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NASLOV 

Poslovna in okoljska politika do sistema ločenega zbiranja odpadkov 

ob novi naložbi v majhnem podjetju 

IZVLEČEK 

Zadnjih nekaj let se vsako pomlad organizirajo različne čistilne akcije, znotraj 

katerih se še vedno zbere in odstrani veliko odpadkov. Ob lokalnih poteh se znova in 

znova najde veliko vrečk, steklenic, cigaretnih škatlic in druge navlake, vendar za ta 

dejanja ne moremo iskati krivcev, ker o njih nimamo dokazov. Tu se postavlja 

vprašanje o ozaveščenosti posameznikov, ki to počnejo, pa tudi o upoštevanju pravil 

o ločevanju odpadkov znotraj organizacij. Že dolgo časa je znano, da je delo z 

različnimi ljudmi stresno. Nekateri spoštujejo pravila, drugi ne. Zato sem v okviru 

diplomskega dela izdelala krajši priročnik o ločevanju odpadkov. V njem so 

predstavljene tudi skupine odpadkov, ki nastajajo tekom proizvodnje. S pomočjo 

SWOT analize sem preverila prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za izbrano 

podjetje, in sicer Smarteh d.o.o. Na podlagi ogljičnega odtisa sem hotela preveriti 

kolikšni so izpusti ogljikovega dioksida v ozračje, ki nastanejo v manjši proizvodnji, 

vendar sem zaradi omejitev lahko izračunala samo izpuste, ki nastanejo pri ogrevanju 

in hlajenju. Z izdelavo anketne raziskave sem hotela preveriti ozaveščenost 

zaposlenih glede ukrepov znotraj podjetja v smeri varovanja okolja. Ob tem sem 

nepričakovano ugotovila, da bo na področju izobraževanja zaposlenih treba še veliko 

storiti. Ob koncu diplomskega dela sem s pomočjo ekonomskih kazalcev preverila 

upravičenost naložbe v novo polagalno linijo in podala smernice ter predstavila 

standard ISO 14000. 
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TITLE 

Business and environmental politics towards waste separation systems 

when newly investing in a small business 

ABSTRACT 

Over the last few years, there have been various clean-up projects where much waste 

has still been collected and removed. Many bags, bottles, cigarette boxes and other 

waste can be seen mainly along local paths and roads. As the perpetrators of these 

actions, no culprits can be found, because there is no evidence. Questions have been 

raised about individuals’ awareness of their actions as well as about following 

regulations on waste separation within an organisation. It is a well-known fact that 

working with different people is stressful. Some people respect the rules, others 

don’t. That is the reason for making a short manual within the framework of this 

thesis. The manual presents waste separation and groups of waste that are created 

due to industrial production. We examined the strengths, weaknesses, opportunities 

and threats for the company in question with the help of a SWOT analysis. Based on 

the carbon footprint, CO2 emissions produced by small scale production were 

observed, and we also wanted to examine them, but due to the limitations, we could 

only calculate the emissions produced due to heating and cooling. We also wanted to 

test employee awareness regarding the environment protection measures adopted at 

the company. This was done based on a survey, and we unexpectedly discovered that 

much more needs to be done regarding the education of the employees. The 

concluding chapter checks the justification of an investment into a new SMT line 

with the help of economic indicators and sets some guidelines as well as presents the 

ISO 14000 standard. 
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1 UVOD 

Znotraj podjetij se srečujemo z različnimi zakoni, za katere navadni državljani 

velikokrat niti ne vemo. Tudi manjše podjetje mora upoštevati zakon o ločevanju 

odpadkov. Več o tem, kako se majhno podjetje prilagaja in ureja pa v nadaljevanju 

diplomskega dela. 

1.1 Vsebina in viri za izdelavo diplomskega dela 

Diplomsko delo obsega deset poglavij, a najprej se posvetimo podrobnejši 

predstavitvi razmeroma mladega, a nepoznanega podjetja – Smarteh d.o.o. Poudarek 

je predvsem na predstavitvi izdelkov, saj so ti ključnega pomena za samo podjetje, in 

vzroku za izdelavo tega diplomskega dela. Zaradi izdelkov prihaja do odpadkov, ki 

jim v nadaljevanju tudi namenjam veliko pozornosti. S samimi odpadki je povezan 

tudi ogljični odtis in uvedba nove polagalne linije, z njo pa tudi povečanje količine 

odpadkov.  

Med zaposlenimi znotraj podjetja in pri njihovih kooperantih sem z anketnim 

vprašalnikom preverila odnos zaposlenih do odpadkov. Zaradi množice podatkov o 

pravilnem ločevanju odpadkov sem izdelala tudi manjši priročnik o ločevanju, ki ga 

bom razdelila med zaposlene in upam, da ga bom z njihovo pomočjo tudi 

nadgrajevala in izboljševala. 

1.2 Razlaga pomena pogosto uporabljenih okrajšav 

SMD-komponente (angl. surface-mount tehnology)  površinska tehnologija 

polaganja elektronskih komponent vodoravno na podlago.  

TH-komponente (angl. trough-hole technology)  površinska tehnologija polaganja 

komponent na podlago. 

SMT linija  proizvodna linija za površinsko polaganje elektronskih komponent. 

Ogljični odtis ali carbon footprint uporabljamo za ponazoritev količine izpustov 

ogljikovega dioksida (CO2) in drugih toplogrednih plinov (TPG), za katero sta 

odgovorna posameznik, podjetje ali organizacija. 
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SIST EN ISO 140001 vsebuje smernice sistema ravnanja z okoljem. Njegova 

uporaba organizaciji pomaga uresničevati okoljevarstvena načela svoje okoljske 

politike. Tako lažje obvladuje morebitne nevarnosti za okolje, se nenehno izboljšuje 

in prilagaja novim zahtevam kupcev, trga, zakonodaje in napredku znanosti ter 

tehnologije. 
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2 PREDSTAVITEV 10-LETNEGA DELOVANJA PODJETJA SMARTEH 

D.O.O. 

V letu 2011 mineva 10. let obstoja podjetja Smarteh d.o.o. V tem času so bili vzponi 

in manjši padci, predvsem pa je pomembno to, da se je podjetje, kljub gospodarski 

krizi, hitro postavilo nazaj na noge in uspešno posluje naprej. 

Prvi zametki podjetja segajo v leto 1998, ko so začeli z razvojem elektronskih 

regulatorjev ali krmilnikov, ki se uporabljajo za uravnavanje in nadzor temperature, 

razsvetljave, vlage, prezračevanja, pristopa itd. Najprej so bili prisotni na velikih 

potniških ladjah, zadnjih nekaj let pa se skušajo uveljaviti tudi v hotelih in 

stanovanjskih ter poslovnih objektih. 

Zaradi kasnejših izračunov, kjer bom primerjala zmanjševanje onesnaževanja, bom v 

nadaljevanju podrobneje opisala nekatere izdelke podjetja Smarteh d.o.o. Na ta način 

bodo sami izračuni razumljivejši. 

2.1 Predstavitev dejavnosti 

Osnovna dejavnost podjetja je razvoj na področju elektronike, ki je v nadaljevanju 

tudi podprt s programskimi rešitvami. Po standardni klasifikaciji dejavnost spada v 

skupino »proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje«. Vsi izdelki so 

plod lastnega znanja in razvoja. Poleg razvoja imajo še manjšo proizvodnjo, ki 

pripomore k temu, da kupcem zagotavljajo kakovostne izdelke in čim boljši odzivni 

čas. 

2.1.1 Prosto programljivi sistemi 

Potrebe in zahteve po prilagodljivosti krmilne in regulacijske opreme so vedno večji, 

predvsem v klasični avtomatizaciji. Gre predvsem za avtomatizacijo zgradb. Rešitve, 

ki jih ponujajo lahko uporabnik sestavlja in programira sam. 

Osnovne lastnosti sistema so: 

 modularna zasnova; 

 enostavno programiranje; 

 cenovno ugodne rešitve; 
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 širok izbor vhodnih, izhodnih in specialnih modulov; 

 fleksibilna uporaba; 

 hitra in enostavna nadgradnja; 

 povezljivost v LON in Ethernet mrežo; 

 povezljivost s centralno nadzornim sistemom (CNS). 

2.1.2 Namenski sistemi 

Namenski sistemi so sestavljeni iz več sklopov izdelkov: 

 LRC (angl. Longo Room Controller) sobni regulatorji 

Longo Room Controller predstavljajo sobne regulatorje, ki so namenjeni regulaciji 

temperature in pretoka zraka v ladijskih potniških kabinah, hotelskih sobah, 

poslovnih prostorih ter drugje. Med njihove glavne in opazne lastnosti sodijo 

enostavno nastavljanje in spremljanje parametrov delovanja, preprosta ter fleksibilna 

uporaba, samostojna ali mrežna izvedba, enostavna in udobna regulacija temperature, 

hitra ter enostavna montaža itd.  

 LMD-2  

Je izdelek namenjen zvezni regulaciji AC ventilatorjev, ki se nahajajo v fancoilih in 

talnih konvektorjih. Namen same regulacije je doseči optimalno hitrost vrtenja in 

brezšumno delovanje ventilatorjev, ob enem pa doseči tudi energetski prihranek. 

 LHC kuhinjski regulatorji 

Marvel je nov produkt razvit v sodelovanju s podjetjem iz Finske. Osnovni namen 

rešitve je povečanje energijske učinkovitosti in prihrankov pri delovanju velikih 

komercialnih kuhinj v hotelih in na potniških ladjah.  

Rešitev omogoča učinkovito prezračevanje, energetsko učinkovitost in odlične 

delovne pogoje v velikih kuhinjskih sistemih. S to rešitvijo dosežemo kakovostno 

prezračevanje v odvisnosti od delovanja opreme v kuhinji samo takrat, ko je to 

potrebno. 

Skupaj z UV rešitvijo, ki zmanjšuje nalaganje maščobe na prezračevalnih kanalih in 
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filtrih, dosežemo optimalno rešitev, ki nam posledično daje velike energijske 

prihranke, čistejše delovno okolje, zmanjšuje onesnaževanje okolja in stroške 

vzdrževanja. 

2.1.3 Senzorji 

Sistemi razpolagajo z dvema senzorjema temperature. Prvi je NTC -1, s pomočjo 

katerega lahko merimo temperaturo v sistemih za ogrevanje in hlajenje, sam razpon 

temperature pa je lahko od –40 ˚C do + 80 ˚C. 

NTC – 4 je ravno tako temperaturni senzor namenjen merjenju temperature. Poleg 

teh dveh senzorjev temperature najdemo še LWD, ki je detektor izlitja vode. Sama 

uporaba je namenjena za manjše zaprte prostore, v katerih lahko pride do izlitja vode, 

njegova osnovna naloga pa je zgodnje javljanje izlitja. Poleg detektorja izlitja vode 

pa imajo v podjetju tudi detektor kondenzacijske vlage, ki ga uporabljajo na 

napravah za klimatizacijo. 

2.1.4 Razvoj  

Poleg omenjene opreme je ponujena tudi možnost razvoja na zahtevo kupca: od 

idejne zasnove do končne množične proizvodnje. 

2.2 Kupci in prodor na trg 

Ker je slovenski trg absolutno premajhen za to dejavnost, je trženjska strategija 

usmerjena predvsem v tuje trge. S pridobitvijo prvega posla z ladijskima družbama 

P&O in Carnival Cruises, jim je bilo zaupano opremljanje večine ladij iz ladjedelnice 

Fincantieri v Italiji. Prav tako se je za pravilno odločitev izkazalo sodelovanje s 

finsko družbo, ki izdeluje klimatske naprave za ladje, naftne ploščadi, večje 

kopenske objekte in kuhinjske nape. Prav pri omenjeni družbi so postali primarni 

dobavitelji elektronskih regulacijskih sistemov, za enega največjih svetovnih 

proizvajalcev sistemov za ventilacijo in klimatizacijo, skupaj z njimi namreč 

obvladujejo 65 % svetovnega trga. 

Poleg omenjenega sodelovanja pa imajo tudi lastno trženje in prodiranje na trg. 
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2.3 Konkurenčne prednosti 

Smarteh d.o.o. je inovativno podjetje, prav inovativnost pa v zadnjem času vedno 

bolj pridobiva na pomembnosti, saj sta uspešnost in inovativnost vedno bolj 

neločljiva pojma. Sama inovativnost se odraža v izdelkih in storitvah, ki so plod 

lastnega znanja, izkušenj in dela. V sam svetovni vrh se uvrščajo prav z znanjem in 

sposobnostjo, da prisluhnejo kupcu in njegovim željam ter mu tako ponudijo 

najprimernejšo rešitev. Prav s kakovostnim in kupcu prilagojenim izdelkom se jim je 

uspelo prebiti na svetovni trg in za seboj pustiti konkurenco, med katerimi so tudi 

svetovno znana in uspešna imena. Prav gotovo je ena izmed prednosti tudi obstoječa 

prodaja, trajno poslovanje s kupci in stalen stik s potniškimi kabinami na ladjah 

najvišjega razreda. Uspeh in korak pred konkurenco omogoča tudi dobro poznavanje 

želj kupcev, ki jih zasledijo na trgu ter dobro poznavanje tržne niše. Pomemben 

dejavnik poslovnega uspeha – kupčevo zaupanje pa so si pridobili s pomočjo 

kakovostnega in cenovno konkurenčnega izdelka, ki jih je navdušil in prepričal. 

2.4 Kazalniki poslovanja podjetja Smarteh d.o.o. 

Pri kazalnikih bom predstavila poslovanje podjetja od leta 2002 do 2010. V tem času 

je podjetje raslo, se soočilo z dvema gospodarskima krizama in vpeljalo manjšo 

proizvodnjo. Podatke, ki so ključni za izdelavo poslovne analize, sem pridobili s 

pomočjo podatkovne baze GVIN.  

2.4.1 Poslovni izidi 

EBITDA predstavlja poslovni izid in je namenjen poravnavi amortizacije, odpisov in 

popravkov vrednosti, izidov iz financiranja in davkov ter čistega dobička. 

Izračunamo ga tako, da seštejemo čisti dobiček, davek, obresti, amortizacijo in 

odpise. EBIT predstavlja poslovni izid, ki je namenjen poravnavi izida iz 

financiranja, davkov in čistega dobička. Izračunamo ga tako, da od EBITDA 

odštejemo amortizacijo. Finančni izid predstavlja razliko med prihodki in odhodki iz 

financiranja, izredni izid pa predstavlja razliko med drugimi prihodki ter odhodki. 
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Tabela 1: Poslovni izid prihodkov v podjetju od leta 2002 do 2010 v EUR 

Leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EBITDA 198.674 282.961 113.163 217.021 240.095 252.096 384.353 166.692 102.544

EBIT 184.317 248.869 48.844 158.599 176.335 186.797 311.661 74.571 11.364

Finančni 

izid 

118.652 151.437 661.458 - 2.7 0.096 3.227 10.367 - 4.494 -8.915

Izredni izid 823 3.008 -

180.968

44.488 38.865 0 -120 -

339.906 

21.523

Davki iz 

dobička 

0 0 0 50.389 50.334 43.567 71.658 9.845 16.941

 

Kot lahko vidimo v tabeli 1, ima podjetje v svojem kratkem delovanju neenakomeren 

poslovni izid. Od vzponov do padcev. Vzponi po letu 2005 so odraz začetka 

samostojnega trženja in prodiranja na trg. Sam vzpon je tudi posledica ponovnega 

vlaganja v gospodarstvo in ladjedelništvo. Med letoma 2008 in 2009, ko se je začela 

svetovna gospodarska kriza, je podjetje investiralo v lastno proizvodnjo. Odraz 

pravilne naložbo in prodor novega programa na trg je viden v letu 2010. Padci v 

podjetju se sicer neposredno začnejo z 11. septembrom 2001, z znanimi 

terorističnimi napadi. Takrat je bila podana tudi grožnja o napadih na ladje. Zavedati 

se moramo, da je na križarski ladji okrog 6.000 tisoč ljudi in da so to neke vrste 

»plavajoči hoteli«. Zaradi podane grožnje se je zmanjšalo povpraševanje po tovrstnih 

storitvah in posledično so se ustavile tudi naložbe za izdelavo novih ladij, vendar se 

je ta vpliv v obravnavanem podjetju izrazil šele v letu 2004. Padec v letu 2008 je 

posledica začetka gospodarske krize, ki še vedno traja. Prišlo je tudi do množične 

selitve proizvodnje v vzhodne države, predvsem na Kitajsko, kjer je delovna sila 

cenejša. 

2.4.2 Kazalniki gospodarnosti, produktivnosti in dohodkovnosti 

Za izračun omenjenih kazalnikov potrebujemo podatke o razmerjih med prihodki in 

odhodki ter gospodarnost poslovanja. Analiza kazalnikov je predstavljena v tabeli 2 

in 3, poleg kazalnikov gospodarnosti, produktivnosti in dohodkovnosti pa sem 

vključila tudi prihodke na zaposlene. Tu se namreč, pri majhnih podjetjih; vidi 

dodana vrednost posameznikov, ko pa se podjetje začne večati pa ta dodana vrednost 

začne padati. Kazalniki gospodarnosti poslovanja nam prikazujejo razmerje med 
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skupnimi prihodki in odhodki. Sporočajo nam tudi intenzivnost odmika prihodkov od 

odhodkov ob upoštevanju vseh vplivov. Skupni prihodki na zaposlenega nam 

sporočajo, koliko skupnih prihodkov je v letu odpadlo na zaposlenega. Mesečni 

stroški plač nam sporočajo, kolikšne stroške dela imamo na zaposlenega. Sem 

uvrščamo tudi dajatve za socialno in pokojninsko zavarovanje, prevoz na ter iz dela, 

malico, neobvezno zavarovanje, nagrade in darila. Povprečna mesečna plača 

prikazuje povprečno bruto mesečno plačo. Povprečno število zaposlencev na podlagi 

delovnih ur v obračunskem obdobju pa nam sporoča število zaposlenih. Ravno tako 

nam čisti dobiček ali izguba na zaposlenega sporoča kolikšen del dobička ali izgube 

je bilo na zaposlenega v posameznem letu. Dodana vrednost na zaposlenega 

prikazuje, koliko dodane vrednosti je v letu ustvaril posamezni zaposleni. 

Tabela 2: Gospodarnosti poslovanja podjetja od leta 2002 do 2010 v EUR 

Leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Gospodarnost 
poslovanja 

1,29 1,32 1,04 1¸08 1,22 1,1 1,25 1,03 0,96 

Skupni prihodki na 
zaposlenega 

136.841 109.856 52.172 108.237 77.252 82.638 92.803 63.682 82.869

Povprečni mesečni 
stroški plač 

6.345 11.025 11.997 13.427 15.833 19.891 25.447 26.274 27.803

Povprečna mesečna 
plača 

1.057 1.169 987 
Ni 
podatka 

1.131 1.191 1.376 1.376 1.467 

Povprečno število 
zaposlenih  

6 9,43 12,14 12,66 14 16,7 18,49 19,1 18,95 

Čisti dobiček ali 
izguba na 
zaposlenega 

26.613 23.279 4.893 12.479 11.784 8.770 13.534 3.350 371 

Dodana vrednost na 
zaposlenega 

50.176 48.844 22.932 29.312 37.147 31.231 44.844 28.928 24.969

 

Iz tabele 2 lahko razberemo, da so nihanja v gospodarnosti poslovanja, medtem ko se 

stroški plač in skupnih prihodkov na zaposlenega povečujejo. Ravno tako pada 

dobiček in dodana vrednost na zaposlenega, vendar to ne pomeni, da so prizadevanja 

zaposlenih upadla, kvečjemu je to odraz tega, da se število zaposlenih veča, ravno 

tako kot se veča obseg proizvodnje in posledično se vse to odraža na gospodarnosti 

poslovanja, saj so odhodki nekoliko večji kot prihodki. 
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Slika 1: Struktura gospodarnosti poslovanja podjetja od leta 2003 do 2010 

Tabela 3: Poslovni izid prihodkov podjetja od leta 2002 do 2010 v EUR 

Leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Poslovni prihodki 
819.95
6 

1.032.7
80 

572.25
6

1.249.8
18

1.047.8
95

1.310.7
16

1.734.3
68

1.168.1
73 

1.472.5
72 

Čisti prihodki od 
prodaje 

819.95
6 

1.032.7
80 

547.70
4 

1.239.7
91 

855.11
2 

1.244.4
41 

1.716.2
90 

1.036.8
04 

1.460.5
70 

Čisti prihodki od 
prodaje na 
domačem trgu 

819.95
6 
 

1.032.7
80 
 

539.31
1 

Ni 
poda-
tka 

Ni 
poda-
tka 

1.228.7
31 

1.628.4
73 

271.46
8 

154.76
3 

Čisti prihodki od 
prodaje na tujem 
trgu 

0 0 8.393 
Ni 
poda-
tka 

Ni 
poda-
tka 

11.390 85.109 
729.43
9 

1.183.5
21 

Drugi prihodki 964 3.008 32.032 52.488 41.319 27 119 4.094 21.523 

 

Kot lahko vidimo v tabeli 3, je glavni vir dohodkov podjetja prodaja na tuje trge, kjer 

prevladuje predvsem Finska. Prodaje na domačem trgu je zelo malo. Kot primer naj 

navedem leto 2010, ko je prodaja na tujem trgu dosegla 87,9 %, prodaje na domačem 

trgu je bilo za 10,6 %, drugih prihodkov pa samo 1,5 %. Prihodki od prodaje na tuje 

trge so izraziteje vidni šele od leta 2009 naprej. Do takrat je namreč podjetje delovalo 

kot hčerinsko. V letu 2008 so se namreč povsem odcepili in začeli delovati kot 

samostojno podjetje. 
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Slika 2: Struktura poslovnih izidov podjetja od leta 2003 do 2010 

Iz tabele 4 lahko razberemo, da se odhodki vsako leto povečujejo, kar pomeni, da 

podjetje raste in se razvija. Razen v letu 2006, ko so nekatera podjetja občutila prvo 

gospodarsko krizo, naslednja kriza pa je podjetje prizadela v veliko manjši meri, kot 

so sprva pričakovali. Po letu 2009 je razvoj podjetja v porastu, predvsem na račun 

novih izdelkov in širitve na druga področja, saj niso več omejeni samo na potniške 

ladje. 

