrat. Nekateri z nami niso želeli sodelovati zaradi 

slabega poznavanja te metode. Kljub obrazložitvi razlage metode, jim je bila ta tema tuja in 

nerazumljiva. Ugotovili smo, da slovenska podjetja slabo poznajo metodo LCA. Primeri 

dobrih praks uporabe in vpeljava metode LCA so v slovenski strokovni literaturi slabo 

raziskani.  
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8.2 Priporočila za nadaljnje raziskovanje 

Naša priporočila za nadaljnje raziskave so povezana z omejitvami, s katerimi smo se tekom 

raziskovanja soočali. Imeli smo težave s pridobivanjem intervjujev, zato menimo, da bi bilo 

dobro raziskati, zakaj podjetja nimajo interesa za sodelovanje pri raziskavah. Predlagamo, da 

bi se raziskalo, kolikšen je delež podjetij, ki metodo LCA v Sloveniji uporablja. Za večjo 

dodano vrednost k magistrski nalogi smo ugotovili, da bi bilo dobro izvesti dodatne intervjuje 

in sicer z organizacijami oz.  zunanjimi strokovnjaki, ki izvajajo metodo LCA. Na ta način bi 

lahko ugotovili povezavo med zunanjimi strokovnjaki in zainteresiranimi podjetji, ki želijo 

metodo LCA vpeljati v svoje podjetje. Zunanji strokovnjaki so tisti, ki potrebujejo širše 

informacije o željah in potrebah slovenskih MSP. Podjetja, ki to metodo nameravajo 

vpeljevati pa potrebujejo informacije zunanjih strokovnjakov. Ravno zaradi tega vidimo 

smisel v dodatnih intervjujih in iskanju povezav med tema dvema deležnikoma.  

8.3 Prispevek k stroki 

V slovenski literaturi je zelo malo strokovnih člankov in prispevkov na primerih uporabe in 

vpeljave metode LCA v podjetja. Z magistrsko nalogo smo prikazali, kakšne koristi daje 

metoda LCA ter da ima vpeljevanje metode LCA v podjetja pozitiven prispevek z 

ekonomskega vidika (razvoj in uvedba novih izdelkov, pridobivanje potencialnih kupcev in 

ustvarjanje konkurenčne prednosti), kakor tudi okoljskega vidika. Prispevek k stroki so 

ugotovitve raziskave na primeru šestih slovenskih MSP glede uporabe metode LCA. Poleg 

tega bodo rezultati naše raziskave v pomoč zunanjim strokovnjakom, ki se z to metodo 

ukvarjajo.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Intervju za podjetja, ki uporabljajo metodo LCA 

Priloga 2 Intervju za podjetja, ki ne uporabljajo metode LCA 

 





Priloga 1 

 

Intervju za podjetja, ki uporabljajo metodo LCA 

Spoštovani. 

Sem Nada Črep študentka Univerze na Primorskem Fakultete za Management. Pišem 

magistrsko nalogo na temo: Uporaba metode LCA v slovenskih MSP. Namen naloge je, da 

ugotovim ali je ekonomsko smiselno vpeljevanje metode LCA v slovenska podjetja. Vljudno 

vas prosim za sodelovanje pri intervjuju. Intervju je anonimen. Vaše podjetje bo v nalogi 

omenjeno kot podjetje »X« ali podjetje »Y«. V magistrski nalogi bo samo navedena dejavnost 

podjetja ter število zaposlenih.  

1. Zakaj ste se odločili za uporabo analize LCA ter za katere izdelke jo uporabljate? 

 

2. S katerimi izzivi ste se soočali pri vpeljevanju analize LCA? 

 

3. Katere so po vašem mnenju prednosti analize LCA? 

 

4. Katere so po vašem mnenju slabosti analize LCA? 

 

5. Na kakšne načine ste z analizo LCA zmanjšali obremenitve na okolje? 

 

6. Kdo izvaja analizo LCA za vaše izdelke? (Zunanji strokovnjaki ali strokovnjaki v 

podjetju?) 

 

7. Katero programsko opremo uporabljate za izvajanje analize LCA in zakaj? 

 

8. Kakšne stroške imate ob uporabi analize LCA? 

 

9. Menite, da je v vašem podjetju ekonomsko smiselno vpeljevane analize LCA? 

Zakaj?  

 

10. Kakšne koristi vam predstavlja metoda LCA (za primer vašega podjetja)? 



Priloga 2 

 

Intervju za podjetja, ki ne uporabljajo metode LCA 

Spoštovani. 

Sem Nada Črep študentka Univerze na Primorskem Fakultete za Management. Pišem 

magistrsko nalogo na temo: Uporaba metode LCA v slovenskih MSP. Namen naloge je, da 

ugotovim ali je ekonomsko smiselno vpeljevanje metode LCA v slovenska podjetja. Vljudno 

vas prosim za sodelovanje pri intervjuju. Intervju je anonimen. Vaše podjetje bo v nalogi 

omenjeno kot podjetje »X« ali podjetje »Y«. V magistrski nalogi bo samo navedena dejavnost 

podjetja ter število zaposlenih.  

 

 

1. Zakaj v vaši organizaciji ne uporabljate analize LCA oz. kaj vas pri tem omejuje 

(kakšne so ovire)?   

 

2. Morda razmišljate o vpeljavi te metode. Kako in za katere izdelke (zakaj si tega 

želite oz. ne želite)? 

 

3. Menite, da je v vašem podjetju ekonomsko smiselno vpeljevanje analize LCA, 

zakaj?  Kakšno vrednost vidite v njeni vpeljavi oz. je ne vidite? 

 

 

 

 