 

Tabela 4: Poslovni izid odhodkov podjetja od leta 2002 do 2010 v EUR 

Leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celotni odhodki 
641.12

9 
786.47

4 
556.58

3 
1.161.8

97 
866.20

6 
1.190.0

35 
1.394.0

23 
1.142.4

93 
1.546.3

90 
Stroški blaga, 
materiala in storitev 

517.03
2 

571.03
5

293.29
2

876.26
8

526.70
0

786.32
3

893.21
9

613.61
2 

876.02
1 

Stroški storitev 60.048 90.815
244.56

6 
737.42

4 
435.42

3 
587.70

0 
652.36

6 
363.86

1 
397.26

4 

Stroški dela 
102.38

0 
177.64

2 
193.64

6 
220.72

3 
269.03

9 
333.27

7 
413.80

8 
422.56

5 
442.94

4 
Amortizacija 14.357 34.071 64.320 57.846 59.236 65.298 70.692 91.505 88.014
Davek iz dobička 0 0 0 50.389 50.334 43.567 71.658 9.845 16.941
Drugi odhodki 141 0 213 8 2.454 27 239 344 0 
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2.5 SWOT analiza 

SWOT, nekateri jo imenujejo tudi SPIN, analizi bomo v nadaljevanju namenili več 

pozornosti. Ime SWOT analiza ima naslednji pomen: S  slabosti ali strenghts, W  

prednosti ali weaknesses, O  izzivi ali opportunities in T  nevarnosti ali threats. 

Analiza je namenjena analiziranju okolja v katerem smo. Pomaga nam pri odkrivanju 

novih možnosti znotraj osnovnega dela organizacije in zunanjih izzivov. Opozori nas 

na notranje slabosti in nevarnosti, ki nam pretijo od zunaj. Na podlagi notranjih 

prednosti in slabosti prepoznamo svojo konkurenčnost, iz zunanjih nevarnosti in 

izzivov pa privlačnost okolja. 

2.5.1 SWOT analiza podjetja Smarteh d.o.o. 

Pri izdelavi SWOT analize bom upoštevala dejavnike, ki so za podjetje pomembni, 

sama izvedba analize pa bo potekala s pomočjo eksterne in interne analize. V 

podjetju bom podatke pridobila z metodo odkritega pridobivanja podatkov – 

pogovorom z zaposlenim, ki je v podjetju odgovoren za to področje in dobro pozna 

razmere.  

V nadaljevanju so predstavljene priložnosti, nevarnosti, prednosti in slabosti.  
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Tabela 5: Matrika SWOT analize 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

Uvajanje novih inovativnih izdelkov. 

Specializacija na določenih področjih 

(razvoj na zahtevo kupca). 

Dvig izobrazbene strukture. 

Vedno večje povpraševanje trga po izdelkih 

(avtomatizacija – varovanje okolja, 

varčevanje z energijo). 

Pritisk konkurentov in zniževanje 

cen. 

Tehnološko zaostajanje za tekmeci. 

Pomanjkanje posebnih strokovnih 

znanj. 

Pritisk na povečanju rasti plač. 

Problem pretočnosti proizvodnje. 

Lasten razvoj. 

Večja prilagodljivost in odzivnost. 

Večja podpora kupcev in skupen razvoj 

izdelkov. 

Pripadnost in angažiranost zaposlenih. 

Upravljanje kakovosti. 

Obvladovanje stroškov. 

Slabša produktivnost zaradi 

ekonomije obsega. 

Slabša pogajalska moč v primerjavi s 

konkurenti (majhno podjetje). 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 

2.5.2 Predstavitev SWOT matrike 

 Priložnosti 

V podjetju priložnosti vidijo predvsem v novih inovativnih izdelkih, ki se skrivajo 

znotraj manj zanimivih segmentov. Poleg tega se želijo še bolj posvetiti kupcu in na 

njegove zahteve razviti želen izdelek. Poleg samega razvoja in prilagajanja pa znotraj 

podjetja stremijo k nadgradnji znanja, bodisi na strokovnem kot tudi jezikovnem 

področju. Zavedajo se dejstva, da so glavni kupci zunaj območja Slovenije in je 

znanje tujih jezikov zelo pomembno. Ker pa smo se znašli tudi v času, ko je vedno 

večji poudarek na varčevanju, se povpraševanje po njihovih izdelkih povečuje, saj so 

ti namenjeni prav avtomatizaciji in s tem posledično tudi varčevanju –z električno 

energijo ali ogrevanjem. 

 Nevarnosti 
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Nevarnosti za podjetje so predvsem s strani konkurence, zniževanja cen izdelkov in 

bojazen, da razvoj ni dovolj hiter in inovativen v primerjavi s konkurenco. Prav na 

tem področju prihaja do izraza pomanjkanje nekaterih strokovnih znanj. 

 Slabosti 

Slabosti se izražajo predvsem pri obvladovanju stroškov, sama produktivnost pa je 

znotraj celotne proizvodnje nekoliko slabša, zato, ker so pri nekaterih zunanjih 

partnerjih pogosto daljši dobavni roki, kot pa si jih dobavitelj želi. Poleg tega nimajo 

nadzora nad kakovostjo same proizvodnje, saj velikokrat nimajo vpogleda na 

kakovost, saj prevzemajo končne izdelke in jih posredujejo naprej kupcu. Poleg tega 

je slabost tudi majhnost podjetja, saj ima slabšo pogajalsko moč kakor večja 

konkurenčna podjetja. 

 Prednosti 

Prednosti je zaznati predvsem v lastnem razvoju, zaradi majhne lastne proizvodnje so 

bolj fleksibilni in odzivni (seveda samo v primeru majhnih serij). Vsem kupcem 

nudijo tehnično pomoč in že ob samem razvoju sodelujejo s kupcem in skupaj z njim 

usklajujejo različne tehnične možnosti ter iščejo čim boljšo rešitev. Sama majhnost 

podjetja pa ima tudi dobro stran, saj se v kolektivu čutita pripadnost in angažiranost 

zaposlenih, kar v velikih podjetjih težje zaznamo. In ne nazadnje je med prednostmi 

tudi kakovost, kateri dajejo velik poudarek, saj vedo, da je to eden izmed 

pomembnejših ključev za uspeh. 

2.5.3  Ocena zunanjega okolja 

Pri oceni zunanjega okolja sem se dotaknila ekonomskih, tehnoloških, pravnih, 

političnih, demografskih, socialnih in kulturnih dejavnikov. 

Pri ekonomskih dejavnikih vidijo priložnost pri pritisku na stroškovno konkurenčnost 

gospodarstva, kjer gre predvsem za pridobivanje cenejših virov materiala in 

posledično tudi pritisk na dobavitelje. Nevarnost vidijo v pritiskih globalizacije in 

strateških povezavah, kjer predstavlja nevarnost za njihovo proizvodnjo predvsem 

cenejša delovna sila v drugih državah. Znotraj tehnoloških dejavnikov vidijo 

nevarnost pri povečevanju zahtev po večji učinkovitosti, kar posledično predstavlja 

skrajševanje že tako kratkih dobavnih rokov. Sama priložnost pa se skriva znotraj 
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razvoja informacijskega sistema, ki bi jim omogočal boljšo komunikacijo in znanje. 

Pri pravno političnih dejavnikih vidijo dve priložnosti, in sicer: prvo znotraj 

evropskih programov, skladov in razpisov ministrstev, ki financirajo razvojne 

projekte in naložbe. Drugo priložnost pa vidijo znotraj gospodarske zbornice, ki 

spodbuja projekte, organizira različna izobraževanja in srečanja s podjetji iz drugih 

držav. Pri zadnji skupini demografskih, socialnih in kulturnih dejavnikih pa vidijo 

dve priložnosti in dve nevarnosti. Med nevarnostmi bi izpostavila deficitarne poklice, 

ker v Posočju primanjkuje ustreznega kadra in posoško infrastrukturo, saj smo zelo 

oddaljeni od večjih centrov. Med priložnostmi bi omenila politiko spodbujanja vse 

življenjskega izobraževanja, ki vpliva na dvigovanje znanja in na državne 

subvencije, ki podjetnikom omogočajo nižje stroške izobraževanja svojega kadra. 

2.5.4 Ocena notranjega okolja 

Podjetje ima organizirano funkcijsko organizacijsko strukturo, ki je prav zaradi svoje 

vsebine zelo fleksibilna. S tem je dan poudarek na vseh segmentih v podjetju. 

Najbolj izstopa razvojni oddelek, ki je zaradi svoje izredne pomembnosti neposredno 

podrejen direktorju. V prihodnje bo treba celotno strukturo nadgraditi še s procesnim 

pristopom in uvedbo standardov kakovosti in poslovne odličnosti. Procesni pristop z 

merjenjem učinkovitosti in uspešnosti mora prispevati k večji dodani vrednosti in 

zniževanju stroškov. Ocena notranjega okolja je pokazala pomembnost inovativnosti 

in znanja in s tem povezanim nagrajevanjem in motiviranjem zaposlenih. V 

naslednjih letih morajo znotraj podjetja organizirati predvsem še boljšo 

komunikacijo, na izboljšavi informacijskega sistema pa že delajo. Kajti prav 

neustrezna komunikacija je velikokrat vzrok za neuresničevanje zastavljenih 

strategij. 

 

Slika 3: Prikaz sedanje organiziranosti podjetja 
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Na sliki 4 je predstavljena organiziranost podjetja. Sam razvoj se deli na dva dela 

zato, ker so tudi sami izdelki sestavljeni iz dveh delov. Hardverski del predstavlja 

fizično predstavo izdelka medtem, ko je softwarski del zapisan na procesorjih, ki 

skrbijo, da sam izdelek deluje. Ostali deli so za zdaj še brez nadaljnje delitve, ker 

trenutno ni potrebe, vendar se bo sama slika kmalu začela spreminjati, saj se bo 

proizvodnji del razširil. Sicer velike spremembe ne bodo nastale nenadoma ampak 

postopoma, vendar se je treba že prej pripraviti na spremembe in nov način 

organiziranja dela. 

2.5.5 Izzivi okolja 

V trenutnih razmerah na trgih se je težko obdržati, zato v podjetju vidijo izziv 

predvsem v razvoju inovativnih izdelkov in veliki tekmovalnosti. Pri čemer morajo 

dodati tudi visoko odzivnost na zahteve kupcev, partnerstvo z znanostjo in povezave 

z raziskovalnimi institucijami, uvajanje novih inovativnih proizvodov ter zaščito 

intelektualne lastnine. Poleg omenjenega morajo biti tudi učeča se organizacija, kjer 

mora biti poudarek na timskem delu, stimulativnem nagrajevanju in upravljanju 

delovne uspešnosti ter stalnem izobraževanju in usposabljanju. Pri okoljskih 

zahtevah stremijo k trajnostnemu razvoju in ozaveščenosti o ravnanju z okoljem.  

2.6 SWOT analiza odpadkov 

SWOT analiza je izdelana za podjetje, ker v primeru neuspešnosti podjetja 

posledično ni proizvodnje in odpadkov. Ker diplomsko delo obravnava odpadke bom 

v nadaljevanju predstavila moj pogled na obravnavano problematiko.  
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Tabela 6: SWOT analiza odpadkov 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

Dogovori z dobavitelji o racionalnejšem 

pakiranju materiala. 

Naročilo materiala v večjih količinah. 

Izbira registriranega odjemalca 

odpadkov. 

Neupoštevanje postavljenih navodil o 

ločevanju odpadkov. 

Manjše količine odpadkov predstavljajo 

nižje stroške odvozov. 

Manjše odlagalne površine za odpadke. 

Nezanimive vrste odpadkov za 

odjemalce. 

Majhne količine odpadkov, ki so 

primerni za nadaljnjo predelavo. 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 

 Priložnosti 

Veliko odprtih priložnosti za pogajanja vidim predvsem pri dobaviteljih. Pri odpremi 

večjega števila naročil bi jih lahko združili v eno večjo pakirno enoto, namesto 

vsakega posebej. Poleg tega bo s strani podjetja prihajalo do večjih naročil materiala, 

s tem pa bo omenjenih situacij manj.  

 Nevarnosti 

Med največje nevarnosti spada prav izbira neustreznega odjemalca odpadkov, ki 

nima ustrezne veljavne koncesije. Ob začetku izvajanja zakonodaje je bilo veliko 

neregistriranih odjemalcev odpadkov, katerih namen je bil zaslužek in ne njihovo 

pravilno odstranjevanje. Zato je treba spremljati podatke o odjemalcih, do kdaj imajo 

potrjene koncesije. V primeru, da jim koncesija poteče, in je ne podaljšajo, morajo 

iskati novega odjemalca odpadkov za določeno skupino. Prav tako je treba upoštevati 

nespoštovanje postavljenih pravil o ločevanju odpadkov s strani zaposlenih. 

Posledica neupoštevanja pravil so namreč mešani odpadki, katere pa odjemalec lahko 

zavrne. Te mešane odpadke je nato treba najprej pravilno ločiti in šele nato ponovno 

oddati. 

 Slabosti 
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Zaradi majhne količine odpadkov, bodisi za nadaljnjo predelavo ali za sežig so 

nezanimivi zaradi majhnih količin. Prevzem papirja in kartona je brezplačen, 

medtem, ko morajo za druge odpadke plačati. V nekaterih primerih dobijo tudi 

plačilo, predvsem pri aluminiju in bakru. Količina omenjenih je majhna, za vse ostale 

odpadke pa morajo uničenje plačati. Sežig plastike stane na 120 evrov na 1000 

kilogramov, količine pa ne dosežejo v celem letu, ker imajo namreč več volumenske 

količine kot kilogramske. V tem primeru nima odjemalec pokritih niti prevoznih 

stroškov, zato so zanj nezanimivi. Za nadaljnjo predelavo imajo samo aluminij in 

baker, ki pa ju je v letnih količinah tudi zelo malo, nekje do 5 kilogramov. 

 Prednosti 

Majhne količine odpadkov so za podjetje prednost, saj so stroški uničenja minimalni. 

Glede na dejstvo, da se trenutno srečujejo s prostorsko stisko, sama zbiralna mesta 

zavzemajo razmeroma malo prostora. 
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3 ODPADKI 

 »Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga povzročitelj ne more ali ne želi uporabiti 

sam in ker ga povzročitelj ne potrebuje, ga mora zavreči. Vsak odpadek je treba 

zaradi varstva okolja prepustiti v zbiranje, oddati v predelavo ali odstranjevanje na 

predpisan način. Vsekakor ostajajo nekatera odprta vprašanja npr. glede odpadnih 

kovin in papirja, ki so lahko sekundarne surovine ali pa odpadki. Dejstvo, da ima 

neki material ekonomsko vrednost ali pa je integralni del industrijske proizvodnje, ne 

preprečuje, da bi bil označen kot odpadek« (sl.wikipedia.org/wiki/Odpadek). Čeprav 

se večina prebivalcev do odpadkov obnaša zaničevalno in razmišlja, da če sosed 

zmeče vse v en zabojnik, zakaj ne bi še jaz, moramo priznati, da se ta miselnost 

vedno bolj opušča, saj tudi sam odvoz vedno več stane in ne nazadnje počasi 

spoznavamo, da lahko s pravilnim ločevanjem ter smotrnim ravnanjem nekaj 

privarčujemo. Veliko evropskih držav se namreč zaveda, da lahko varčujejo na 

področju ločeno zbranih odpadkov. Kako?  

»Prvič: prihranijo pri dragem odlagališčnem prostoru. Drugič: sistemi ločenega 

zbiranja in predelave odpadkov ustvarjajo nova delovna mesta. Tretjič: zmanjšuje se 

onesnaževanje okolja. Četrtič: spreminja se temeljni odnos do lastnih odpadkov – ti 

postajajo čedalje pomembnejši vir surovin za zelo raznolika podjetja« (Keuc, 2002). 

Na čelu Evropske unije so sprejete smernice, kako naj država ravna z odpadki, 

znotraj posamezne države pa se določijo nadaljnji bolj ali manj strožji ukrepi, ki se 

med posameznimi državami razlikujejo. Vsaka državna politika, strategija ali 

program mora imeti izdelano temeljito analizo stanja, jasna načela in prednostne 

naloge ter jasne in razvidne cilje. Temeljni predpogoj za uspešno in kakovostno 

reševanje problematike odpadkov je dobro poznavanje stanja odpadkov. Zakaj ima 

ločevanje tako velik pomen? Odgovor najdemo v korakih za trajnostno ravnanje z 

odpadki: 

 Snovne tokove je potrebno voditi skozi različne stopnje proizvodnje, 

obdelave in porabe na tak način, da dosežemo najvišjo stopnjo vnovične 

uporabe, predelave in recikliranja odpadkov, s čimer se izognemo 

potratnemu ravnanju in čezmernemu črpanju omejenih naravnih virov. 
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 Racionalizacijo proizvodnjo in porabo energije termo-kemično spreminjanje 

družbenih vedenjskih vzorcev proizvodnje in potrošnje (Keuc, 2002). 

3.1 Predstavitev glavnega vira odpadkov v podjetju 

Z rastjo proizvodnje se počasi začnejo povečevati tudi odpadki. Dokler je bila 

proizvodnja SMD komponent pri kooperantih, se sploh niso zavedali, kakšna 

količina odpadkov nastane, ko komponente porabimo. Pri končnem sestavljanju in 

testiranju je bilo odpadkov zelo malo.  

Z uvedbo proizvodnje s pomočjo majhne SMD polagalke in s povečevanjem naročil, 

pa so se razmere spremenile. Zaradi razmeroma majhnih količin odpadkov so za 

prijavljene odjemalce nezanimivi, med komunalne odpadke pa te količine ne spadajo 

več. In v takšnih primerih so takšna podjetja v nekoliko neugodnem položaju, saj se 

jih odjemalci odpadkov bolj kot ne izogibajo, saj z njimi nimajo velikega dobička. V 

njihovem primeru gre namreč plastična embalaža na sežig, ki ga morajo plačati. 

Njihove odpadke lahko razdelimo na naslednje skupine: 

 plastika (embalaža od komponent (upori, kondenzatorji, procesorji in ostal 

material) – prazni koluti, pladnji in palice); 

 papir (v zadnjem času se je zaradi večjih naročil materiala, povečala količina 

kartona, po dogovoru z odjemalcem pa sem odlagajo tudi papir); 

 odpadna električna in elektronska oprema (izdelki, ki zaradi različnih 

dejavnikov ne delajo in jih morajo zato ustrezno odstraniti, in odsluženi ter 

pokvarjeni računalniki); 

 nevarni odpadki (embalaža od paste-spajke, ki jo uporabljajo za spajkanje 

komponent na vezja, silikonov in alkohola); 

 komunalni odpadki (odpadki, ki nastanejo pri malici in sanitarni odpadki). 

Glede na obseg vseh odpadkov je plastika najbolj prevladujoča, za njo je karton in 

papir, vsi ostali odpadki pa so v majhnih količinah. Natančnejša klasifikacija sledi v 

nadaljevanju, vendar pa v tem klasifikacijskem seznamu nikjer ne najdemo skupine, 
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v kateri bi navajali snovi, ki se izpuščajo z odpadnimi plini v zrak ali snovi, ki se z 

odpadnimi vodami odvajajo neposredno v kanalizacijo ali druge vode. Poleg zgoraj 

omenjenih skupin odpadkov obstajajo trije sklopi odpadkov: 

 Primarni odpadki so odpadki iz primarnih virov, tj. nastajanje odpadkov iz 

surovega materiala pri njegovi predelavi/obdelavi v polizdelek in končni 

proizvod, pri uporabi končnih proizvodov ter pri čiščenju. 

 Sekundarni odpadki so odpadki iz sekundarnih virov, tj. nastajanje 

odpadkov v procesu obdelave/predelave odpadkov. Sem prištevamo odpadke, 

ki nastajajo pri predelovalnih ali odstranjevalnih postopkih, kot so sežig ali 

kompostiranje odpadkov. 

 Nevarni odpadki vsebujejo eno ali več nevarnih lastnosti. Med nevarne 

odpadke štejemo: odpadna mineralna olja; lake; smole; agro, kemijske in 

farmacevtske preparate ter druge nevarne odpadke organskega in 

anorganskega izvora (Metodološko gradivo, 2009). 

Čeprav se z odpadki pogosto srečujemo, velika večina ljudi ne ve, kakšna je njihova 

sestava. Ker tudi sama ne poznam izvora vseh snovi, sem se odločila, da to raziščem. 

Na sliki številka 5 sem predstavila odstotno razdelitev odpadkov v podjetju. Sama 

porazdelitev odpadkov je ocenjena, saj ločeno zbiranje odpadkov poteka šele kratek 

čas, saj so bili do sedaj opravljeni samo trije odvozi, pa tudi sama proizvodnja je v 

tem času zelo nihala. Za natančnejše podatke bi morali ločeno zbiranje odpadkov 

izvajati vsaj eno leto. 
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Slika 4: Prikaz ocenjene količine odpadkov 

3.2 Plastika 

Plastika je skupno ime za mnogo sintetičnih in polsintetičnih materialov, ki jih 

pridobivajo s polimerizacijo organskih ogljikovih spojin. Pred samo polimerizacijo 

potrebujemo surovino – nafto. V nafti so dolge verige ogljikovodikov, ki jih s 

pomočjo postopka, imenovanega »kreking«, razbijejo v monomere, nato pa s 

pomočjo kemične modifikacije v nove, še bolj razdelane monomere, ki jih 

potrebujejo za izdelavo različnih tipov plastike. S pomočjo polimerizacije sprožijo 

novo kemijsko reakcijo. Polimerizacija predstavlja kemijsko reakcijo, kjer večje 

število majhnih molekul ali monomerov tvori polimer. Predmet sestavljen iz plastike, 

je pravzaprav sestavljen iz množice dolgih ogljikovih verig, te pa so sestavljene iz 

kratkih enot, ki se ponavljajo. Pri postopku polimerizacije lahko dodajajo različna 

barvila, ognjeno odporne snovi in mnogo drugih dodatkov. Vsi materiali, iz katere je 

sestavljena plastika, se ob delovanju sile upognejo, vendar se ne zlomijo in prav 

zaradi te elastičnosti, ali bolje rečeno plastičnosti, nosijo tudi ime plastika. Razlika 

med različnimi plastikami je predvsem v proizvodnem procesu, surovini in različnih 

dodatkih, ki vplivajo na termo-kemično stabilnost, elastičnost, lomljivost in trdoto. 

Ker izdelkom ne morejo spreminjati oblike, jih v času proizvodnega procesa 

obdelajo v oblikovane predmete, razne folije, vlakna in polizdelke. Polizdelki iz tako 

imenovane polimerne smole so v obliki kroglic ali peletov. Te nato ponovno 

segrevajo in jih vlivajo v različne kalupe. Obsega proizvodnje se niti ne zavedamo, 
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saj nas praktično spremlja na vsakem koraku. Z njo se srečamo pri talnih oblogah, 

tekstilnih vlaknih, izolacijskem materialu, ceveh, avtomobilski industriji, 

kozmetičnih izdelkih itd. Seveda se razlikujejo po sestavi med posameznimi 

panogami, vendar imajo skupen izvor. Vzrok za tako razširjeno uporabo plastike je v 

nizki proizvodni ceni in možnosti natančnega prilagajanja lastnosti samih materialov. 

Najpogostejši tipi plastike, s katerimi se srečujemo skoraj vsakodnevno, so 

predstavljeni v prilogi 6. 

Vse oznake so na vseh predmetih označene. Ker je plastika zelo kemično odporna, se 

posledično zelo počasi razgrajuje. Prav zaradi zelo počasne razgradnje jo je treba 

reciklirati, kar pa ni povsem enostavno, saj so izdelki sestavljeni iz različnih tipov 

plastik, zato glede na termo stabilnost plastiko drobijo ali topijo. Tako pridemo tudi 

do primerov, ko se nam reciklaža sploh ne izplača, saj je sam postopek recikliranja 

predrag. Tak primer je polistiren. Poleg tega pa je recikliranje drago, saj se moramo 

zavedati, da moramo večji del reciklaže opraviti ročno in prav za ta namen so na 

embalaži tudi oznake. Vendar pa kljub velikemu ozaveščanju o posledicah 

nepravilnega odlaganja odpadkov, le-te še vedno najdemo v naravi in predstavljajo 

grožnjo predvsem živalim. Da bi to preprečili, raziskujejo v smeri biorazgradljive 

plastike, ki bi razpadla ob delovanju UV-žarkov, vode, mikroorganizmov in ostalih 

dejavnikov okolja. Osnovna surovina plastike, brez dodatkov, ob segrevanju razpade 

na ogljik in vodik. 

3.3 Papir 

Pred iznajdbo papirja so ravno tako pisali in prenašali informacije naprej. Za pisanje 

so uporabljali kamen, les, glino, kovino, pergament, papirus, lubje. 

Danes nas papir spremlja skoraj na vsakem koraku. Čeprav večina ne vidi bistvene 

razlike med posameznimi vrstami papirja, le-te so. Razlika v sestavi nastane zaradi 

prepleta različnih vlaknin. Osnovna sestavina je celuloza, ki je lahko lesna ali 

bombažna. Dodajajo ji polnila npr. silicijev pesek, apno, belilo. Boljši papir je 

narejen iz bombažne celuloze, ki jo najdemo v starih krpah in oblačilih. Ker pa je 

naravnih vlaken rastlinskega in živalskega izvora premalo, tako izdelujejo samo 

posebne, boljše vrste papirja.  
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Preden so spoznali postopke za pridobivanje celuloze, so uporabljali papirus in 

pergament. Papirus so naredili z glajenjem listov papirusa ali bananovca, pergament 

pa iz kože mladih živali. 

Kako pa iz starega papirja dobimo nov papir? Ločeno zbran papir ustrezno podjetje 

odpelje v svojo papirnico, kjer ga pripravijo za nadaljnjo obdelavo. Iz njega 

odstranijo lepila, kovinske dele, vezave in smeti. Nato sledi ustrezna nadaljnja 

predelava. Iz pridobljene nove zmesi izdelujejo papirnate vrečke in brisače, toaletni 

papir, ovojnice, zvezke, mape ter še veliko drugih izdelkov. Pri recikliranju starega 

papirja je najpomembnejše to, da na ta način za proizvodnjo porabijo kar tretjino 

manj lesa. V zadnjem času so v šolah začeli ponovno dajati poudarek na zbiranju 

starega papirja. Ob akciji Star papir za novo upanje naletimo na zanimive podatke: 

Ob predpostavki, da bi s to akcijo zbrali devet tisoč ton starega papirja, bi s 

predelavo dobili osem tisoč ton recikliranega papirja. Poleg tega pa bi prihranili 24 

tisoč ton lesa, 285,3 milijona litrov vode in 58,5 GWh električne energije, ki bi jo 

15.000 gospodinjstev porabilo v enem letu.  

3.4 Odpadna električna in elektronska oprema 

Skupina elektronskih komponent ali odpadkov je zelo obsežna in predstavlja enega 

izmed največjih virov težkih kovin in organskih onesnaževalcev. V električni in 

elektronski opremi najdemo veliko okolju nevarnih snovi: svinec, živo srebro, 

kadmij, razne CFC pline, plastiko, žlahtne kovine itd. Če želimo preprečiti uhajanje v 

okolje in zagotoviti pravilno predelavo, jih moramo najprej pravilno ločevati.  

Ker gre za zelo obsežno skupino, ki nosi dolgo ime, so uvedli okrajšavo, in sicer 

OEEO, kar pomeni Odpadna Električna in Elektronska Oprema. V fazi razgradnje 

izdelek razstavijo na sestavne dele in izločijo škodljive ter nevarne snovi. Nekatere 

dele nato zdrobijo in pripravijo za nadaljnjo obdelavo, saj jih lahko predelajo v 

surovine za ponovno uporabo, nekatere pa lahko uporabijo kot gorivo. Zavedati se 

moramo, da v naravi nimamo na razpolago neomejenih količin surovin. Če vemo, da 

se svetovna proizvodnja in rast prebivalstva veča, potem to pomeni, da se bodo 

naravna bogastva počasi izčrpala in je zelo pomembno, da znamo že uporabljeno 

surovino predelati in ponovno uporabiti. Naravni proces nastajanja surovin je namreč 

zelo počasen. 
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Med odpadno elektronsko opremo se najdejo tudi uporabni aparati, ki so primerni za 

nadaljnjo uporabo. Do tega prihaja zato, ker je razvoj hitrejši od izteka obratovalne 

dobe nekega izdelka. Zato prihaja vedno več dobrih izdelkov na reciklažo in s tem se 

samo povečuje količina odpadne elektronske opreme. In prav med iskanjem 

informacij sem naletela tudi na članek, v katerem pozivajo uporabnike elektronskih 

naprav, naj še delujočo napravo prodajo ali pa jo podarijo drugim uporabnikom in s 

tem vsaj delno pripomorejo k zmanjšanju količine odpadnih elektronskih naprav. 

Zakaj je to pomembno? Ko si preberemo naslednjo ugotovitev, bomo to razumeli. 

Letno naj bi nastalo približno 40 milijonov ton električnih in elektronskih odpadkov. 

Zaradi nenehnega in hitrega razvoja tehnologije ocenjujejo, da bo ta številka rasla 

trikrat hitreje kot pa proizvodnja ostalih dobrin. To je skrb vzbujajoče, saj ne 

moremo tako hitro predelati oziroma uničiti vseh neuporabnih naprav, kot 

proizvajamo nove (www.lep-planet.si/o-recikliranju/elektronika). 

In kaj spada v skupino električne in elektronske opreme ter ne nazadnje, kaj to sploh 

je? Izdelki električne in elektronske opreme potrebujejo za svoje delovanje električni 

tok. Pridobimo ga s priklopom na napetostno omrežje, baterijo, akumulator ali druge 

vire električne energije oziroma elektromagnetskih polj.  

Zakon določa deset glavnih razredov: 

1) velike gospodinjske naprave; 

2) male gospodinjske naprave; 

3) oprema za IT in telekomunikacije; 

4) oprema za zabavno elektroniko; 

5) oprema za razsvetljavo; 

6) električna in elektronska orodja (z izjemo velikih nepremičnih 

industrijskih orodij); 

7) igrače, oprema za prosti čas in šport; 

8) medicinske naprave (z izjemo vseh vsajenih in infektivnih proizvodov); 

9) instrumenti za spremljanje in nadzor; 



 

25 

10) avtomati (Uradni list RS, št. 118/2004). 

Vsi izdelki, ki sodijo med električno in elektronsko opremo, morajo biti označeni s 

predpisanim znakom, ki velja za vse proizvajalce. Znak predstavlja prečrtan 

smetnjak na kolesih, kar pomeni, da take opreme ne smemo odlagati med komunalne 

odpadke. 

 

 

Slika 5: Vsak Smarteh-ov izdelek je na embalaži ustrezno označen 

3.5 Nevarni odpadki 

Nevarnih odpadkov je v obravnavanem podjetju zelo malo, vendar jih morajo od 

drugih ustrezno ločiti. Predvsem gre za odpadno embalažo z nevarnimi snovmi in 

papirnate brisače, s katerimi se čistijo orodja za proizvodnjo. Čeprav so pri pregledu 

sestave ugotovili, da v njihovih pastah ni škodljivih snovi in niso nevarne za ljudi, so 

se vseeno raje odločili za ločeno zbiranje, saj se bo lahko stanje ob uvedbi nove linije 

spremenilo. Da gre pri proizvodih za nevaren odpadek, vemo po opozorilnih znakih, 

ki so vedno v oranžnem kvadratu in jih je težko spregledati. Zelo pomembno je, da 

jih ločimo od drugih zato, ker se lahko v teh odpadkih nahajajo zelo strupene ali celo 

eksplozivne snovi. Če jih nepravilno odstranjujemo, so lahko posledice zelo obsežne 

tako za ljudi kot za okolje. Če pride do manjše eksplozije, se slednja lahko razvije v 

požar, v primeru iztekanja nevarnih snovi v zemljo pa lahko le-te dosežejo 

podtalnico. Ker se morajo proizvajalci zavedati nevarnosti, mora biti na vsakem 
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takem izdelku zapisano, kako se odstrani prazna oziroma delno izpraznjena 

embalaža. 

3.6 Zakonodaja pri nas 

V tem poglavju bom poskusila predstaviti zakonodajo oziroma predpise, ki jih 

moramo upoštevati. 

Do konca leta 2011 je veljalo, da podjetja, ki letno iz svoje dejavnosti pridelajo več 

kot deset ton odpadkov in več kot 5 kg nevarnih snovi, morajo oddati poročilo in 

voditi evidenco. Z začetkom leta 2012 pa to velja za vsa podjetja, ki imajo več kot 

deset zaposlenih. To pomeni, da bodo morali vsi voditi evidenco o oddanih 

odpadkih, neodvisno od količine. Podjetja, ki so povzročitelji odpadkov, morajo 

izpolnjevati obrazec ODP. Na tem poročilu so zbrani podatki o nastalih odpadkih in 

o ravnanju z njimi. Poznamo dve vrsti povzročiteljev odpadkov, in sicer: 

 izvirne povzročitelje odpadkov: osebe, katere delovanje ali dejavnost 

povzroča nastajanje odpadkov (Durgutović, 2012); 

 povzročitelji odpadkov: osebe, ki izvajajo predobdelavo, mešanje ali 

druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh 

odpadkov (Durgutović, 2012). 

Tudi če ne izpolnjujemo zgoraj navedenih pogojev, je dobro, da vodimo evidenco o 

oddanih odpadkih in o tem poročamo enkrat letno. Priporočljivo je, da evidenco 

vodimo razvidno tako iz časovnega kot tudi količinskega stališča. Kajti samo na ta 

način je razvidno, kako ravnamo z odpadki. Če imamo podjetje razdeljeno na več 

različnih lokacijah in se dejavnost stalno opravlja, moramo voditi evidenco ločeno za 

vsak kraj posebej. Poleg tega so sestavni del evidence tudi evidenčni listi in listina za 

odpadke, ki se jih pošilja v obdelavo v drugo državo članico Evropske unije ali v 

tretjo državo. Evidenco za posamezno leto moramo hraniti pet let, vsebovati pa mora 

naslednje podatke: 

 o klasifikacijskih številkah in količinah; 
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 o nastalih odpadkih in virih njihovega nastajanja ter začasnem 

skladiščenju;  

 o odpadkih, ki jih povzročitelj obdela sam; 

 o odpadkih, ki jih povzročitelj odda ali prepusti v skladu z 21. členom 

Uredbe, 

 o odpadkih, poslanih v obdelavo v druge države članice Evropske unije 

ali tretje države (Durgutović, 2002). 

Spoznali smo merila in kdaj moramo oddati poročila ter kaj morajo vsebovati. V 

nadaljevanju bomo spoznali skupine odpadkov glede na panogo, v kateri nastajajo in 

njihove osnovne klasifikacijske številke. Same nadaljnje delitve se bom dotaknila 

samo toliko, kolikor je to potrebno za obravnavano podjetje, saj je v nasprotnem 

primeru seznam predolg.  

Za odpadke imamo veliko različnih definicij, vendar pa nobena mednje ne uvršča 

snovi, ki se izpuščajo z odpadnimi plini v zrak in snovi, ki se odvajajo skupaj z 

odpadnimi vodami v kanalizacijo ali neposredno v vodo. Tako kot poznamo veliko 

različnih definicij o odpadkih, poznamo tudi različne delitve le-teh. Ob upoštevanju 

naše zakonodaje jih lahko delimo na dve osnovni skupini, in sicer: 

 po viru nastanka: v tej skupini so odpadki razvrščeni predvsem po 

samem izvoru odpadka in nastajajo zaradi opravljanja različnih 

dejavnosti. Gre za obsežno množico, saj vsebuje 20 skupin in 111 

podskupin; 

 iz vidika nevarnih snovi v tej skupini delimo odpadke na nevarne in 

nenevarne. Ravno tako najdemo nevarne odpadke organskega in 

anorganskega izvora. Vsem je skupna lastnost, da vsebujejo eno ali več 

nevarnih snovi. Mednje sodijo razna odpadna olja, kisline, koncentrati, 

laki, smole itd.  
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Pri zbiralcu odpadkov moramo biti pozorni na to, da lahko zbiralec odpadkov začne s 

samim zbiranjem šele, ko si pridobi potrdilo Agencije RS za okolje in prostor, da je 

vpisan v evidenco zbiralcev oziroma, ko pridobi dovoljenje omenjene agencije za 

zbiranje odpadkov. 

3.7 Trenutno reševanje položaja in nakaz možnosti za prihodnost 

Spoznali smo glavne skupine odpadkov, ki nastajajo v obravnavanem podjetju, v 

nadaljevanju pa bo predstavljena še njihova klasifikacija. 

Količina nevarnih odpadkov in OEEO opreme je majhna, zato bo odvoz predvidoma 

enkrat letno, razen, če se bodo količine zelo povečale. Sam odvoz papirja in kartona 

bo pogostejši, vendar tudi pri tem za zdaj zadostuje odvoz na dva meseca. Pri plastiki 

pa naletijo na oviro. V njihovem primeru gre predvsem za volumensko in ne za 

masovno količino. Tako lahko v času treh mesecev napolnijo tudi tri do štiri 

»bigbag« vreče s plastiko, vendar njihova skupna teža ne presega dvesto kilogramov. 

Ker morajo za odvoz oziroma sežig plačati, se sam odvoz skoraj ne izplača, zato so 

nezanimivi. Ker imajo preveč različnih vrst plastike, je natančnejše ločeno zbiranje 

brezpredmetno.  

In kako poteka samo ločevanje odpadkov znotraj podjetja? Glavni proizvajalec 

odpadkov je proizvodnja, zato imajo znotraj proizvodnje organizirano manjše 

zbiralno mesto za plastiko, papir in nevarne odpadke, kjer gre predvsem za umazane 

papirnate brisače. Trenutno je urejeno z ustrezno označenimi kartonskimi škatlami. 

Ko se te napolnijo, jih izpraznijo v zabojnik ali »bigbag« vrečo. Same nevarne 

odpadke zbirajo v ločenem prostoru v zaprtem zaboju. Ravno tako imajo zaboj za 

zbiranje odpadne elektronske opreme, ki pa je trenutno znotraj skladišča, ker je teh 

odpadkov zelo malo. Pred udeležbo na izobraževanju na temo odpadkov niso vodili 

mesečnih evidenc, sedaj pa jih bodo zaradi lažjega sledenja. Izdelali so tabelo, v 

katero bodo vsi, vključno s čistilko, pisali kdaj, kakšne in koliko odpadkov so odvrgli 

v zabojnik, »bigbag« vrečo ali med ostale komunalne odpadke. Na ta način bodo 

imeli pregled nad količinami, ki jih morajo posredovati prevzemniku odpadkov, 

poleg tega pa bodo ob koncu leta lahko preverili tudi kakšen podatek iz začetka leta. 

Vendar tudi za interno evidenco velja pravilo, da v trenutnem stanju praznijo škatlo s 

plastiko enkrat tedensko, papir in karton pa enkrat mesečno. Praznjenje iz skladišča 



 

29 

bo potekalo dvakrat mesečno, saj se v samem skladišču opravlja prevzem in priprava 

materiala in se srečujejo z večjimi količinami embalaže. Poleg lastne evidence 

morajo ob vsakem odvozu izpolniti evidenčni list, na katerem morajo biti navedeni 

podatki o odpadkih in njihovih količinah, ki jih predajo v nadaljnjo predelavo. 

Nekoliko si lahko olajšajo delo na podlagi dogovora s prevzemnikom, da jim oni 

izpolnjujejo in pošiljajo evidenčne liste, tako da njim ni treba skrbeti zanje. Vendar 

pa je vsakršno olajšanje dela stvar dogovora, ki ga morajo zapisati ob sklepanju 

pogodb zato, da v primeru obiska inšpektorjev ne prihaja do prelaganja odgovornosti. 

Zato so pri njih v teku sklepanja pogodb in dogovorov s prijavljenimi zbiralci 

odpadkov, da jim bodo oni pomagali pri vodenju evidenc. Pred samim podpisom 

pogodb je priporočljivo v registru preveriti ali je izvajalec resnično prijavljen za 

prevzem določenih odpadkov in do kdaj ima podeljeno licenco s strani države. 

Ker v podjetju do sedaj niso imeli organiziranega ločenega zbiranja odpadkov, imajo 

lepo priložnost, da v ta del vključijo vse zaposlene, da bodo sodelovali in pomagali 

pri izboljševanju trenutnega stanja zato, da ne bo to breme samo enega zaposlenega, 

ampak bo razdeljeno po segmentih in med vse. Prav z razlogom upoštevanja navodil 

in striktnosti bo izdelan priročnik za ločevanje odpadkov, ki se ga bo razdelilo med 

zaposlene, saj se morajo naučiti pravil, ki jih bodo morali kasneje prenašati na nove 

zaposlene in jim biti v vzor, če bodo želeli imeti red in disciplino. Sam priročnik bom 

zaradi preobsežnosti dela uvrstila med priloge – priloga 8. Poleg samih odpadkov pa 

se morajo zavedati, da nastajajo tudi izpusti v ozračje – iz klimatskih naprav, peči, ki 

jo uporabljajo za taljenje fluksa oziroma spajkanje in izpusti, ki nastajajo pri ročnem 

spajkanju. Vendar gre na tem področju za zahtevnejše pa tudi finančno dražje 

ukrepe. Ker so znotraj podjetja tudi v fazi gradnje nove poslovne zgradbe, so se 

odločili področju izpustov nameniti vso pozornost in to urediti po predpisih, za 

trenutno stanje pa ne morejo nič ukrepati, ker so zelo omejeni na vseh področjih, saj 

trenutna zgradba ni bila predvidena za proizvodnjo. Tudi na samem začetku 

ustanovitve podjetja so predvidevali celotno proizvodnjo v kooperaciji, vendar so 

spoznali, da na ta način ne bodo dosegali želene kakovosti. Pri ročnem spajkanju 

imajo namizne odsesovalne naprave, skozi katere dim, ki nastaja pri spajkanju s 

predpisanimi filtri, filtrirajo in ga delno prečiščenega vrnejo nazaj v prostor. 

Ker imajo tudi rezkalni stroj, bodo ta del uredili tako, da bodo kupili manjše koše za 

smeti, kjer bodo ostružki ločeni od plastike in kovin. Ker gre za zelo majhne količine 
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teh odpadkov, bodo predajo opravljali enkrat letno. Med letom ne bo treba voditi 

evidenc, ampak bo zadoščalo samo letno poročilo. Prav tako bo treba urediti zbiralno 

mesto za odpadne kable in odpadke, ki nastajajo pri njihovem razrezu. Ker se to 

trenutno ne izvaja v okviru matičnega podjetja, ampak pri kooperantu, ne morejo 

podati natančnih podatkov o vrsti in količini odpadkov. 

Poleg odpadkov iz proizvodnje morajo upoštevati tudi splošne odpadke in odpadke, 

ki nastajajo zaradi kavnega avtomata. Ob zbiranju informacij, kako urediti zbiranje 

odpadnih lončkov, so prišli do zaključka, da odpadne lončke odpelje lastnik avtomata 

in jim za njih ni treba voditi evidence. Evidenco bo morala voditi čistilka, ki je 

dolžna spremljati količino splošnih odpadkov znotraj podjetja. Tudi količino teh 

odpadkov bo treba na letnem poročilu zabeležiti. Lahko pa se odločijo za ločeno 

zbiranje teh odpadkov, ki jih nato sami odnašajo na ekološke otoke, tako kot to 

počnemo doma. Vendar gre tu predvsem za plastenke in razne folije ali ovitke od 

hrane. 

Dolžnost imetnika odpadkov je, da poskrbi, da so odpadki predani predelovalcu v 

prvotnem stanju. To pomeni, da papir ali plastika ne smeta biti mokra. V ta namen so 

zabojnik pokrili s folijo, da se papir in karton ne zmočita, same vreče pa se hranijo 

znotraj podjetja. V prihodnje pa bodo mogli predvideti pokrit prostor, kjer bo dovolj 

prostora za dva zabojnika, saj bo z rastjo proizvodnje naraščala tudi količina plastike. 

Predvideti pa morajo tudi možnost razširitve. Za hranjenje nevarnih snovi in 

nevarnih odpadkov bodo pripravili omaro, ki bo namenjena njihovem shranjevanju. 

Ker so (in bodo tudi v prihodnje) okrog poslovne stavbe zelene površine, bodo 

morali uvesti tudi zabojnik za biološke odpadke. Ker pa bodo okrog nove poslovne 

stavbe tudi gredice z rastlinami, bi bilo smiselno razmišljati o kompostniku. Na 

kompostnik namreč lahko odlagamo ves zeleni odrez in biološko razgradljive 

odpadke. Po enem letu lahko na gredice vrnemo zemljo oziroma organsko gnojilo, ki 

nastane pri razkroju organskih odpadkov. 

Poleg omenjenega organiziranja vodenja evidenc bodo izdelali tudi načrt 

gospodarjenja z odpadki. Na tej osnovi bodo lahko določili tudi dodatna merila in 

ukrepe. Ne nazadnje so razvojno podjetje, ki sebe in svoje izdelke razvija v smeri 

varčevanja z energijo. 
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V samem sklopu anketnega vprašalnika bom med zaposlenimi preverila tudi mnenje 

o trenutni urejenosti ločenega zbiranja odpadkov in poizkušala pridobiti dodatne 

predloge za izboljšave. 

V prihodnosti jih čaka selitev v nove prostore in s tem tudi nova polagalna linija, ki 

bo bistveno zmogljivejša od že obstoječe. Zato bom v nadaljevanju dela izdelala 

izračune na podlagi znanih podatkov o novi liniji in jih primerjala s podatki o 

trenutnem stanju. S tem izračunom bom poskusila predvideti povečanje odpadkov 

zaradi proizvodnje. S to ugotovitvijo bom lahko podala tudi smernice, ki jih bodo 

morali uvesti, saj bodo morali stremeti k zmanjševanju količine samih odpadkov. 

Vendar več o tem v nadaljevanju. 

3.7.1 Ureditev ločenega zbiranja odpadkov v novih prostorih 

Ravno tako kot sedaj bo treba organizirati zbiralna mesta in v ta namen tudi nakupiti 

ustrezne posode za zbiranje odpadkov. Predvsem zato, da se bodo različni odpadki 

med seboj ločili po barvah in jih bodo na ta način še lažje pravilno ločevali. Poleg 

organiziranih zbiralnih mest po sami proizvodnji bodo morale biti tudi ustrezne 

posode zraven posameznih strojev. Sama velikost se bo usklajevala tekom 

proizvodnje, saj so določeni segmenti s strani odpadkov še neznani. Za biološke 

odpadke bodo po manjših kuhinjah nameščene ustrezne posode, ki se bodo praznile 

vsak drugi dan oziroma po potrebi. Zbiranje pisarniškega papirja bo potekalo tako 

kot sedaj. Večina stvari bo ostala enakih, razlika bo samo v večji količini in 

raznolikosti, zato bo treba urediti zunanji prostor s streho, kamor bodo lahko shranili 

dva velika zabojnika za odpadke. Zraven bo potrebno predvideti še prostor za 

shranjevanje »bigbag« vreč. 

Poleg vsega omenjenega bo potrebno spremljati zakonodajo in vpisni register 

prijavljenih prevzemnikov odpadkov. Vsakemu prevzemniku namreč vsakih nekaj let 

poteče koncesija, ki jo mora obnoviti.  

3.8 Klasifikacija odpadkov 

Najprej se moramo vprašati ali lahko sami pripomoremo k zmanjševanju nastajanja 

odpadkov. Nato moramo predvideti ali lahko odpadke pripravimo za ponovno 

uporabo ali jih recikliramo. Po reciklaži moramo odpadke predati pooblaščenemu 



 

32 

zbiralcu, ki je lahko hkrati tudi predelovalec. Pomembno je, da odpadkov ne 

predajajo nepooblaščenim zbiralcem, ki niso vpisani v register. Prav tako odpadkov 

ne smejo odlagati v naravi. Pri samem ločevanju morajo biti striktni in dosledno 

upoštevati pravila o ločevanju različnih vrst odpadkov. Če so odpadki pomešani med 

seboj, bodo morali opraviti ponovno reciklažo ali pa bo zbiralec zaračunal, saj bo 

imel dodatno delo. Vendar v večini primerov napako ugotovijo že ob samem 

prevzemu in odpadkov nočejo odpeljati, dokler jih ne reciklirajo. Poleg ločenega 

zbiranja je pomembna tudi natančna evidenca o oddaji odpadkov. Najprej morajo 

čim bolje določiti svoje skupine odpadkov. Poleg dobro določene klasifikacije 

odpadkov sledi izpolnjevanje evidenčnih listov, na katere morajo vpisovati 

klasifikacijske številke in težo, ki jo predajo zbiralcu. Pomembno je tudi, da 

uporabljajo vedno enake merske enote. Z evidenčnim listom namreč potrdijo predajo 

in prevzem pošiljke odpadkov. Za pošiljko odpadkov se ima vsako premeščanje 

odpadkov: nastanek  skladiščenje  obdelava. Evidenčni listi in evidenca znotraj 

podjetja nam služijo za lažjo izdelavo letnega poročila. Klasifikacija odpadkov je za 

majhno podjetje kar obsežna. Vsi klasifikacijski razredi so v prilogi 7.  

Kot že omenjeno je odpadek splošen pojem za ostanke  neuporaben in zastarel 

material, izgorki, obrezki, pokvarjen material in še veliko drugih. Vsem je skupno to, 

da so v večini primerov okolju nevarni, zato morajo podjetja poskrbeti za njihovo 

pravilno skladiščenje in kasnejše uničenje. Ker smo se začeli zavedati velikih količin 

odpadkov, se vedno več pozornosti namenja recikliranju in ponovni uporabi tako 

pridobljenih surovin oziroma sekundarnih surovin. V Evropi imamo obsežen 

standard, ki ureja področje odpadkov in varovanja okolja. Govorimo o standardu 

ISO, kateremu bom več pozornosti namenila v nadaljevanju dela. V tem sklopu bom 

predstavila samo najpomembnejše standarde, ki jih ISO vsebuje. In zakaj se podjetja 

branijo uvedbe različnih standardov? Odgovor je povezan s finančnimi vložki. Če 

hočemo opravljati pravilno ločevanje in se držati vseh predpisov, se nam največkrat 

zalomi pri finančni izvedbi. Poleg tega pa moramo upoštevati dejstvo, da obsežnejše 

kot je podjetje več predpisov bomo morali izpolnjevati in nekdo bo moral biti 

prisoten samo za to področje. Spet pa je seveda odvisno od nas samih, kako bomo 

poskusili neko stvar urediti in izpeljati. In večja, kot so podjetja, bolj se morajo 

zavedati svojega onesnaževanja in sprejeti okoljevarstvene zakone. Ne nazadnje 

odpadke lahko obravnavamo iz dveh vidikov, in sicer: ekonomskega, kjer imajo 
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podjetja z reciklažo in prodajo odpadkov prihodke (ti so odvisni od dejavnosti 

podjetja) in družbenega, kjer je potrebno družbenim ustanovam odvajati manjše 

izdatke za odpravljanje posledic uničevanja naravnega okolja. Ker vemo, da so 

podjetja največji onesnaževalci okolja in če se zavedamo dejstva, da zaposleni 

predstavljamo ta podjetja, potem poskusimo prebuditi v sebi zavest o varovanju 

okolja. Prebujeno zavest bomo najlažje predstavili tako, da bomo: 

 poskrbeli za varno skladiščenje odpadkov; 

 odpadke na samem izvoru sortirali za nadaljnje možnosti predelave, 

bodisi znotraj lastne proizvodnje ali pa poskrbeli za njihovo 

najustreznejšo predelavo pri odjemalcih; 

 okolju nevarne odpadke primerno skladiščili in skrbeli za njihovo sprotno 

uničevanje ter ob tem upoštevali predpisane standarde. 

Najpomembnejši standardi, ki predstavljajo ISO 14000, so našteti v prilogi 3. 
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4 OGLJIČNI ODTIS NOVE POSLOVNE STAVBE 

Ogljični odtis predstavlja skupne emisije toplogrednih plinov ali TGP in skupno 

količino emisij ogljikovega dioksida, ki jih posredno ali neposredno povzroči neko 

podjetje, izdelek, storitev, dogodek, organizacija, posameznik, država. Za zdaj 

morajo izdelovati ogljični odtis oziroma poročila o izpustih toplogrednih plinov 

samo največji onesnaževalci. V prihodnosti, ob razvoju novih izdelkov, pa bi bilo 

smiselno vključiti izračun že od same zasnove izdelka naprej. Že pri samem razvoju, 

tehnologiji in storitvah bi lahko na podlagi rezultatov ob samem razvoju prihodnjega 

izdelka sprejeli ustrezne odločitve, ki bi prispevale k varovanju okolja.  

Ogljični odtis lahko razdelimo na dva dela, in sicer na primarnega in sekundarnega. 

Pri primarnem gre predvsem za neposredne izpuste v okolje zaradi uporabe fosilnih 

goriv, kjer so vključeni predvsem porabniki energije v gospodinjstvu in pri 

transportu. Nadzor nad njimi imamo lahko s preudarnim ravnanjem. V sekundarni 

odtis vključujemo vse posredne emisije, ki nastanejo v celotnem ciklu nekega 

izdelka. To pomeni od izbire materialov in proizvodnje, transporta, same porabe do 

odstranitve oziroma razgradnje. 

Evropska unija se je zavezala, da skladno s cilji energetsko-podnebnega svežnja do 

leta 2020 zmanjša izpuste toplogrednih plinov za 20 odstotkov, za ravno toliko pa 

poveča delež obnovljivih virov energije in izboljša energetsko učinkovitost (Papler, 

Bojnec). 

4.1 Potrebni podatki za izdelavo ogljičnega odtisa 

Ko gre za organizacijo ali podjetje moramo poiskati čim bolj širok spekter virov 

emisij, saj bomo samo na ta način pridobili natančno in popolno sliko vpliva 

organizacije na okolje. Širok spekter naj namreč zajema tudi vse službene poti 

zaposlenih in emisije drugih organizacij, ki nas oskrbujejo s storitvami in materiali. 

Če želimo izračunati ogljični odtis nekega izdelka, pa je celoten postopek bolj 

zapleten. Preveriti moramo izvor vsake posamezne komponente, ki je na tem izdelku 

in začeti zbirati podatke že od samega izvora. Ker je ta metoda zelo dolgotrajna in je 

težko pridobiti vse potrebne podatke, se za zdaj manj podjetij odloča za to. 
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4.2 Kako izračunati ogljični odtis? 

Računanje osnovnega ogljičnega odtisa je za večino organizacij razmeroma 

preprosto. Pri osnovnem izračunu namreč upoštevamo neposredne emisije, ki so 

posledica ogrevanja in emisije, ki nastanejo zaradi uporabe električne energije. Samo 

izvedbo izračuna pa lahko opravimo tudi s pomočjo strokovnjaka, ki je seznanjen s 

tem področjem. Čeprav najdemo na svetovnem spletu veliko različnih informacij, se 

na koncu sama izdelava sploh ne zdi več tako preprosta. 

Sprva je bila zamisel o izračunu ogljičnega odtisa zelo zanimiva in v sklopu mojega 

dela tudi primerna. Najprej se srečamo z veliko informacijami kaj in kako. Vendar ko 

začnemo iskati natančnejše napotke za samo izdelavo, se zelo kmalu znajdemo v 

slepi ulici. Za lažje razumevanje in za pridobitev predstave, kako izdelati odtis, sem 

si prebrala tudi diplomsko delo. Vendar sem že ob prebiranju tega dela naletela na 

manjše razočaranje. Prisotne so bile samo tabele s končnimi rezultati, nikjer pa ni 

bilo postopkov, kako do teh rezultatov pridemo in kaj vse ob tem upoštevamo. Podan 

je bil samo internetni naslov s pomočjo katerega so bili izračuni napravljeni. Po 

kratkotrajnem nadaljnjem raziskovanju sem se odločila za iskanje pomoči. 

Kontaktirala sem organizacijo Umanotera, ki se ukvarja s tem področjem. Sprva so 

mi obljubili pomoč pri izdelavi enostavnega izračuna za samo proizvodnjo in mi 

posredovali nekaj dodatnega gradiva. Že ob samem pogovoru, kako izvesti ogljični 

odtis, pa smo kmalu prišli do zaključka, da bi za pravilno izvedbo potrebovali 

nekoliko obsežnejšo študijo. Ker so pristojni na Umanoteri bolj specializirani za 

organizacije in ne toliko za podjetja so me napotili k njihovemu sodelavcu. Od tega 

gospoda sem izvedela, da študija stane med 2.000 in 5.000 evrov. Predlagal mi je, naj 

se obrnem na podjetje iz naše okolice, kjer so zainteresirani in tudi sami izvajajo 

ogljični odtis in mi bodo znali pomagati, v primeru nejasnosti, pa bo sam priskočil na 

pomoč. Vendar se je na koncu izkazalo, da vse skupaj ni tako kot je bilo 

predstavljeno. Po nekaj neuspelih poskusih sem ugotovila, da finančno sama tega ne 

zmorem, podjetje pa ima trenutno druge prioritete. Ker pa upanje vedno ostaja, smo 

našli izvedljivo rešitev, ki se še vedno nanaša na obravnavano podjetje. Zavedam se, 

da sem obljubila ogljični odtis pred in po uvedbi nove polagalne linije, vendar 

trenutno tega ne moremo izvesti. Razlog je tudi v tem, da bi potrebovali 

strokovnjaka, ki bi določil vsaj vse tipe plastike, ki so v odpadkih. Tu so še izpusti, ki 

nastajajo zaradi sežiganja teh odpadkov, število zaposlenih in njihov prihod na delo. 
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Ogljični odtis, ki je predstavljen v nadaljevanju, je primerjava ogrevanja nove 

poslovne in obstoječe stavbe. Informacije o njegovem izračunu mi je posredoval 

gospod, ki je izdeloval projektno dokumentacijo. Pri njem sem izvedela, da za vsemi 

temi izračuni potekajo protokoli, ki zajemajo določene podatke, ki so poleg osnovnih 

podatkov potrebni za izdelavo natančnega ogljičnega odtisa in je vsakršno 

podrobnejše analiziranje za nepoznavalce tega področja prezapleteno. 

Sama primerjava in izračun sledi v nadaljevanju.  

Seštevek, ki ponazori ogljični odtis neke organizacije, je sestavljen iz niza virov 

emisij: od neposrednega zgorevanja fosilnih goriv do posrednih vplivov, kot so 

službena pot zaposlenih ali emisije drugih organizacij, ki nas ali mi nje oskrbujejo z 

dobrinami ali storitvami. Ko računamo ogljični odtis neke organizacije, je 

pomembno, da poskusimo poiskati in kvalificirati čim širši spekter virov emisij, saj 

bomo le tako dobili natančno in popolno sliko okoljskega vpliva te organizacije 

(Umanotera, Ogljični odtis, 2009). 

4.3 Emisije zaradi porabe električne energije 

Na delovnih mestih se električna energija bolj ali manj uporablja za osvetljevanje 

prostora in za pogon naprav. Električna energija prihaja iz različnih virov, tudi iz 

jedrskih elektrarn in obnovljivih virov kot sta sonce in veter. Kljub temu pa se 

glavnina električne energije še vedno proizvede z zgorevanjem fosilnih goriv, čeprav 

organizacija sama nad temi izgorevanji nima nadzora. Kljub temu pa je z nakupom 

takšne energije posredno odgovorna za sproščanje nastalega ogljikovega dioksida 

(Umanotera, Ogljični odtis, 2009). 

4.4 Ogljični odtis obstoječe in prihodnje poslovne stavbe 

Kot sem že omenila, bi za izdelavo predvidenega ogljičnega odtisa potrebovala 

pomoč strokovnjakov na tem področju. Tako ne morem izvesti ogljičnega odtisa, ki 

nastaja zaradi stare in ogljičnega odtisa, ki bo posledica nove polagalne linije. Lahko 

pa brez samih izračunov zagotovim, da se bodo izpusti ogljikovega dioksida 

povečali. Razlog je preprost, saj v podjetju prehajajo na bistveno zmogljivejšo linijo, 

kjer bodo porabili več materiala. Po izračunih trenutno na leto položijo 3.815.975 

SMD komponent, z novo linijo pa jih bodo lahko do 10.000.000 milijonov. Kar 
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pomeni, da se bo količina odpadkov podvojila. Če je trenutno povprečje 280 kg 

plastike letno, bo potem ta količina segala od 560 do 600 kg, mogoče tudi več. 

Kartonska embalaža se bo povečala iz 600 kg letno na 1200 kg, verjetno pa bodo 

sprva to številko presegali. Z dobavitelji bodo morali doseči dogovore, vsaj pri 

njihovih odpremah, da se količine, predvsem papirja in kartona, ne bodo toliko 

kopičile. Moram pa poudariti, da se znotraj podjetja že začenjajo izvajati ukrepi v 

smeri varčevanja papirja. Mesečni izpisi plač so prešli na elektronski način, spodbuja 

se k netiskanju vsake malenkosti. To so sicer majhni ukrepi, ki pa lahko na letnem 

nivoju prispevajo spodbudne rezultate.   

4.4.1 Obstoječa poslovna stavba 

V obstoječi poslovni stavbi se za ogrevanje v zimskem času uporablja ekstra lahko 

kurilno olje, v prehodnih obdobjih pa si pomagajo s toplotno črpalko. Na leto za 

ogrevanje porabijo 4.000 litrov kurilnega olja in 2.495 kWh električne energije. 

Poleti s toplotno črpalko prostore tudi hladijo, kar doda še nadaljnjih 2.079 kWh 

porabljene električne energije – skupaj 4.574 kWh. 

Tabela 7: Izračun primarne rabe energije na leto 

Energent 
Faktor 

pretvorbe 
Letna poraba – 

ogrevanje kWh/a 
Letna poraba – 
hlajenje kWh/a 

Primarna 
energija kWh/a 

Kurilno olje, 
ekstra lahko 

1,1 10400  11440 

Električna 
energija 

2,5 1322 1102 6060 

Skupaj    17500 

Opomba: Faktorji pretvorbe so podani v prilogi 4, tabela 3 (Tehnična smernica, 

Učinkovita raba energije). 

V tabeli 5 so predstavljeni rezultati o potrebni primarni energiji za ogrevanje in 

hlajenje poslovnih prostorov v katerih podjetje trenutno deluje. 

Primarno energijo izračunamo tako, da pomnožimo letno količino energenta z 

njegovim ustreznim pretvornikom za izračun kilovatnih ur na enoto kuriva. Rezultat 

je letna poraba za ogrevanje v kWh. Dobljeno letno porabo ogrevanja pomnožimo s 

faktorjem pretvorbe in tako dobimo potrebno primarno energijo, ki jo na letni osnovi 

potrebujemo za ogrevanje. 
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Primarna raba energije je pogosto dragocen podatek pri ocenjevanju in primerjavi 

različnih možnih variant, ki so AES. Zato se lahko ta primarna raba definira kot 

celotna skupna količina energije, ki jo potrebujemo za proizvodnjo 1 kWh za stavbo 

uporabne energije. V faktorju primarne energije so namreč vključene tudi vse izgube, 

ki nastanejo pri distribuciji energije vzdolž celotne distribucijske verige. Upoštevajo 

se namreč vse izgube od čistih surovin naravnih virov, kjer se sama proizvodnja 

energije začne, dalje do uporabnikov. 

Tabela 8: Izračun specifičnih emisij CO2 na leto 

Energent 
Specif. emisij. CO2 na energijsko 

enoto kg/kWh 
Primarna energija 

kWh/a 
Specifične emisije 

CO2/kg 
Kurilno olje, ekstra 
lahko 

0,265 11440 3032 

Električna energija 0,53 6060 3212 
Skupaj   6244 

Opomba: Pretvorniki specifičnih emisij so podani v prilogi 4, tabela 2 (Tehnična 

smernica, Učinkovita raba energije). 

Specifične emisije izračunamo tako, da letno količino primarne energije pomnožimo 

s pretvornikom za izračun kilovatnih ur na energijsko enoto. Dobljeni rezultat nam 

poda vrednost izpustov v ozračje za porabljeno količino energentov, potrebnih za 

ogrevanje obstoječe stavbe. Če skupaj seštejemo specifične emisije kurilnega olja in 

elektrike ugotovimo, da na leto samo z ogrevanjem poslovnih prostorov izpustimo v 

ozračje 6.244 kg ogljikovega dioksida. Dobljeni izračun je predstavljen v tabeli 6. 

 

4.4.2 Nova poslovna stavba 

Na podlagi študije, ki se nanaša na ogrevanje nove poslovne stavbe, so se odločili, da 

se bo ogrevanje v zimskem obdobju izvajalo s peleti, v prehodnem obdobju pa s 

pomočjo toplotne črpalke. Iz obeh virov ogrevanja letno potrebujejo 28.300 kWh 

primarne energije, kar posledično letno povzroča 13.500 kg izpusta ogljikovega 

dioksida v ozračje. Podatki so prikazani v tabelah 7 in 8. Sami izračuni so potekali po 

enakem postopku, kot so opisani v točki 6.3.1.  
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Kot lahko ponovno ugotovimo, se povečajo tudi izpusti v ozračje, in sicer kar za 53,7 

%, vendar pa ob tem ni zanemarljiv tudi podatek, da se sam obseg poslovne stavbe 

poveča iz 550 m² na 1200 m², kar predstavlja 54,2-% povečanje. 

Tabeli 7 in 8 predstavljata izračune za novo poslovno stavbo. Odločili so se za 

možnost številka 2 (v obeh omenjenih tabelah). 

Tabela 9: Izračun primarne rabe energije na leto 

Variant
a 

Energent 

Specif. emisij. 
CO2 na 

energijsko 
enoto 

kg/kWh 

Primarna 
energija 
kWh/a 

Specifične 
emisije 
CO2/kg 

Specifične 
emisije 
skupaj 
CO2/kg 

1. 
Električna energija – 
ogrevanje + hlajenje (TČ 
geotermalna ) 

Elektri-
ka 

0,53 33.000 17.500 17.500 

2. 

Električna energija – 
hlajenje + ogrevanje (TČ 
zrak-voda ) 

Elektri-
ka 

0,53 25.500 13.500 
13.500 

Peleti Les 0,0 2800 0,0 

3. 

Električna energija – 
hlajenje + ogrevanje (TČ 
zrak-voda) 

Elektri-
ka 

0,53 25.500 13.500 
21.700 

Kurilno olje, ekstra lahko KOEL 
0,26

5 
30800 8200 

 

Opomba: Izbrana je varianta 2. 

Tabela 10: Izračun specifičnih emisij CO2 na leto 

Varianta Energent 
Faktor 

pretvorbe 

Letna 
poraba 

ogrevanje 
kWh/a 

Letna 
poraba 
hlajenje 
kWh/a 

Primarna 
energija 
kWh/a 

Primarna 
energija 
kWh/a 

1. 

Električna 
energija – 
(TČ 
geotermal. ) 

Elektrika 2,5 9100 4000 33.000 33.000 

2. 

Električna 
energija – 
(TČ zrak-
voda ) 

Elektrika 2,5 3500 6700 25.500 
28.300 

Peleti Les 0,1 28.000 0,0 2800 

3. 

Električna 
energija – 
(TČ zrak-
voda) 

Elektrika 2,5 3500 6700 25.500 
56.300 

Kurilno olje KOEL 1,1 28.000  30800 
 

Opomba: Izbrana je varianta 2. 



 

40 

Dodatni izračuni so podani v prilogi 5. 
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5 MNENJE O POSLOVNI IN OKOLJSKI POLITIKI  

S pomočjo anketnega vprašalnika sem izvedla anketno raziskavo znotraj podjetij, s 

katerimi Smarteh d.o.o. sodeluje. Samo obravnavano podjetje je namreč premajhno, 

da bi bila izdelava raziskave relevantna. 

5.1 Izdelava anketnega vprašalnika in zbiranje podatkov 

Sprva sem vprašalnik poskusila izoblikovati, vendar so se vprašanja izkazala za 

preveč splošna. Zato sem se po posvetu z mentorjem in njegovem predlogu odločila 

za že obstoječi vprašalnik, ki sva ga nadgradila s splošnimi vprašanji s področja 

organiziranja proizvodnje ter same discipline med zaposlenimi v smislu urejenosti 

delovnega mesta. S temi vprašanji sem namreč hotela dobiti informacijo, koliko je za 

zaposlene pomembna urejenost delovnega mesta.  

»Priporočljivo je, da so vprašalniki oziroma anketni listi jasni, preprosto in 

razumljivo oblikovani. Za sama vprašanja je priporočljivo, da so oblikovana po 

načelu lijaka, kar pomeni, da si sledijo iz večje širine v vedno bolj osredotočeno 

zaključno vprašanje« (Devetak in Vukovič, 2002). 

Razdeljeno je bilo 200 anket, vrnjenih pa 113, kar je 56,5 %. Bistveno večji odziv je 

bil znotraj severnoprimorske regije. Anketne vprašalnike sem razdelila znotraj 

podjetij, s katerimi Smarteh d.o.o. sodeluje.  

Prvi del vprašalnika je sestavljen iz vprašanj, ki se nanašajo na podjetje, v drugem 

delu pa so splošna vprašanja o urejenosti proizvodnje in splošna vprašanja o 

anketirancih. Namen vprašalnika je bil pridobiti podatke o: 

 ozaveščenosti zaposlenih o ukrepih podjetja na področju varovanja okolja; 

 urejenosti delovnega mesta; 

 zadovoljstvu/nezadovoljstvu med zaposlenimi nad trenutnim stanjem 

ločevanja odpadkov v podjetju. 
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5.2 Obdelava ankete 

»Pri analiziranju informacij in podatkov, pridobljenih s pomočjo anketiranja, težimo 

za tem, da je čim boljša statistična obdelava, da so objektivno prikazani podatki, 

ustrezni izračuni povprečij itd.« (Devetak in Vukovič, 2002). 

Sam anketni vprašalnik je med prilogami, ravno tako vsa ostala vprašanja, ki jih 

nisem uvrstila v samo vsebino dela. Na vsa vprašanja so zaposleni odgovarjali sami. 

Podatke sem obdelala s pomočjo Microsoftovega Excela, kamor sem vpisala 

dobljene podatke in s pomočjo orodja za izdelavo grafov le-te tudi izdelala. 

5.3 Analiza rezultatov 

Dobljeni rezultati so pod pričakovanji. Pričakovala sem boljši odziv pri reševanju 

vprašalnikov in ne nazadnje tudi bolj spodbudne rezultate pri sami raziskavi. Mogoče 

je iskati vzroke v tem, da so anketo izpolnjevali pretežno delavci v proizvodnji, v 

nekomunikaciji znotraj podjetij in v nezanimanju zaposlenih za ukrepe v smeri 

varovanja okolja. Kakorkoli, iz same raziskave se lahko najprej naučimo to, da 

moramo za zaposlene uvesti izobraževanja in jih obveščati o ukrepih, ki jih podjetje 

sprejme na vseh področjih, ne samo na področju varovanja okolja. 

Iz same ankete smo lahko razbrali tudi pripadnost nekaterih zaposlenih, predvsem 

starejših, kateri so verjetno v tem podjetju že od njegove ustanovitve. Njihovi 

odgovori so iskreni in tudi podajo konkretne predloge za morebitne izboljšave. 

Predvsem so pomembni predlogi zaposlenih, kako izboljšati samo ločevanje 

odpadkov. Ne nazadnje so prav zaposleni tisti, ki se morajo držati zastavljenih 

navodil in ne vidim ovir, zakaj ne bi upoštevali njihovega mnenja. Prav tako so zelo 

pomembni podatki o urejenosti delovnega mesta. 

Ob izdelavi analize pa sem naletela na težavo. Ob samem usklajevanju je prišlo do 

nesporazuma, in je bil v sam anketni vprašalnik dodan šesti odgovor – ne vem. Ker je 

bilo za ponovitev anketne raziskave premalo časa, smo se odločili posebej predstaviti 

skupni odstotek teh vprašanj, druge ocenjene z oceno pa sem analizirala in dobljeni 

rezultati so prikazani v tabeli 9. Podano je tudi mnenje, zakaj je do takšnih rezultatov 

prišlo. 
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Tabela 11: Analiza anketnih vprašanj 

 Vprašanja/Ocena (%) 1 2 3 4 5 Skupaj 
Povprečna 

ocena 

1. 
V zadnjih petih letih smo v naši družbi vsako leto 
zmanjševali izpuste CO2 v ozračje. 

6,2 9,7 17,7 18,6 5,3 57,5 % 
3,1231

2. 

V zadnjih petih letih smo investirali v okolju 
prijazno tehnologijo, tehnološko opremo, ki v 
proizvodnji/poslovanju prispeva k manjši porabi 
energije in s tem k manjšemu obremenjevanju 
okolja, in sicer v vrednosti vsaj 2 % celoletnih 
prihodkov. 

9,7 8,8 21,2 27,4 12,4 79,6 % 
3,3000

3. 
V zadnjih petih letih smo v naši družbi nenehno 
zmanjševali porabo električne energije. 

21,2 14,2 15,9 17,7 10,6 79,6 % 
2,7778

4. 
V letu 2011 bomo izvedli enega ali več ukrepov za 
učinkovito rabo energije. 

19,5 11,5 23,0 13,3 6,2 73,5 % 
2,6627

5. 
V zadnjih treh letih smo v naši družbi zmanjšali 
porabo goriva. 

23,9 11,5 13,3 17,7 12,4 78,8 % 
2,7865

6. 
V zadnjih petih letih smo v naši družbi investirali v 
avtomobile, ki manj onesnažujejo okolje. 

36,3 12,4 15,0 9,7 8,8 82,3 % 
2,3011

 
7. 

V naši družbi že uporabljamo obnovljive vire 
energije. 

38,1 6,2 13,3 2,7 20,4 80,5 % 
2,5165

8. 
V naši družbi ločeno zbiramo odpadke v 
proizvodnji. 

1,8 1,8 6,2 21,2 63,7 94,7 % 
4,5140

9. 
V naši družbi ločeno zbiramo odpadke v 
administraciji. 

4,4 3,5 13,3 23,9 48,7 93,8 % 
4,1604

10. 
Letos smo/bomo izvedli enega ali več ukrepov, s 
katerimi bomo zmanjšali količino odpadkov. 

7,1 6,2 30,1 24,8 13,3 81,4 % 
3,3804

11. 
Letos smo/bomo izvedli enega ali več ukrepov, s 
katerim bomo zmanjšali količino porabljene vode. 

14,2 13,3 36,3 11,5 8,0 83,2 % 
2,8298

12. 
V družbi imamo pridobljenega enega ali več 
okoljskih certifikatov standardov (ISO 14001, 
EMAS). 

28,3 4,4 6,2 8,8 28,3 76,1 % 
3,0581

13. V družbi imamo opredeljeno okoljsko politiko. 6,2 11,5 15,0 24,8 22,1 79,6 % 
3,5667

14. 
V vodstvu družbe imamo človeka, ki je odgovoren 
za okoljsko politiko. 

18,6 5,3 12,4 11,5 35,4 83,2 % 
3,4787

15. 
 Zaposlene na internih delavnicah, seminarjih ali z 
drugimi konkretnimi ukrepi izobražujemo v smeri 
okolju prijaznega poslovanja. 

34,5 15,9 16,8 10,6 11,5 89,4 % 
2,4257

16. 
V zadnjih dveh letih smo v podjetju izvedli 
družbeno odgovorno akcijo, kampanjo, ki je bila 
usmerjena v okoljsko ozaveščenost javnosti. 

28,3 15,0 23,9 8,0 9,7 85,0 % 
2,4792

17. 
Pri razvoju novih izdelkov/storitev upoštevamo 
njihov potencialni vpliv na okolje in podnebne 
spremembe. 

4,4 6,2 25,7 17,7 31,9 85,8 % 
3,7732

18. 
Naša družba javno objavlja natančne informacije o 
onesnaževanju, vplivih na okolje in deležnike. 

27,4 11,5 15,0 5,3 7,1 66,4 % 
2,2933

19. 
V javnosti se pogosto deklariramo kot "okolju 
prijazno podjetje". 

18,6 16,8 14,2 23,0 9,7 82,3 % 
2,8602

20. 
V oglasih pogosto izpostavljamo, kako okolju 
prijazni so naši proizvodi/storitve/podjetje. 

15,0 11,5 16,8 21,2 12,4 77,0 % 
3,0575

21. 
Za en ali več svojih izdelkov smo pridobili 
certifikat za okolju prijazen izdelek. 

32,7 7,1 10,6 4,4 7,1 61,9 % 
2,1286

22. 
Okolju prijazno ravnanje (učinkovito rabo energije, 
recikliranje izdelkov, zelene naložbe …) nam 
uspeva uporabiti kot konkurenčno prednost. 

15,9 26,5 21,2 11,5 9,7 85,0 % 
2,6771

23. 
Naša družba pri sklepanju poslov daje prednost 
dobaviteljem, kupcem in drugim partnerjem, ki 
poslujejo okolju bolj prijazno od drugih. 

14,2 17,7 29,2 12,4 6,2 79,6 % 
2,7333

24. 

V obdobju zadnjih petih let smo v podjetju razvili 
takšen proizvod ali storitev, ki je prispevala k 
varovanju okolja in reševanju podnebnih 
sprememb. 

8,8 6,2 21,2 19,5 26,5 82,3 % 
3,5914

25. 
V našem podjetju se strinjamo z EU cilji, ki jih 
prinaša energetsko-podnebni paket. 

0,0 3,5 10,6 23,0 43,3 80,5 % 
4,3187

26. 
 Znotraj podjetja je za ločeno zbiranje odpadkov 
dobro poskrbljeno in označeno. 

0,9 3,5 21,2 42,5 31,9 100,0 % 
4,0088
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27. 
Skladiščni prostori in transportna pot so urejeni 
tako, da če kaj potrebujete, to tudi hitro najdete. 

0,9 6,2 21,2 38,1 31,0 97,3 % 
3,9455

28. 
Delovno mesto mora biti urejeno in tudi sami 
skrbite za red. 

0,0 0,9 15,0 35,4 47,8 99,1 % 
4,3125

29. 
S strani vodstva prihajajo spodbude k dobremu in 
timskemu delu. 

3,5 3,5 20,4 44,2 28,3 100,0 % 
3,9027

30. 
Po zaključeni delovni operaciji dolgo čakate na 
naslednjo ali delo poteka tekoče, s sprejemljivo 
krajšimi prekinitvami. 

5,3 4,4 15,0 34,5 36,3 95,6 % 
3,9630

31. 
Delovni pripomočki, ki jih potrebujete za delo, so 
primerno vzdrževani in vedno pospravljeni. 

1,8 3,5 22,1 32,7 39,8 100,0 % 
4,0531

32. 
Opravljate različna opravila, tako da ni vedno 
potrebna prisotnost nadrejenega. 

0,9 3,5 1,8 27,4 66,4 100,0 % 
4,5487

33. 
Zahteve po kakovosti so visoke, vendar jih z 
lahkoto dosegate, saj delo radi opravljate in ste s 
strani nadrejenih tudi pohvaljeni. 

3,5 5,3 23,0 27,4 40,7 100,0 % 
3,9646

34. Ali pri vas poteka ločeno zbiranje odpadkov? 0,9 0,0 3,5 24,8 69,9 100,0 % 
4,6429

35. 
Ali je vaš odnos do okolja pozitiven in se zavedate 
problematike onesnaževanja? 

0,0 1,8 0,9 18,6 75,2 96,5 % 
4,7339 

 

 

Grafični prikaz rezultatov je v prilogi 9. 

Na podlagi odgovorjenih anket (113), je bilo možnih 24.408 tisoč odgovorov, če 

upoštevamo, da je imelo vsako vprašanje šest različnih odgovorov. Ker pa lahko na 

vsako vprašanje odgovorimo samo enkrat, sem prejela 3.955 odgovorov. Izmed teh 

odgovorov jih je bilo 577 z odgovorom ne vem. To predstavlja 14,6 %. Če bi bili 

zaposleni z vsemi podatki seznanjeni, ta odgovor ne bi smel biti tako pogosto 

uporabljen. Druga možna razlaga za takšen odziv pa je nerazumevanje vprašanj. Iz 

same analize lahko vidimo, da ima 45,1 % anketirancev srednješolsko izobrazbo in 

menim, da vprašanja niso prezahtevna za nerazumevanje. Tudi sicer je povprečna 

ocena zelo nizka za posamezno vprašanje. Izkazalo se je namreč, da ni dovolj samo 

poznati ločevanje odpadkov, ampak se je potrebno začeti zavedati tudi drugih virov 

onesnaževanja in spoznati ukrepe podjetja, ki se izvajajo v smeri varovanja okolja in 

zmanjševanja količine odpadkov in varčevanja z energijo. Iz same ankete se lahko 

naučim in znova poudarim, da se bo potrebno začeti zavedati pomena nenehnega 

izobraževanja in spremljanja dogajanja okrog nas, tako doma kot na delovnem 

mestu. V analizi je opaziti tudi, da so anketo izpolnjevali večinoma zaposleni v 

proizvodnji, saj so odgovori, ki so jim bliže, veliko boljši. 
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Slika 6: Anketiranci razdeljeni po spolu 

Kot lahko vidimo iz slike 7 je v anketni raziskavi sodelovalo 63 moških (55,7 % vseh 

vprašanih) in 50 žensk (44,3 % vseh vprašanih). 

 

Slika 7: Anketiranci razdeljeni po regijah 

Anketno raziskavo sem izvedla v dveh regijah. Boljši odziv in tudi nekoliko več 

zaposlenih je znotraj goriške regije – 79 (69,9 %) anketirancev (slika 8), nekoliko 

manjši odziv pa je bil iz osrednjeslovenske regije – 34 (30,1 %) anketirancev. 
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Slika 8: Starostne skupine anketirancev 

Največja skupina anketirancev spada v starostno skupino od 31 do 40 let – 42 (37,2 

%) anketirancev (slika 9), sledi ji skupina od 41 do 50 let z 36 (31,9 %) anketiranci, 

potem pa sta si zelo skupaj skupina do 30 let z 18 (15,9 %) anketiranci in skupina od 

51 do 60 let z 17 (15,0 %) anketiranci. Na splošno lahko iz tega razberemo tudi to, da 

mladi do 30 let in starejši od 50 let težko dobimo/dobijo zaposlitev. 

 

Slika 9: Izobrazbena struktura anketirancev 

Največji odstotek anketirancev ima srednješolsko izobrazbo 51 (45,1 %) 

anketirancev (slika 10), sledi visoka šola z 22 (19,5 %) anketiranci, manj kot srednjo 

šolo ima 19 (16,8 %) anketirancev, višjo šolo ima 18 (16,0 %) anketirancev, 
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opravljen magisterij pa ima 1 (0,8 %) anketiranec. 2 (1,8 %) anketiranca na to 

vprašanje nista odgovorila. 

 

Slika 10: Primarna dejavnost s katero se podjetje ukvarja 

Največji delež anketirancev je v podjetjih, kjer se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov 

za podjetja – 88 (77,8 %) anketirancev (slika 11), sledi drugo z 8 (7,1 %) anketiranci, 

nato storitev za končnega potrošnika – 6 (5,3 %) anketirancev, brez odgovora je bilo 

5 (4,3 %) anketirancev. Sledijo manjši deleži v proizvodnji izdelkov za gospodinjstva 

– 4 (3,6 %) anketiranci in storitve za podjetja/poslovne storitve – 2 (1,8 %) 

anketiranca. 
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Slika 11: Ocena koliko so v podjetju v zadnjih 5-ih letih investirali v okolju 

prijazno tehnologijo 

Pri vprašanju koliko so v podjetju v obdobju zadnji 5-ih let investirali v okolju 

prijazno tehnologijo, tehnološko opremo, ki v proizvodnji/poslovanju prispeva k 

manjši porabi energije in s tem k manjšemu obremenjevanju okolja, in sicer v 

vrednosti vsaj 2 odstotka celoletnih prihodkov. Pri tem vprašanju naletimo na velik 

razkorak med dobrimi naložbami in odgovorom ne vem. 32 (28,4 %) anketirancev 

(slika 12) meni, da drži, da vlagajo v tovrstne naložbe, 24 (21,2 %) anketirancev ne 

pozna odgovora, 22 (19,5 %) anketirancev meni da deloma izvajajo tovrstne naložbe, 

14 (12,4 %) anketirancev se strinja z omenjeno trditvijo, 11 (9,7 %) anketirancev se s 

to trditvijo ne strinja in 10 (8,9 %) anketirancev meni, da za njihovo podjetje ta 

trditev ne drži. 
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Slika 12: Mnenje o ločevanju odpadkov v proizvodnji 

Pri tem rezultatu pa smo lahko zadovoljni, saj vidimo, da se zavedajo pomena 

ločevanja odpadkov. 72 (63,7 %) anketirancev (slika 13) se s to trditvijo zelo strinja, 

24 (21,3 %) jih je nekoliko manj zadovoljnih in se samo strinja, 7 (6,2 %) 

anketirancev ne pozna odgovora, 6 (5,4 %) jih meni, da omenjena trditev drži. Po 2 

(1,8 %) anketiranca pa menita, da to ne drži oziroma sploh ne drži. 

 

 

Slika 13: Mnenje o izvedbi ukrepov za zmanjševanje količine odpadkov 

Večina zaposlenih ni povsem prepričana, da bodo v podjetju letos izvedli kakšen 

ukrep za zmanjševanje količine odpadkov – 35 (30,9 %) anketirancev (slika 14). 28 
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(24,8 %) anketirancev se strinja, da bodo take ukrepe uvedli, 18 (15,9 %) jih ne ve 

odgovora na to vprašanje. 16 (14,2 %) se jih zelo strinja s tem vprašanjem, kar 

pomeni, da bodo letos izvedli ukrepe za zmanjševanje odpadkov, 9 (8,0 %) se jih s 

tem zelo ne strinja, kar pomeni da takega ukrepa ne bodo izvedli in 7 (6,2 %) 

anketirancev se s tem vprašanjem ne strinja, kar tudi pomeni, da v podjetju takega 

ukrepa ne bodo izvedli. 

 

Slika 14: Mnenje o pridobljenih okoljskih certifikatih 

Pri vprašanju o pridobljenih okoljskih certifikatih spet naletimo na zanimivo 

razmerje. Iz tega je mogoče sklepati, da za te standarde zaposleni sploh ne vejo ali pa 

mogoče niti niso razumeli vprašanja. Tako mnenje imam zato, ker se 33 (29,2 %) 

anketirancev (slika 15) s tem zelo strinja, prav toliko pa s tem sploh ne strinja. 26 

(23,0 %) anketirancev ne pozna dogovora na to vprašanje, 10 (8,9 %) jih meni, da 

ima podjetje vsaj enega izmed okoljskih certifikatov. 6 (5,4 %) jih ni odločenih ali 

ima ali nima in 5 (4,4 %) jih meni, da podjetje nima nobenega okoljskega certifikata. 
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Slika 15: Mnenje o označenosti in urejenosti za ločeno zbiranje odpadkov 

Večina anketirancev meni, da imajo dobro urejena in označena mesta za ločeno 

zbiranje odpadkov – 48 (42,5 %) anketirancev (slika 16), 38 (33,7 %) pa jih meni, da 

imajo zelo dobro urejeno. 23 (20,4 %) anketirancev je neodločenih ali je dobro 

urejeno ali ni, 3 (2,7 %) anketiranci menijo, da ni dobro urejeno in 1 (0,8 %) 

anketiranec meni, da sploh ne drži, da imajo urejeno ločeno zbiranje odpadkov. 

 

 

Slika 16: Mnenje o problematiki onesnaževanja 

Zelo spodbudni pa so rezultati pri vprašanju o odnosu do okolja in zavedanju 

problematike onesnaževanja, saj se kar 88 (77,9 %) anketiranih (slika 17) tega zelo 
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zaveda, 21 (18,6 %) anketirancev se tega zaveda in imajo pozitiven odnos do okolja. 

2 (1,8 %) anketiranca se tega problema ne zavedata in nimata pozitivnega odnosa do 

okolja. 1 anketiranec ni znal odgovoriti na to vprašanje, 1 (0,8 %) pa je pri tem 

vprašanju ostal neodločen. 
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6 OCENA NALOŽBE V NOVO POLAGALNO LINIJO 

Že v letu 2009 so se znotraj podjetja odločili za nakup majhne polagalke. Sprva so 

predvidevali samo polaganje vzorčnih vezij, ki jih potrebujejo za potrebe razvoja 

novih izdelkov. Poleg vzorčnih vezij pa bi opravljali tudi manjše serije – od 100 do 

200 kosov. Vendar so na podlagi te majhne polagalke v zelo kratkem času spoznali, 

da so najbolj fleksibilni in kakovostni, če delo opravljajo sami. Ker se tudi samo 

število zaposlenih letno v povprečju veča, so se v vodstvu podjetja odločili za 

izgradnjo novih poslovnih prostorov, ki bodo večji predvsem na področju 

proizvodnje. Če želijo vso proizvodnjo opravljati sami, morajo tem zahtevam 

zadostiti z ustrezno polagalno linijo, ki je posledično bistveno zmogljivejša od 

obstoječe. 

Ker se bo z novo polagalno linijo povečala količina odpadkov, le-ta bistveno ne bo 

vplivala na dosedanji način njihovega zbiranja. Gotovo pa bo treba zaposlene 

obveščati, kam bodo, kaj odlagali. Poleg tega bo treba dnevno nadzirati zbirna mesta 

in o napakah obveščati zaposlene. 

6.1 Struktura naložbe 

Tabela 12: Struktura naložbe 

Nabava opreme Ponudba (EUR) Vrednost s 10-% popustom (EUR) 
A. oprema     
Loader 10.320 9.288 
Screen printer 88.225 79.402 
Connection convyor 3.668 3.301 
Pick & place 104.484 94.036 
Feederji 57.666 51.899 
Work table 4.250 3.825 
Rack buffer stocker 16.611 14.950 
Vapour phase 92.950 83.655 
Unloader 10.625 9.562 
B. šolanje 5.000 5.000 
C. montaža 7.000 7.000 
SKUPAJ 400.799 361.918 

 

Pri naložbi za opremo in glede na njen obseg so si skušali zagotoviti 10-% popust. 

Poleg same opreme bom upoštevala še stroške šolanja in montaže. 
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V nadaljevanju so prikazani deleži sofinanciranja naložbe. Največji delež (40 %) bo 

pokrit iz zunanjih virov, kjer gre za subvencioniranje s strani Evropske unije, 

preostali del pa je razdeljen na 35 % lastnih sredstev in 25 % sredstev iz kredita. 

Tabela 13: Sofinanciranje naložbe 

Sofinanciranje nakupa nove 
polagalne linije SMD komponent Delež Vrednost (EUR) 
A. Lastna sredstva 35 % 140.000
Kredit 25 % 100.000 
B. Zunanji viri 40 % 160.000 
SKUPAJ 100 % 400.000

 

Iz tabele 11 je razvidno, kako nameravajo v podjetju pokriti stroške nakupa nove 

polagalne linije. 

6.2 Stroški kapitala 

V nadaljevanju bom predstavila stroške kapitala in dinamiko vračanja kredita. Pri 

ostalih zunanjih virih gre za sofinanciranje s strani skladov Evropske unije in teh 

denarnih sredstev ni treba vračati, saj so namenjena spodbujanju gospodarstva.  

Tabela 14: Dinamika vračanja kredita 

    Skupaj 0. leto 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 

Št. 

Vrste finančne 
strukture 
kredita Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Ostanek 
glavnice   100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0.000 

2 
Dinamika 
vračila glavnice 100.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

3 
Obresti od 
kredita 13.950 0 4,65 3,72 2,79 1,86 930 

4 Anuitete 113.950 0 24.650 23.720 22.790 21.860 20.930 

 

V tabeli 12 je prikazana dinamika vračanja kredita. Ker podjetje na svojem območju 

delovanja (severna Primorska) velja za uspešno podjetje, ocenjujejo, da bodo imeli 

4,65 % EURIBOR obresti. 
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Slika 17: Obstoječa polagalka SMD komponent 

Na sliki 17 je predstavljena njihova trenutna polagalka. 

6.3 Amortizacija 

Nova polagalna linija predstavlja novo osnovno sredstvo. Ker gre pri strojih oziroma 

polagalnih linijah za vedno bolj napredno in dovršeno tehnologijo, se njihova 

življenjska doba razmeroma hitro izteka. Ocenjujemo, da bo življenjska doba 

omenjene linije 10 let. To predstavlja 10-% stopnjo amortizacije. 

  %   10 %                                   (1) 

Stopnjo amortizacije izračunamo po enačbi (1). 

Kjer je: 

Sta – stopnja amortizacije (%), 

Za – življenjska doba (let). 

Letni strošek amortizacije znaša 10 %. Iz tega lahko izhajamo in predvidimo 

nabavno vrednost naložbe po letih njene življenjske dobe.  

 , 36,192                                            (2) 

Letni strošek amortizacije izračunamo po enačbi (2). 
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Kjer je: 

Am – amortizacija na leto (EUR), 

Nv – nabavna vrednost naložbe (EUR), 

Pp – predvidena življenjska doba (let). 

6.4 Prihodki od lastnih storitev in storitev za zunanje partnerje 

Čeprav je glavni vir dohodkov prodaja izdelkov, bom v izračunih upoštevala 

dohodke, ki jih ustvarijo s polaganjem SMD komponent na vezja. Ker bo nova linija 

zelo zmogljiva, se bo poleg lastnih potreb izvajalo tudi storitve za zunanje partnerje. 

Za lastne potrebe predvidevajo 10-% letno rast proizvodnje, za zunanje partnerje pa 

predvidevamo nekje 3-% rast naših storitev. Izračuni prihodkov so podani v tabelah 

13 in 14. 

Tabela 15: Prihodki od storitev od 0 do 5 let 

Leto projekta 0 1 2 3 4 
Tekoče leto 2011 2012 2013 2014 2015 
Skupni prihodek lastnih storitev 0 763.195 839.514 923.465 1.015.811
Skupni prihodek zunanjih storitev 0 0 343.437 446.468 580.408 
Skupaj 0 763.195 1.182.951 1.369.933 1.596.219

 

Tabela 16: Prihodki od storitev od 5 do 10 let 

Leto projekta 5 6 7 8 9 10 
Tekoče leto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Skupni prihodek lastnih 
storitev 1.117.392 1.229.131 1.352.044 1.487.248 1.635.973 1.799.570
Skupni prihodek zunanjih 
storitev 754.530 980.889 1.010.316 1.040.625 1.071.844 1.103.999
Skupaj 1.871.922 2.210.020 2.362.360 2.527.873 2.707.817 2.903.569

 

6.5 Ocena učinkov 

6.5.1 Skupni denarni tok 

Skupni denarni tok zajema vse donose in odhodke, torej tudi lastna in tuja sredstva in 

naložbe, ki se pojavljajo v življenjski dobi projekta, tj. v dobi izgradnje in 
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eksplotacije (Bizjak, 1996). Skupni denarni tok je namreč izhodišče za izdelavo 

analize likvidnosti. Likvidnost projekta je zagotovljena, ko je vsota donosov in 

odhodkov vedno pozitivna. 

 

Tabela 17: Skupni denarni tok projekta od izgradnje do vključno 10. leta 

 

6.5.2 Likvidnost projekta 

Kot lahko razberemo iz tabele 15, so prihodki in odhodki na koncu vedno pozitivni, 

kar pomeni, da je naš projekt likviden.  
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Slika 18: Likvidnost projekta skupnega denarnega toka 

6.5.3 Realni denarni tok 

Tabela 18: Realni denarni tok projekta od izgradnje do vključno 10. leta 

 

Realni denarni tok pomeni vse donose in odhodke s stališča investitorja v življenjski 

dobi projekta (Bizjak, 1996). Služi nam tudi kot izhodišče za izračune interne stopnje 

donosov (ISD). Ravno tako nam služi za izračun oziroma prikaz kazalcev 

ekonomičnosti in rentabilnosti projekta. 
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6.5.4 Doba vračanja naložbe 

Kot že omenjeno, nam realni denarni tok pove dobo vračanja projekta. To pomeni, 

da se nam projekt povrne, ko skupni kumulativni donos preide iz negativnega stanja 

v pozitivno. V letu, ko donos preide iz negativnega v pozitivno pomeni, da se je 

projekt kot tak izplačal in od tega leta dalje se začne ustvarjati dobiček. V našem 

primeru se to zgodi konec tretjega leta delovanja linije. 

 

Slika 19: Likvidnost projekta realnega denarnega toka 

6.5.5 Sedanja vrednost projekta 

Pri metodi sedanje vrednosti projekta preverjamo diskontirane vrednosti skupnih 

donosov in diskontirane vrednosti skupnih odhodkov. Pri čemer pomeni, da odhodki 

pomenijo našo naložbo v projekt, donosi pa neto učinke po poračunu stroškov 

(Bizjak, 1996). 

Sedanja vrednost projekta nam torej sporoča, koliko je projekt vreden na današnji 

dan. Če je izpolnjen naslednji pogoj pomeni, da je projekt sprejemljiv: 0. 
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Sedanjo vrednost projekta izračunamo po enačbi (3). 

 ∑                                                     (3) 

Kjer je: 

SV – sedanja vrednost projekta; 

Sd – skupni donosi projekta; 

So – skupni odhodki projekta; 

r – diskontna stopnja, določena vnaprej; 

n – število obdobij v življenjski dobi projekta; 

Sd > So. 

Tabela 19: Sedanja vrednost pri 14-% diskontni stopnji 

 

Interno stopnjo donosnosti izračunamo po enačbi (4).  

∑ ∑ ∑    (4) 

Sv = Sd – So = 991.632,76 - 703.389,87 = 288.242,89 > 0 EUR 

Z metodo sedanje vrednosti projekta računamo vrednost celotnega projekta na 

današnji dan. Diskontna stopnja je dejavnik, ki ga uporabljamo pri preračunavanju 

jutrišnjega donosa na današnjo vrednost. Če je neto sedanja vrednost (NSV) 

pozitivna, to pomeni, da je tak projekt sprejemljiv. NSV pa izračunamo tako, da letne 
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vrednosti posameznih let s pomočjo diskontne stopnje preračunamo na današnjo 

vrednost in jih seštejemo. Pri sami metodi neto sedanje vrednosti je največja ovira v 

tem, da moramo sami določati ustrezne diskontne stopnje. Višina diskontne stopnje 

namreč bistveno vpliva na samo višino NSV. Večjo NSV bomo imeli, če bodo 

donosi in vrednost naložbenih izdatkov enaki, pri nižji diskontni stopnji. Manjšo pa v 

primeru, da uporabimo višjo diskontno stopnjo. 

6.5.6 Interna stopnja donosnosti 

Označimo jo lahko tudi kot ISD. Predstavlja tisto diskontno stopnjo ali stopnjo 

donosnosti, pri kateri je sedanja vrednost projekta enaka 0. Pri tej metodi diskontni 

faktor ni določen, ampak ga moramo na podlagi ponavljajočih se izračunov poiskati. 

Ustrezni faktor je tisti, pri katerem dobimo rezultat nič ali pa se mu vsaj približamo.  

Interno stopnjo donosnosti izračunamo po enačbi (5). 

                                    (5) 

Kjer je: 

Sd – skupni donosi projekta, 

So – skupni odhodki projekta, 

r = ISD – interna stopnja donosnosti ali diskontna stopnja, 

n = časovno razdobje v življenjski dobi trajanja projekta, 

NSDp – NSD pri uporabljeni diskontni stopnji 11 %, 

NSDn – NSD pri uporabljeni diskontni stopnji 16 %; 
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Tabela 20: Interna stopnja donosnosti 

 

Iz tabele 18 vidimo, da je pri diskontni stopnji 11 % neto sedanja vrednost projekta 

pozitivna, pri diskontni stopnji 16 % pa dosežemo negativno vrednost.  

Interno stopnjo donosnosti izračunamo z enačbo (6). 

 

                                   (6) 

Kjer je: 

ISD – interna stopnja donosnosti; 

NSD – neto sedanja vrednost (Sd-So); 

Rp – diskontna stopnja pri kateri je NSD pozitiven; 

Rn – diskontna stopnja, pri kateri je NSD negativen; 

NSDp – NSD pri uporabljeni diskontni stopnji 11 %; 

NSDn – NSD pri uporabljeni diskontni stopnji 16 %; 

 11 % 16 % 11 % 6.607,676.607,67 371.013,33 11,09 % 

 

Interna stopnja donosnosti je 11,09 %, kar pomeni, da je naložba v novo polagalno 

linijo sprejemljiva. 
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6.6 Drugi pokazatelji učinkovitosti in uspešnosti 

Poleg predstavljenih kazalnikov poznamo še druge kazalnike uspešnosti in 

učinkovitosti, ki nam ravno tako pokažejo ali je projekt rentabilen ali ne.  

 

6.6.1 Kazalnik gospodarnosti in ekonomičnosti 

Ta kazalnik nam najbolj nazorno prikaže razliko med donosi in odhodi 

obravnavanega projekta. Projekt je uspešen, kadar je vrednost kazalnika večja od 

ena.  

Kazalnik izračunamo po enačbi (7): 

                                                           (7) 

Kjer je: 

E – kazalnik gospodarnosti in ekonomičnosti, 

Sd – skupni donosi projekta, 

So – skupni odhodki projekta. 

Pri našem projektu sledi: 831.696,57825.088,90 0,46 % 

Vrednost kazalnika je 0,46 %, kar pomeni, da je projekt rentabilen. 

6.6.2 Kazalnik donosnosti naložb 

Projekt je sprejemljiv, če je vrednost kazalnika večja od nič. Pove nam, da je 

donosnost sredstev odvisna od deleža čistega dobička v prihodkih in hitrosti 

obračanja sredstev. 

Kazalnik izračunamo po enačbi (8). 

100 %                                                         (8) 

831.969,57 825.088,90652.883,45 100 % 1,01 % 
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6.6.3 Kazalnik donosnosti odhodkov 

Kazalnik donosnosti odhodkov izračunamo po enačbi (9). 

Do= 100 %                                                       (9) 

831.696357 825.088,90825.088,90 100 % 0,80 % 

6.7 Ocena tveganja in negotovosti 

Pri oceni tveganja in negotovosti bom predstavila dva možna scenarija. Pri prvem 

bomo predvideli 10-% znižanje prihodkov, zaradi zmanjšanega obsega dela. Pri 

drugem pa bomo predvideli 10-% zvišanje prihodkov na račun povečanega obsega 

dela. 

6.7.1 Interna stopnja donosnosti pri 10 % nižjih prihodkih 

V tabeli 18 so predstavljeni donosi pri 10-% zmanjšanju obsega dela in posledično 

zmanjšanih prihodkih. V takšnem primeru bi bil izračun naslednji: 

9 % 15 % 9 % 79.166,7779.166,77— 358.277,59 10,08 % 

Tabela 21: Ocena tveganja in negotovosti pri 10 % nižjih prihodkih 
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6.7.2 Interna stopnja donosnosti pri 10 % višjih prihodkih 

Če se sam obseg proizvodnje poveča za 10 % bodo rezultati naslednji. 

Tabela 22: Ocena tveganja in negotovosti pri 10 % višjih prihodkih 

 

V takšnem primeru bi bil izračun naslednji: 

10 % 17 % 10 % 36.607,2836.607,28— 519.649,25 10,46  % 
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7 SIST EN ISO 14000 

Sam sistem je sestavljen iz več področij, za vsako področje pa imamo svojo številko, 

zato, da jih med seboj takoj ločimo. 

SIST EN ISO 14001 je sistem ravnanja z okoljem. Ta sistem je enoten za vse članice 

CEN. Kratica CEN je okrajšava za Evropski odbor za standardizacijo. Države, ki so 

članice CEN, so: Avstrija, Belgija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, 

Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Malta, 

Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, 

Švedska, Švica in Združeno kraljestvo. 

ISO je mednarodna organizacija za standardizacijo, ki ima tehnične odbore, kateri po 

navadi pripravljajo standarde. Ti odbori so sestavljeni iz članov držav članic. 

Zastopanost je odvisna od zanimivosti področja za posamezno državo. Razen na 

področju elektrotehnike ISO tesno sodeluje z Mednarodno elektrotehniško komisijo 

(IEC).  

Tehnični odbori prispevajo mednarodne standarde, samo sprejetje ali zavrnitev 

pripravljenih standardov pa mora izglasovati najmanj 74 % članic. 

7.1 Splošno o standardu ISO 14001 

Najprej kaj standard sploh je? Ena izmed definicij o standardu pravi, da je standard 

dokument. Ta dokument nastane s soglasjem, ki ga sprejme priznani organ in določa 

pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti ter njihove rezultate. Namenjen je za 

večkratno uporabo in je usmerjen v doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem 

področju. 

Sam standard določa zahteve, kako na sistemski način ravnati z okoljem, ta način pa 

mora organizacijam omogočati izvajanje in razvijanje politike in cilje, ki upoštevajo 

zakonske zahteve ter informacije o pomembnih okoljskih vidikih. Sama uporaba 

standarda naj bi bila mogoča v organizacijah različnih velikosti in vrst in naj bi se 

prilagajala različnim zemljepisnim, družbenim ter kulturnim razmeram. Vendar je 

uspeh izvajanja sistema odvisen od pripravljenosti na vseh ravneh organizacije, še 

posebej od vodstva – kako stroga merila postavijo ter kako pristopijo k izvajanju. 
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Glavni cilj tega mednarodnega standarda je podpreti varovanje okolja in preprečevati 

onesnaževanje v ravnovesju z družbeno-ekonomskimi potrebami. Na enkrat lahko 

obdelamo več ali le nekaj zahtev, hkrati pa lahko že obravnavane zahteve kadarkoli 

ponovno obravnavamo. 

7.2 Pomen za organizacijo 

Vsaka organizacija ali podjetje, ki dokaže oziroma dokazuje uspešno izvajanje 

mednarodnega standarda, lahko ta dokaz uporablja za dokazovanje zainteresiranim 

strankam, da je znotraj organizacije ali podjetja urejen primeren sistem ravnanja z 

okoljem. Ravnanje z okoljem namreč zajema tudi vprašanja o strateških in 

konkurenčnih učinkih. Pomembno pa je tudi to, da standard sam po sebi ne postavlja 

nobenih meril glede na učinek ravnanja z okoljem. Ne nazadnje se nanaša na 

okoljske vidike, katere lahko znotraj organizacije obvladujemo in nanje vplivamo. 

 

Slika 20: Primer možne izvedbe odgovornosti za izvajanje procesov  

7.3 Katere organizacije lahko uporabljajo ta standard? 

Uporabljajo ga lahko vse organizacije, ki želijo: 
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 vzpostaviti, izvajati, vzdrževati in izboljševati sistem ravnanja z okoljem; 

 dokazati same sebi, da izpolnjujejo okoljsko politiko, za katero so se 

opredelile; 

 prikazati izpolnjevanje tega mednarodnega standarda tako, da sprejme lastno 

odločitev in izdajo lastno izjavo. Ali pridobi pri strankah, ki se zanimajo za 

organizacijo potrditev, da izpolnjuje zahteve; ali pridobi pri zunanji stranki 

potrditev, da izpolnjuje lastno izjavo; ali pridobi pri zunanji stranki 

certifikacijo/registracijo za svoj sistem ravnanja z okoljem (Povzeto po SIST 

EN ISO 14001). 

7.4 Splošne zahteve 

Organizacija mora vzpostaviti, dokumentirati, izvajati, vzdrževati in nenehno 

izboljševati sistem ravnanja z okoljem v skladu z zahtevami tega mednarodnega 

standarda ter določiti, kako bo izpolnjevala te zahteve. Vsaka organizacija mora 

svoje odločitve o obsegu ravnanja z okoljem tudi dokumentirati (Povzeto po SIST 

EN ISO 14001). 

7.5 Zahteve za organizacijo 

V sklopu samega standarda so tudi navodila za uporabo le-tega. V samih navodilih je 

namreč jasno podano, kaj mora neka organizacija storiti in izvajati. Iz standarda sem 

izvzela zahteve, ki jih mora organizacija izpolnjevati: 

 vzpostaviti mora ustrezno okoljsko politiko; 

 prepoznati mora okoljske vidike njenih minulih, obstoječih in načrtovanih 

dejavnosti, proizvodov in storitev, da bi tako določila pomembne vplive na 

okolje; 

 prepoznati mora ustrezne zakonske zahteve in druge zahteve, na katere je 

pristala; 

 prepoznati mora prednostne naloge in postaviti ustrezne okvirne in izvedbene 

okoljske cilje; 
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 olajšati mora planiranje, obvladovanje, nadzorovanje, spremljanje, 

preventivne in korektivne ukrepe, presojanje in izvajanje pregledov, s čimer 

zagotovi, da je izpolnjena politika in da je sistem ravnanja z okoljem še 

naprej ustrezen; 

 mora se biti sposobna prilagajati spreminjajočim se okoliščinam (Povzeto po 

SIST EN ISO 14001). 

7.6 Kaj morajo določiti organizacije, ki tega standarda nimajo? 

Vse organizacije, ki še nimajo vpeljanega standarda oziroma sistema, ki zajema 

varovanje okolja, morajo najprej ugotoviti trenutno stanje na tem področju znotraj 

organizacije. Sam pregled zajema štiri ključna področja, ki so opisana v 

nadaljevanju.  

To pomeni prepoznati vse zakonske in druge zahteve, na katere je organizacija s 

sprejetjem pristala. Prepoznati okoljske dejavnike, kateri nastajajo – če nastajajo pri 

običajnih delovnih pogojih, neobičajnih pogojih in mednje vključimo tudi ustavitev 

in ponoven zagon ter izredne razmere in nesreče. Posebej mora pregled zajemati tudi 

vrednotenje predhodnih izrednih razmer in vrednot. Preučiti in raziskati je treba tudi 

obstoječe delovne metode in same postopke, ki se nanašajo na ravnanje z okoljem, 

kamor vključimo tudi povezane z nabavo in sklepanjem pogodb. 

7.7 Možnosti izvajanja ISO 14001 

Za izvajanje tega mednarodnega standarda naj navedem samo primer, kako lahko 

izvajamo okoljske vidike. Možen pristop je, da upoštevamo izpuste v ozračje, izpuste 

v vodo, uporabo energije, oddano energijo, odpadke in stranske proizvode ter fizične 

lastnosti (velikost, barva, oblika). Vendar poleg teh neposredno obvladljivih vidikov, 

se moramo zavedati in upoštevati tudi vidike, ki so povezani z dobrinami in 

storitvami, ki jih znotraj organizacije uporabljamo ter tudi tiste, ki se nanašajo na 

proizvode in storitve, katere nudimo.  

Vidiki, na katere organizacija lahko vpliva in so povezani z njeno dejavnostjo, 

proizvodi in storitvami so: 
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 načrtovanje in razvoj; 

 proizvodni procesi; 

 pakiranje in transport; 

 učinek ravnanja z okoljem in delovne tehnike pogodbenikov in dobaviteljev; 

 ravnanje z odpadki; 

 izkopavanje in distribucija surovin in naravnih virov; 

 distribucija, uporaba in konec življenjske dobe proizvoda; 

 prosto živeče živalske in rastlinske vrste ter biotska raznovrstnost. 

7.8 Primer procesa ravnanja z okoljem 

Na sliki 22 je predstavljen proces ravnanja z okoljem v sliki, v nadaljevanju pa je 

podan pisni opis. 

Proces ravnanja z okoljem nam predstavlja vse potrebne informacije za njegovo 

izvedbo. Najprej moramo definirati vsa sredstva, s katerimi bomo proces izvedli. 

Sledijo vsi potrebni postopki, da bo proces pravilno izveden in ne nazadnje moramo 

določiti tudi odgovorne, ki bodo proces izvedli. Vhodne zahteve so v predstavljenem 

primeru zahteve standardov, zakonodaje, procesov ter druge. Vse zahteve imajo tudi 

predstavnika, ki poda zahtevo. Bodisi gre za zunanjo zahtevo, lastne podatke ali 

same procese vodenja. Znotraj samega procesa se podatke analizira in določi ukrepe 

za prihodnost ter samo izvajanje. Ti ukrepi so predstavljeni na izhodu, kjer imamo 

ravno tako podane predstavnike, ki se bodo morali podanih rešitev držati. Zunaj 

procesa poteka merjenje naše uspešnosti npr. pri zmanjševanju količine odpadkov. 

Merjenje je potrebno zato, da nadrejenim poročamo o svojih uspehih ter da resnično 

preverjamo ali sledimo zastavljenim ciljem. 
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Slika 21: Primer procesa ravnanja z okoljem 

 

Slika 22: Standardni simbol poteka izvajanja predpisov 
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7.10 Postopek za izvajanje standarda ISO 14001 

Ker samo delo temelji predvsem na problematiki odpadkov, smo se odločili nekaj 

pozornosti nameniti tudi standardu ISO 14001, ki zajema obravnavano temo. 

Za kakovostno izvajanje standarda moramo najprej določiti ekipo, ki bo zadolžena za 

to področje. To pomeni, da določimo predsednika, ki bo s pomočjo članov sprejemal 

odločitve, skupaj pa bodo postavljali navodila za izvajanje ukrepov. Poleg tega 

morajo tudi spremljati rezultate in jih analizirati, saj je le tako moč ugotoviti ali se 

zastavljeni cilji dosegajo ali ne. 

 

Same organizacije in vpeljave standarda v obravnavanem podjetju bi se lotila tako: 

 Najprej je treba dobro predelati in se seznaniti z zakonodajo ter nenehno 

spremljati nove uredbe in pravilnike, vsako manjšo spremembo pa čim 

prej predati v izvajanje. 

 Nenehno spremljanje evidence nastajanja in količine odpadkov. Povsod, 

kjer bodo zaznali veliko povečanje, bodo mogli razmisliti in vpeljati 

dodatne ukrepe za zmanjšanje količine le-teh. Poleg tega bodo morali 

nenehno spremljati in izboljševati okoljske vidike. 

 Znotraj podjetja je treba uvesti nove posode za ločeno zbiranje odpadkov, 

še posebej na področju proizvodnje. Še bolj podrobno je treba določiti 

skupine odpadkov in ustrezno označiti posamezne posode. 

 Treba je urediti ekološki otok za zbiranje odpadkov. To pomeni pokrit 

prostor, saj morajo odpadke oddati v stanju v kakršnem so jih prejeli. 

Poleg omenjenega morajo predvideti možnost izvedbe video nadzora v 

primeru, da bo prihajalo do večjih kršitev bodisi znotraj zaposlenih bodisi 

okoliških podjetij. 

 Zelo velik poudarek je potreben pri ozaveščanju zaposlenih o pravilnem 

ločevanju odpadkov, pa tudi o racionalni uporabi razsvetljave. To pomeni, 

da ko za daljši čas zapustimo delovno mesto, ugasnemo luč. Prav tako bo 

potrebno tudi ozaveščanje o uporabi delovnega orodja, regulaciji 

ogrevanja, uporabi računalniške opreme, ekonomični porabi sanitarne 

vode ... in o vseh izboljšavah obveščati zaposlene. 

 Treba bo razmišljati tudi o racionalnejšem pakiranju izdelkov in o 

možnosti zamenjave nekaterih sestavnih delov izdelkov z okolju 
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prijaznejšimi, vendar menim, da bodo na tem področju zelo omejeni. 

Sami odpadki so ločeni na dve skupini, in sicer na nevarne ter nenevarne. Med 

nevarne odpadke trenutno uvrščajo embalažo silikonov, past, razredčil, olj in jim 

namenjajo poseben prostor za zbiranje; vse ostale odpadke (papir, plastika, organski 

odpadki ...) pa uvrščajo med nenevarne. Vsak odvoz odpadkov spremljajo evidenčni 

listi, vsako leto do 31. marca pa posredujejo poročilo o količini in vrsti oddanih 

odpadkov ter njihovi količini za preteklo leto. Izdelajo tudi načrt za gospodarjenje z 

odpadki. 

7.11 Merila za merjenje učinkov 

V nadaljevanju bom predstavila nekaj meril za merjenje učinkov. Trenutni rezultati 

temeljijo tudi na oceni, saj se podatke zbira premalo časa. 

7.11.1 Papir in odpadna embalaža 

Odvoz papirja in kartonske embalaže je brezplačen, lahko pa vidimo, kako same 

količine skokovito naraščajo. Na žalost podatka za leti 2009 in 2010 nimam, ker so v 

podjetju vse odlagali v zabojnik za mešane komunalne odpadke, zato so podane 

samo okvirne ocene. 

 

 

Slika 23: Papir in odpadna embalaža 
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7.11.2 Plastična embalaža 

Tudi pri plastični embalaži se lahko opazi skokovit porast. Za leti 2009 in 2010 

nimam podatkov, saj se je tudi plastična embalaža odlagala med mešane komunalne 

odpadke, zato je podana samo okvirna ocena. 

 

 

Slika 24: Plastična embalaža 

7.11.3 Nevarni odpadki 

V letu 2009 in 2010 je bila proizvodnja v zelo majhnem obsegu, zato tudi nevarnih 

odpadkov ni bilo. V letu 2011 in 2012 pa se je začela proizvodnja konstantno 

povečevati in s tem so se pojavili tudi nevarni odpadki. 
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Slika 25: Nevarni odpadki 

7.11.4 Pisarniški papir 

Količina pisarniškega papirja se posledično povečuje z rastjo podjetja in samega 

števila zaposlenih. Določeni ukrepi so že sprejeti. 

 

 

Slika 26: Pisarniški papir 
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bo povečala tudi količina teh odpadkov in na žalost pri tej skupini sami ne bodo 

mogli nič ukrepati. 

 

 

Slika 27: Anorganski odpadki 

7.11.6 Odpadno olje 

Z nakupom strojev se pojavi tudi odpadno olje. Sprva so bile količine majhne, nekje 

en liter letno, ob povečanem obsegu proizvodnje pa so se tudi te količine povečale. 

 

 

Slika 28: Odpadno olje 
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Iz predstavljenih kazalcev lahko vidimo, da se proizvodnja in odpadki med seboj 

zelo prepletajo. Konkretnejše predloge k zmanjševanju odpadkov bo lažje podati v 

prihodnjih letih, ko bodo videli, kako hitro se bodo količine povečevale in kateri 

odpadki bodo še posebej problematični. Že s podanimi predlogi bo namreč mogoče 

marsikateri kazalnik izboljšati. 

7.12 Zaključek o ISO 14001 

V tej kratki predstavitvi sem skušala povzeti bistvo tega standarda. Kot tudi drugim 

standardom je tudi njegov glavni moto zmanjševanje onesnaževanja okolja z izpusti 

in odpadki. Sam obseg zmanjševanja je odvisen od vsake posamezne dejavnosti in od 

obsega organizacije. V manjših organizacijah je lažje vzpostaviti nadzor, kot pa v 

velikih, ki so lahko razdeljena na več lokacijah. Vsa naša prizadevanja k 

zmanjševanju moramo evidentirati in na podlagi evidenc lahko dokazujemo 

izboljšave. Vendar pa je vsem ukrepom skupno to, da za pravilno in kakovostno 

izvajanje potrebujemo izobraževanja in posvetovanja z različnimi strokovnjaki ali 

zunanjimi sodelavci.  

Pomanjkanje slednjega namreč tudi sama občutim, pa čeprav gre za samo za 

izvajanje zakona o ravnanju z odpadki.  

7.13 Splošno o standardizaciji 

7.13.1 Zakaj je do standardizacije prišlo? 

Ob začetku industrijskega razvoja je bilo zaradi majhne potrošnje in proizvodnje 

uvedba določenih standardov nepotrebna, saj so se deli prilagajali vsakemu izdelku 

posebej. Z rastjo in razmahom industrije pa se je pokazala velika potreba po 

poenotenju. Najprej se je pokazala v večjih tovarnah, predvsem avtomobilske 

industrije, nato pa se je počasi širila na današnji obseg. Standardizacija je namreč 

dejavnost, ki je usmerjena v izdelavo in uporabo predpisov, ob tem pa skuša doseči 

splošno optimalno ekonomičnost in upoštevati pogoje varstva pri delu. Ker pa določa 

osnove tudi prihodnjega razvoja mora biti v koraku z napredkom. 

7.13.2 Najpomembnejši cilji standardizacije 
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Sama standardizacija je razpršena po celotnem podjetju ali organizaciji. To pomeni, 

da ima svoje prednosti na področju proizvodnje, razvoja, nabavne in prodajne službe 

ter ne nazadnje pri uporabi proizvodov. Najpomembnejši cilji standardizacije so: 

 hitra zamenljivost posameznih delov; 

 omogočanje sestavljivosti različnih proizvodov; 

 zmanjšanje obsega različnih elementov, kar omogoča množinsko proizvodnjo 

in specializacijo tovarn; 

 skrb za varnost proizvodov, uporabnikov in širšega okolja; 

 večja kakovost proizvodov; 

 pocenitev proizvodov in enostavnejše vzdrževanje; 

 postavljanje enotnih in nedvoumnih definicij ter enotnih metod za 

preskušanje (Tehniški predpisi in projektiranje).  

Kako obsežna je standardizacija, nam pove podatek, da imamo samo znotraj 

Slovenije več kot 1.500 standardov. Gospodarstvu in družbi so v pomoč pri 

vključevanju v mednarodne tokove ter večji konkurenčnosti na trgu. Sama uporaba 

standardov namreč pomeni izpolnjevanje bistvenih zahtev tehnične zakonodaje 

Evropske unije. 

V podjetju za zdaj nimajo obravnavanega standarda. V pripravah so na sprejetje 

standarda ISO 9001 kateremu bo s časoma sledila nadgradnja v ISO 14001. 

Razlogov, zakaj obravnavanega standarda podjetje še nima, je več, pravega pa je 

težko določiti. Bistveni dejavniki za to pa so prav gotovo majhnost podjetja, 

neuveljavljenost, mlado podjetje in prodiranje na trg. Takšno podjetje ima težko že 

ob začetku svojega delovanja vse, ampak počasi korak za korakom vpeljuje potrebne 

standarde. 

Znotraj podjetja že potekajo vsi predpisani standardi ali pa so izboljšave v teku. Sam 

potek standarda opravljajo vsakodnevno s tem, ko znotraj poslovnega sistema 

prevzemajo blago, prelagajo in knjižijo material, poleg odprem prilagajo dobavnice 

na podlagi katerih se na skladišču odpisujejo izdelki itd. Celotno poglavje je zelo 
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obsežno, ker pa je to zadnje poglavje mojega dela moram na tej točki na žalost 

zaključiti. 
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8 SKLEP 

Na podlagi predstavljenega dela pridemo do naslednjih zaključkov. 

 

Iz same predstavitve podjetja lahko razberemo, da imajo obsežen program, ki ga 

nadgrajujejo in izboljšujejo. O tem pričajo tudi njihovi poslovni rezultati. Čeprav 

smo v zadnjih nekaj letih v krizi na vseh področjih, se dobro držijo in povečujejo 

število zaposlenih. To potrjuje tudi nominacija za Gazelo najhitreje rastočega 

podjetja na območju primorsko-notranjske. Na koncu je nagrado prejelo drugo 

podjetje, bili pa so med prvimi tremi nominiranci. 

Z rastjo podjetja in proizvodnje pa rastejo tudi odpadki. Če bodo hoteli zmanjšati 

količino samih odpadkov, bodo morali sodelovati in iskati skupne rešitve z 

dobavitelji. Vedno več je govora o biorazgradljivi embalaži in moje mnenje je, da jo 

bomo v nekaj letih vsi uporabljali, verjetno pa plastična embalaža ne bo nikdar 

povsem nadomeščena z drugimi možnostmi. Možen nadomestek je biorazgradljiva, 

na njenem razvoju pa že potekajo dejavnosti. Poleg tega bo treba marsikaj spremeniti 

v naših navadah in razvadah. 

 

Z izdelavo ogljičnega odtisa nove poslovne stavbe lahko ugotovimo, da se bodo sami 

izpusti povečali, vendar pa ob tem ne smemo zanemariti dejstva, da se bo tudi 

ogrevalna površina bistveno povečala. Vsekakor pa se ne smemo zadovoljiti s tem 

stanjem, ampak je treba iskati možnosti, da bi se sami izpusti zmanjšali tudi na 

področju ogrevanja. Glede na dejstvo, da bo nova poslovna stavba na sončni legi, bi 

bilo treba razmišljati tudi o izkoriščanju sončne energije. 

Na podlagi anketne raziskave smo lahko ugotovili, da je sama organizacija ločenega 

zbiranja odpadkov pravilno zastavljena in prav s pomočjo predlogov zaposlenih 

bomo to lahko še nadgradili ter izboljšali. Izboljšave bodo namreč še kako potrebne 

ob uvedbi nove polagalne linije, saj se bodo količine odpadkov povečale. Na podlagi 

ekonomskih izračunov smo ugotovili, da se investicija izplača, saj je sama naložba 

likvidna. Celotna naložba v polagalno linijo se nam izplača konec tretjega leta 

obratovanja, ker pa se počasi odpirajo tudi drugi trgi, kot je Rusija, Turčija, Ukrajina, 

obstaja možnost, da se bo naložba izplačala tudi prej. 
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10 PRILOGA  

PRILOGA 1 

VPRAŠALNIK O OZAVEŠČENOSTI ZAPOSLENIH DO OKOLJA IN 

ODPADKOV 

Z večanjem števila svetovnega prebivalstva in posledično z naraščanjem industrijskih 

obratov, se povečuje količina odpadkov ter poraba energije. 

Bolj kot se zavedamo pomena optimalne rabe energije, več lahko prispevamo k 

zmanjšanju porabe. Kakor se tega zavedamo za lastna gospodinjstva, se lahko tega 

zavedamo na delovnem mestu in s tem prispevamo majhen košček k celoti.  

 

Kot študentka in prihodnja diplomantka na Univerzi v Novi Gorici, smer Ekonomika 

in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov, sem se odločila, da izvedem kratko 

anketo in preverim odnos zaposlenih do ukrepov za varovanje okolja. Anketo bom 

vključila v diplomsko delo.  

 

Na anketo odgovorite tako, da obkrožite številko, ki najbolje opisuje stanje v vašem 

podjetju (1 = sploh ne drži, 5 = popolnoma drži, X = ne vem).  

 

Za sodelovanje se Vam lepo zahvaljujem! 

 

Univerza v Novi Gorici 

Mentor: Drago Papler, mag. gosp. inž. 

Študentka: Maja Mrak 
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  Pomembnost dejavnika – ocena     

Vaše mnenje na spodnje trditve 1 2 3 4 5 X 

1. V zadnjih petih letih smo v naši družbi vsako leto 
zmanjševali izpuste CO2 v ozračje. 1 2 3 4 5 X 

2. V zadnjih petih letih smo investirali v okolju 
prijazno tehnologijo, tehnološko opremo, ki v 
proizvodnji/poslovanju prispeva k manjši porabi 
energije in s tem k manjšemu obremenjevanju 
okolja, in sicer v vrednosti vsaj 2 % celoletnih 
prihodkov. 

1 2 3 4 5 X 

3. V zadnjih petih letih smo v naši družbi nenehno 
zmanjševali porabo električne energije. 

1 2 3 4 5 X 

4. V letu 2011 bomo izvedli enega ali več ukrepov za 
učinkovito rabo energije. 1 2 3 4 5 X 

5. V zadnjih treh letih smo v naši družbi zmanjšali 
porabo goriva. 

1 2 3 4 5 X 

6. V zadnjih petih letih smo v naši družbi investirali 
v avtomobile, ki manj onesnažujejo okolje. 

1 2 3 4 5 X 

7. V naši družbi že uporabljamo obnovljive vire 
energije. 1 2 3 4 5 X 

8. V naši družbi ločeno zbiramo odpadke v 
proizvodnji. 1 2 3 4 5 X 

9. V naši družbi ločeno zbiramo odpadke v 
administraciji. 

1 2 3 4 5 X 

10. Letos smo/bomo izvedli enega ali več ukrepov, s 
katerimi bomo zmanjšali količino odpadkov. 

1 2 3 4 5 X 

11. Letos smo/bomo izvedli enega ali več ukrepov, s 
katerim bomo zmanjšali količino porabljene 
vode. 

1 2 3 4 5 X 

12. V družbi imamo pridobljenega enega ali več 
okoljskih certifikatov standardov (ISO 14001, 
EMAS). 

1 2 3 4 5 X 

13. V družbi imamo opredeljeno okoljsko politiko. 1 2 3 4 5 X 

14. V vodstvu družbe imamo človeka, ki je 
odgovoren za okoljsko politiko. 1 2 3 4 5 X 

15. Zaposlene na internih delavnicah, seminarjih ali z 
drugimi konkretnimi ukrepi izobražujemo v 
smeri okolju prijaznega poslovanja. 

1 2 3 4 5 X 

16. V zadnjih dveh letih smo v podjetju izvedli 
družbeno odgovorno akcijo, kampanjo, ki je bila 
usmerjena v okoljsko ozaveščenost javnosti. 

1 2 3 4 5 X 

17. Pri razvoju novih izdelkov/storitev upoštevamo 
njihov potencialni vpliv na okolje in podnebne 
spremembe. 

1 2 3 4 5 X 

18. Naša družba javno objavlja natančne informacije 
o onesnaževanju, vplivih na okolje in deležnike. 

1 2 3 4 5 X 

19. V javnosti se pogosto deklariramo kot "okolju 
prijazno podjetje." 1 2 3 4 5 X 
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20. V oglasih pogosto izpostavljamo, kako okolju 
prijazni so naši proizvodi/storitve/podjetje. 1 2 3 4 5 X 

21. Za en ali več svojih izdelkov smo pridobili 
certifikat za okolju prijazen izdelek. 

1 2 3 4 5 X 

22. Okolju prijazno ravnanje (učinkovito rabo 
energije, recikliranje izdelkov, zelene naložbe …) 
nam uspeva uporabiti kot konkurenčno prednost 

1 2 3 4 5 X 

23. Naša družba pri sklepanju poslov daje prednost 
dobaviteljem, kupcem in drugim partnerjem, ki 
poslujejo okolju bolj prijazno od drugih. 

1 2 3 4 5 X 

24. V obdobju zadnjih petih let smo v podjetju razvili 
takšen proizvod ali storitev, ki je prispevala k 
varovanju okolja in reševanju podnebnih 
sprememb. 

1 2 3 4 5 X 

25. V našem podjetju se strinjamo z EU cilji, ki jih 
prinaša energetsko-podnebni paket. 

1 2 3 4 5 X 

 

Splošna vprašanja o urejenosti delovnega mesta in odnosu do dela. 

26. Znotraj podjetja je za ločeno zbiranje odpadkov 
dobro poskrbljeno in označeno. 1 2 3 4 5 X 

27. Skladiščni prostori in transportna pot so urejeni 
tako, da, če kaj potrebujete to tudi hitro najdete. 

1 2 3 4 5 X 

28. Delovno mesto mora biti urejeno in tudi sami 
skrbite za red. 

1 2 3 4 5 X 

29. S strani vodstva prihajajo spodbude k dobremu in 
timskemu delu. 1 2 3 4 5 X 

30. Po zaključeni delovni operaciji dolgo čakate na 
naslednjo ali delo poteka tekoče, s sprejemljivo 
krajšimi prekinitvami. 

1 2 3 4 5 X 

31. Delovni pripomočki, ki jih potrebujete za delo, so 
primerno vzdrževani in vedno pospravljeni. 

1 2 3 4 5 X 

32. Opravljate različna opravila tako, da ni vedno 
potrebna prisotnost nadrejenega. 1 2 3 4 5 X 

33. Zahteve po kakovosti so visoke, vendar jih z 
lahkoto dosegate, saj delo radi opravljate in ste s 
strani nadrejenih tudi pohvaljeni. 

1 2 3 4 5 X 

34. Ali pri vas poteka ločeno zbiranje odpadkov? 1 2 3 4 5 X 

35. Ali je vaš odnos do okolja pozitiven in se 
zavedate problematike onesnaževanja? 

1 2 3 4 5 X 

36. Kako bi v podjetju organizirali ločeno zbiranje 
odpadkov?  
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Splošna vprašanja  

37. Število zaposlenih v vašem podjetju:  

a) do 50 

b) 51–100 

c) 101–500 

d) 501–1000  

e) nad 1000  

38. Leto ustanovitve podjetja: ____________ 

39. Velikost porabe električne energije letno: 

a) do 20.000 kWh 

b) od 20.000 do 160.000 kWh 

c) od 160.000 do 600.000 kWh 

d) od 600.000 do 1.200.000 kWh 

e) od 1.200.000 do 2.000.000 kWh 

f)  od 2.000.000 do 20.000.000 kWh 

g)  od 20.000.000 do 70.000.000 kWh 

h)  od 70.000.000 do 150.000.000 kWh 

40. Primarna dejavnost, s katero se podjetje ukvarja: 

a) proizvodnja izdelkov za podjetja 

b) proizvodnja izdelkov za gospodinjstva 

c) storitve za podjetja/poslovne storitve 

d) storitve za končnega potrošnika 

e) trgovina na debelo in drobno 

f)  drugo: ____________________ 

41. Vaš spol: 

a) moški  

b) ženski 
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42 Vaša starost: 

a) do 30 let 

b) 31–40 let 

c) 41–50 let 

d) 51–60 let 

e) nad 60 let 

43. Vaša izobrazba: 

a)  manj kot srednja šola 

b)  srednja šola 

c)  višja šola 

d) visoka šola 

e) magisterij 

44. Prihajam iz regije: __________________________ 

45. Koliko časa ste zaposleni v tem podjetju? ______let (zaokrožite na število let) 

46. Vaša trenutna funkcija: 

a) del vodilnega managementa 

b) vodja oddelka 

c) vodja delovne skupine 

d) svetovalec 

e) strokovni sodelavec 

f) drugo: _________________ 

 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 
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PRILOGA 2 

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

 

Slika 29: V zadnjih petih letih smo v naši družbi vsako leto zmanjševali izpuste 

CO2 v ozračje 

 

Slika 30: V zadnjih petih letih smo v naši družbi nenehno zmanjševali porabo 

električne energije 
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Slika 31: V letu 2011 bomo izvedli enega ali več ukrepov za učinkovito rabo 

energije 

 

Slika 32: V zadnjih treh letih smo v naši družbi zmanjšali porabo goriva 

 

Slika 33: V zadnjih petih letih smo v naši družbi investirali v avtomobile, ki manj 

onesnažujejo okolje 
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Slika 34: V naši družbi že uporabljamo obnovljive vire energije 

 

Slika 35: V naši družbi ločeno zbiramo odpadke v administraciji 

 

Slika 36: Letos smo/bomo izvedli enega ali več ukrepov, s katerimi bomo 

zmanjšali količino porabljene vode 
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Slika 37: V družbi imamo opredeljeno okoljsko politiko 

 

 

Slika 38: V vodstvu družbe imamo človeka, ki je odgovoren za okoljsko politiko 

 

Slika 39: Zaposlene na internih delavnicah, seminarjih ali z drugimi konkretnimi 

ukrepi izobražujemo v smeri okolju prijaznega poslovanja 
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Slika 40: V zadnjih dveh letih smo v podjetju izvedli družbeno odgovorno akcijo, 

kampanjo, ki je bila usmerjena v okoljsko ozaveščenost javnosti 

 

Slika 41: Pri razvoju novih izdelkov/storitev upoštevamo njihov potencialni vpliv 

na okolje in podnebne spremembe 

 

Slika 42: Naša družba javno objavlja natančne informacije o onesnaževanju, 

vplivih na okolje in deležnike 
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Slika 43: V javnosti se pogosto deklariramo kot »okolju prijazno podjetje« 

 

 

Slika 44: V oglasih pogosto izpostavljamo, kako okolju prijazni so naši 

proizvodi/storitve/podjetje 

 

Slika 45: Za en ali več svojih izdelkov smo pridobili certifikat za okolju prijazen 

izdelek 
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Slika 46: Okolju prijazno ravnanje (učinkovito rabo energije, recikliranje izdelkov, 

zelene naložbe …) nam uspeva uporabiti kot konkurenčno prednost 

 

Slika 47: Naša družba pri sklepanju poslov daje prednost dobaviteljem, kupcem in 

drugim partnerjem, ki poslujejo okolju bolj prijazno od drugih 
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Slika 49: V našem podjetju se strinjamo z EU cilji, ki jih prinaša energetsko-

podnebni paket 

 

Slika 50: Znotraj podjetja je za ločeno zbiranje odpadkov dobro poskrbljeno in 

označeno 

 

Slika 51: Skladiščni prostori in transportna pot so urejeni tako, da, če kaj 

potrebujete, to tudi hitro najdete 
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. 

Slika 52: Delovno mesto mora biti urejeno in tudi sami skrbite za red 

 

Slika 53: S strani vodstva prihajajo spodbude k dobremu in timskemu delu 

 

Slika 54: Po zaključeni delovni operaciji dolgo čakate na naslednjo ali delo poteka 

tekoče, s sprejemljivo krajšimi prekinitvami 
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Slika 55: Delovni pripomočki, ki jih potrebujete za delo, so primerno vzdrževani in 

vedno pospravljeni 

      

Slika 56: Opravljate različna opravila tako, da ni vedno potrebna prisotnost 

nadrejenega 

 

Slika 57: Zahteve po kakovosti so visoke, vendar jih z lahkoto dosegate, saj delo 

radi opravljate in ste s strani nadrejenih tudi pohvaljeni 
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Slika 58: Ali v vašem podjetju poteka ločeno zbiranje odpadkov? 

Kako bi v podjetju organizirali ločeno zbiranje odpadkov? 

 Ločevanje je že dobro organizirano. 

 Ločevanje po oddelkih in posameznih vrstah že obstaja, manjka poudarek na 

izobraževanju. 

 Z ozaveščanjem sodelavcev. 

 Je v redu. 

 Ni potrebe. 

 Težko – v vsakem prostoru tri barvne pokrove, spodaj vrečke in napis – 

plastika, tekstil, steklo. 

 V proizvodnji bi lahko na različnih mestih postavili zabojnike za ločevanje 

odpadkov. 

 Potrebno bi bilo še več zabojnikov za različne odpadke – v proizvodnji 

manjka zabojnik za papir, steklo! 

 Dodala bi še kakšen koš več. Na primer v obeh kuhinjah bi dodala koš za 

biološke odpadke in plastiko (jogurtovi lončki). 

 Z zagotovitvijo večjega števila košev za smeti. 

 Je večinoma že organizirano. 
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 Nimam predloga. 

 Je dobro organizirano. Vprašanje je, kako se odpadki ločijo po odvozu – 

komunala. 

 V administraciji bi dodal še koše za ločeno zbiranje plastike. 

 Je organizirano v skladu z ISO 14001. 

 Je že organizirano. 

 Zabojniki, ki bi bili primerno označeni in na mestih, ki so dostopna vsem 

zaposlenim. 

 Več zbirnih mest. 

 Nimam pripomb. 

 Podjetje ima že zelo dober predpis glede ravnanja in ločevanja odpadkov! 

 Finančne stimulacije. 

 Različni zabojniki. 

 Dodal bi še koš za biološke odpadke. 

 Postavil bi zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. 

 Posode za to. 

 Ločeno zbiranje je že organizirano. Izboljšal bi samo označenost odpadkov 

po kategorijah in uredil to na enem mestu. 

 Nimam pripomb. 

 Različne posode in jasno označeno, kaj sodi v nje. 

 Uporabnikom prijazno, razumljivo, praktično, ekonomsko upravičeno in 

skladno s predpisanimi zahtevami. 
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 Z ustreznimi zabojniki in z vzgojnimi kaznimi za neposlušne. 

 V podjetju je kar dobro poskrbljeno za ločeno zbiranje odpadkov. 

 Večje število zabojnikov v sami proizvodnji. Plastika, papir, ozaveščanje 

ljudi o ločevanju odpadkov. Kdor nima navade ločevati odpadkov doma, mu 

je to na delovnem mestu neznano, tuje in mogoče celo nepotrebno. 

 Zabojniki so že nameščeni. 

 Že imamo zabojnike za papir, barvne kovine, žični odcep, plastiko … 

 Je že dobro organizirano. 

 Kljub opozorilom nekateri sploh ne upoštevajo ločevanja odpadkov! V 

podjetju vsi vestno ločujemo odpadke! 

 V podjetju vestno ločujemo. 

 V podjetju ločujem odpadke! 

 Vsak posameznik bi moral bolje ločevati. 

 V skladu s priporočili Komunalnega podjetja Logatec. 

 Več zabojnikov. 

 Več zabojnikov. 

 Več zabojnikov. 

 Več zabojnikov. 

 Nakup večjega števila zabojnikov. 
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Slika 59: Leto ustanovitve podjetja 

 

Slika 60: Letna poraba električne energije 
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Slika 61: Število zaposlenih v podjetju 

 

Slika 62: Koliko časa ste zaposleni v tem podjetju 
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Slika 63: Vaša trenutna funkcija 
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PRILOGA 3 

Najpomembnejši standardi, ki 

predstavljajo ISO 14000. 

 ISO 14001, Navodila za 
izbiro in uporabo 
standardov. 

 ISO 14010, Smernice za 
okoljevarstveni nadzor in 
splošna načela. 

 ISO 14011, Smernice za 
okoljevarstveni nadzor – 
postopki nadzora. 

 ISO 14012, Smernice za 
okoljevarstveni nadzor – 
kriteriji strokovnosti 
okoljevarstvenih 
nadzornikov. 

 ISO 14020, 
Okoljevarstvene oznake in 
deklaracije – splošna 
načela. 

 ISO 14040, Ocenjevanje 
celovitega 
okoljevarstvenega 
ravnanja. 

 ISO Guide 64, Priročnik za 
vključevanje 
okoljevarstvenih vidikov v 
proizvodne standarde 
(Povzeto po Vukovič, G. 
Nabavno poslovanje, str. 
150). 
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PRILOGA 4 

 

(Tehnična smernica, Učinkovita raba energije, TSG-1-004: 2010) 
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PRILOGA 5 

Izračun primarne rabe energije za KOEL 

Energent 
Faktor 
pretvorbe 

Časovno obdobje 

Kurilno olje, 
ekstra lahko 
(KOEL) 

1,1 2006 2009 2012 2015 2018 

Razlika v odstotkih (%) -11 -5 0 4 9 
Letna poraba za ogrevanje 
kWh/a 

9256 9880 10400 10816 11336 

Letna poraba za hlajenje 
kWh/a 

0 0 0 0 0 

Primarna energija kWh/a 10182 10868 11440 11898 12470 
 

Izračun primarne rabe energije za elektriko 

Energent 
Faktor 
pretvorbe 

Časovno obdobje 

Elektrika 2,5 2006 2009 2012 2015 2018 
Razlika v odstotkih (%) 11 -5 0 4 9 
Letna poraba za ogrevanje 
kWh/a 

1177 1256 1322 1375 1441 

Letna poraba za hlajenje 
kWh/a 

981 1047 1102 1146 1201 

Primarna energija kWh/a 5393 5757 6060 6302 6605 
 

Seštevek izračuna primarne rabe energije  

 2006 2009 2012 2015 2018 
Razlika v odstotkih (%) -11 -5 0 4 9 
Primarna energija kWh/a 15575 16625 17500 18200 19075 

 

Izračun specifičnih emisij CO2 za KOEL 

Energent 
Specif. emisij. CO2 
na energijsko enoto 
kg/kWh 

Časovno obdobje 

Kurilno olje, ekstra 
lahko (KOEL) 

0,265 2006 2009 2012 2015 2018 

Razlika v odstotkih (%) -11 -5 0 4 9 
Primarna energija kWh/a 10182 10868 11440 11898 12470 
Specifične emisije CO2/kg 2698 2881 3032 3153 3305 
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Izračun specifičnih emisij CO2 za elektriko 

Energent 
Specif. emisij. CO2 
na energijsko enoto 
kg/kWh 

Časovno obdobje 

Elektrika 0,53 2006 2009 2012 2015 2018 
Razlika v odstotkih (%) -11 -5 0 4 9 
Primarna energija kWh/a 5393 5757 6060 6302 6605 
Specifične emisije CO2/kg 2859 3051 3212 3340 3501 

 

Seštevek izračuna specifičnih emisij CO2 

 2006 2009 2012 2015 2018
Razlika v odstotkih (%) -11 -5 0 4 9 
Specifične emisije CO2/kg 5557 5932 6244 6494 6806 
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PRILOGA 6 

Najpogostejši tipi plastike s katerimi se vsakodnevno srečujemo:  

 polipropilen ali PP (embalaže, ohišja električnih naprav, avtomobilski 

odbijači); 

 polistiren ali PS (pene za pakiranje, embalaže, jedilni pribor za enkratno 

uporabo, embalaže za kasete in zgoščenke); 

 polietilen ali PE (izdelki, ki jih vsakodnevno uporabljamo npr. plastični 

kozarci, vrečke za nakupovanje ali smeti); 

 polietilen tereftalat ali PET/PETE (plastenke za gazirane pijače, plastične 

posode, ki jih uporabljamo v mikrovalovnih pečicah); 

 poliester ali PES (tekstilna vlakna); 

 poliamid ali PA, bolj poznan kot najlon (vlakna, ribiške vrvice, ščetine 

zobnih ščetk); 

 polibutilentereftalat ali PBT; 

 polivinil klorid ali PVC (cevi, talne obloge, okenski okvirji); 

 poliuretan ali PU (pene za pakiranje, toplotne izolacije, površinske 

prevleke); 

 polikarbonat ali PC (očala, zaščitna stekla, semaforji, kompaktne plošče); 

 polioksimetilen ali POM (avtomobilski deli). 

Poznamo še polietilen visoke gostote ali HDPE in polietilen nizke gostote ali LDPE.  
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PRILOGA 7 

Klasifikacijski seznam odpadkov 

 10 08 11. Posnemki. Tu gre za ostanke pri valjčnem spajkanju in za 

neuporabne spajke in spajkalne paste s pretečenim rokom uporabe. 

 12 01 03. Opilki in ostružki barvnih kovin. Ta klasifikacija je 

predvidena v primeru, da se bo delo na samem rezkalnem stroju zelo 

povečalo in bodo imeli takih odpadkov večje količine. V nasprotnem 

primeru bodo te odpadke kombinirali v drugo, čim bolj sorodno 

klasifikacijo. 

 12 01 04. Delci barvnih kovin poleg čistih barvnih kovin (kot so Al, 

Cu, Ms …). Z zbiralcem so se dogovorili, da bodo pod to številko zbirali 

odpadke, kot so bakreni kabli, bakrene iglice na traku, ki ostajajo pri 

klasičnem polaganju elektronike. 

 12 01 05. Ostružki plastike. Za nastanek teh odpadkov je vzrok rezkalni 

stroj. Imajo nekaj izdelkov, katerim morajo predhodno obdelati ohišja in 

zato prihaja do plastičnih ostružkov. Vendar so te količine majhne, zato 

jih zbirajo skupaj z ostalo plastiko. 

 15 01 01. Papirna in kartonska embalaža. V to skupino spada vsa 

embalaža, ki jo prejmejo in ostali pisarniški papir, ki nastaja v sklopu 

celotnega podjetja. 

 15 01 02. Plastična embalaža. Sem spadajo vsi pakirni ovoji, v katerih je 

material pakiran za nadaljnjo uporabo: koluti, palice, vrečke, škatle, trak 

na kolutih. Vso to embalažo predstavlja plastika. 

 15 01 10*. Embalaže, ki vsebujejo nevarne snovi. Sem uvrščajo 

embalažo spajkalnih past, fluksov, umazane brisače. 
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 16 02 13*/16 02 14. Nevarna elektronska oprema. V to skupino spadajo 

odsluženi računalniki, tipkovnice, miške, monitorji. 

 16 02 16. Elektro sestavine. Vsa nedelujoča vezja in razne komponente, 

ki ne delujejo več. Če bo ostankov pri razrezu kablov malo, jih bodo 

lahko vključili v to skupino, v nasprotnem primeru pa bodo morali 

določiti novo skupino. Če je teh odpadkov zelo malo, bi jih lahko 

vključili tudi pod skupino 16 02 14.  

 16 03 04. Anorganski odpadki. Anorganske odpadke v podjetju 

predstavljajo tehnološki robovi pri tiskanih vezjih in stara ali nedelujoča 

neopremljena vezja. 

 16 06 05. Druge baterije in akumulatorji. Teh odpadkov nimajo vsako 

leto, saj gre za baterije, ki služijo napajanju računalnikov, če pride do 

izpada električne energije. 

 20 03 01. Mešani komunalni odpadki. Mednje spadajo vsi odpadki, ki 

niso povezani s proizvodnjo. Kot sem že omenila, je teh odpadkov zelo 

malo. 

 

  



 

112 

PRILOGA 8 

Kratek priročnik – Kako naj ločujem odpadke? 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

1KAKO NAJ LOČUJEM ODPADKE? 

O VSEBINI 

V tem kratkem priročniku bom poskusila zajeti skupine odpadkov, s 

katerimi se srečujemo tako na delovnem mestu kot doma.  

Namenjen je vsem zaposlenim v podjetju, da bodo znali pravilno 

ločevati, saj se z odpadki vsi srečujemo in velikokrat se zgodi, da 

naletimo na odpadek, ki ga ne vemo kam odložiti. S skupnimi močmi se 

potrudimo in storimo nekaj dobrega za naš planet, ki je že zelo onesnažen 

in posledice lahko že občutimo. 

 

 

 

Priročnik je namenjen 

vsem zaposlenim v 

podjetju, da bodo znali 

pravilno ločevati, saj se 

z odpadki vsi srečujemo 

in velikokrat se zgodi, 

da naletimo na odpadek, 

ki ga ne vemo kam 

odložiti. 
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BIOLOŠKI ODPADKI – BIO 

Biološki odpadki sodijo med biološko razgradljive odpadke. Za njihovo 

predelavo lahko poskrbimo s postavitvijo kompostnika ali jih odlagamo v 

zabojnike rjave barve. Vrečke, ki jih lahko odlagamo med biološke 

odpadke, morajo biti narejene iz rastlinskega škroba, najboljša pa je 

večkratna uporaba različnih posod, ki jih praznimo. 

Biološki odpadki, ki jih najdemo v podjetju in doma: 

čajni in kavni filtri, kavne gošče, netekoči ostanki hrane, listje, veje, trave 

(če imamo okrog poslovnega objekta zelenico in drevje), olupki od sadja, 

papirnati robčki in brisače, moker časopisni papir, stara zemlja od 

lončnic, pokvarjeni prehrambni izdelki, papirnate vrečke, rože, pleveli, 

gnilo sadje, kuhani ostanki hrane, stelja malih rastlinojedih živali, lesni 

pepel, siri, lubje. 

Med biološke odpadke NE ODLAGAMO: olj in maščob; plevelov, ki 

semenijo; iztrebkov domačih živali; ostankov mesa in kosti; cigaretnih 

ogorkov; higienskega papirja; vsebin vrečk za sesalce; zdravil; oblancev 

ter žagovine obdelanega lesa in ostankov tekstila, keramike, kovine, 

BIOLOŠKI ODPADKI: 

 čajni in kavni filtri; 

 kavne gošče; 

 netekoči ostanki 

hrane;  

 listje, veje, trave; 

 olupki od sadja; 

 papirnati robčki in 

brisače; 

 moker časopisni 

papir; 

 stara zemlja od 

lončnic; 

 papirnate vrečke; 

 rože, pleveli, gnilo 

sadje;  

 kuhani ostanki 

hrane; 

 lesni pepel, lubje. 
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plastike, stekel. 

 

PLASTIKA – EMBALAŽA  

Že samo ime – embalaža – nam pove, da je namenjena hranjenju ali 

prenašanju večjih količin ali stvari. Da lahko prenašamo večje količine in 

posledično tudi večje mase mora biti embalaža trdna in elastična. Zato je 

po navadi sestavljena iz različnih vrst plastik. Naša naloga je, da jo 

izpraznimo, operemo, stisnemo, da zavzame manj prostora, in jo 

odvržemo v pravilen zabojnik. 

Odpadna embalaža, s katero se srečujemo v podjetju: 

razna plastična embalaža: koluti, palice, pladnji od komponent, razne 

majhne škatlice; plastični kozarci, plastične mape, prazne in očiščene 

plastenke sokov, plastične vrečke, stiropor itd. 

Odpadna embalaža, s katero se srečujemo doma: 

tetrapaki oziroma vsa kartonska embalaža za tekoča živila (mleko, 

sokovi); konzerve živil; pločevinke; vsa embalaža iz plastičnih mas; tube; 

plastični zamaški; kljukice za obešanje perila; etuiji za zgoščenke; 

PLASTIKA: 

 plastične embalaže, 

 plastični kozarci, 

 plastične mape, 

 plastenke sokov, 

 plastične vrečke, 

 stiropor, 

 tetrapaki, 

 konzerve,  

 pločevinke, 

 tube, 

 plastični zamaški, 

 plastične embalaže 

izdelkov za osebno 

nego in čistil, 

 etuiji za zgoščenke. 
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plastenke čistil in pralnih sredstev; plastični lončki; plastične embalaže 

šamponov, zobnih krem in mil; embalaže iz stiropora itd. 

 Plastični zaboji, igrače, polomljeni stoli … ne sodijo v navadne 

zabojnike, zato jih oddamo na zbirnih akcijah ali pa jih sami odpeljemo v 

zbirni center. 

Pravilno zlaganje tetrapaka. 

 
 

Spraviti ali razrezati je treba tudi kartonsko embalažo, saj tako v 

zabojniku zavzame manj prostora. V primeru, da imamo doma večje 

količine kartonske embalaže, jo sami odpeljimo v zbirni center, ker so 

ekološki otoki namenjeni manjšim količinam.  
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PAPIR  

Gre za skupino, ki je vsem dobro poznana. Ker se z njo srečujemo tako v 

podjetju kot doma, jo bom združila. 

Med papir odlagamo: papirje in papirne embalaže, časopise, revije, 

zvezke, reklamne letake, pisemske ovojnice, prospekte, neplastificirane 

ovojne papirje, kartonske mape, lepenke in embalaže iz lepenke, knjige, 

kartone in kartonske embalaže, kataloge, darilne vrečke, brošure. 

Plastificiran papir odlagamo v mešane komunalne odpadke ali v plastiko. 

 

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA  

OEEO 

Med to opremo sodijo vse naprave, ki za svoje delovaje potrebujejo vir 

energije – priključene na omrežje, akumulatorje ali baterije. So 

najobsežnejša in najhitreje rastoča skupina odpadkov. 

Ker gre za zelo obsežno skupino, bom predstavila le tiste, s katerimi se 

največkrat srečamo. 

Velike gospodinjske naprave:  

velike hladilne naprave za hlajenje in ohranjanje ter začasno skladiščenje 

hrane; hladilniki; zamrzovalniki; pralni, sušilni in pomivalni stroji; 

štedilniki; električni kuhalniki; električne gorilne plošče; mikrovalovne 

pečice; druge velike naprave za kuhanje in predelavo hrane; električne 

ogrevalne naprave; električni radiatorji; druge velike naprave za 

ogrevanje sob, postelj, stolov; električni ventilatorji; klimatske naprave; 

druga oprema za zračenje; zračenje na izpuh in oprema za klimatizacijo. 

Male gospodinjske naprave:  

sesalniki in druge naprave za čiščenje; naprave za šivanje, pletenje, 

tkanje in drugo obdelavo blaga; likalniki in druge naprave za likanje in 

drugo nego oblačil; opekači; naprave za cvrtje; mlinčki za kavo; avtomati 

PAPIR: 

 papirji; 

 papirne embalaže, 

 neplastificirani ovojni 

papirji; 

 časopisi, revije, 

brošure; 

 zvezki, knjige; 

 reklamni letaki; 

 pisemske ovojnice; 

 prospekti in katalogi; 

 kartonske mape; 

 lepenke; 

 darilne vrečke. 
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za kavo in oprema za odpiranje ali neprodušno zapiranje posod in 

embalaže; električni noži; naprave za striženje in sušenje las; naprave za 

ščetkanje zob, britje, masiranje in drugi aparati za nego telesa; budilke; 

zapestne ure in naprave za merjenje, prikazovanje ali evidentiranje časa; 

tehtnice itd. 

Oprema za IT in telekomunikacije  

Centralizirana obdelava podatkov: veliki računalniki, mali računalniki, 

tiskalniške enote. 

Osebno računalništvo: osebni računalniki (CPE, miška, ekran in 

tipkovnica); prenosni računalniki (CPE, miška, ekran in tipkovnica); 

notesniki; računalniški notepadi; tiskalniki; oprema za kopiranje; 

električni in elektronski pisalni stroji; žepni in namizni računalniki ter 

drugi proizvodi in oprema za zbiranje, skladiščenje, procesiranje, 

predstavitev ali sporočanje informacij z elektronskimi sredstvi; 

uporabniški terminali in sistemi; telefaksi; brezžični, mobilni in javni (na 

žetone, kartice, kovance) telefoni; odzivniki in drugi proizvodi ali 

oprema za prenos zvoka, slike ali drugih podatkov preko 

telekomunikacij. 

Oprema za zabavno elektroniko:  

radijski in televizijski sprejemniki; videokamere; videorekorderji; 

glasbeni stolpi; avdioojačevalniki; glasbeni instrumenti in drugi 

proizvodi ali oprema za snemanje ali reproduciranje zvoka ali slik, 

vključno signalov ali drugačne tehnologije za distribucijo zvoka in slike 

preko telekomunikacij. 

Oprema za razsvetljavo:  

svetilke za fluorescentne sijalke (razen svetilke v gospodinjstvih), 

paličaste in kompaktne fluorescentne sijalke, visokointenzivnostne 

sijalke (vključno z visokotlačnimi svetili z natrijevimi parami in 

metalhalogenidnimi sijalkami), nizkotlačna svetila z natrijevimi parami, 
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druga razsvetljava ali oprema za difuzijo ali nadzor svetlobe razen žarnic 

z žarilno nitko. 

Električno in elektronsko orodje (razen velikega, nepremičnega 

industrijskega orodja):  

vrtalniki; žage; šivalni stroji; oprema za struženje, rezkanje, brušenje, 

drobljenje, žaganje, rezanje, striženje, vrtanje, luknjanje, izrezovanje, 

zapogibanje, ukrivljanje ali za drugo podobno obdelavo lesa, kovine in 

drugih materialov; orodje za zakovičenje, zabijanje žebljev ali 

pritrjevanje z vijaki ali odstranjevanje zakovic, žebljev, vijakov ipd.; 

orodje za varjenje, spajkanje ipd.; oprema za škropljenje, širitev, 

razpršitev ali drugo podobno obdelavo tekočih oziroma plinskih snovi z 

drugimi sredstvi; orodje za košnjo oziroma druge vrtnarske dejavnosti. 

Igrače, oprema za prosti čas in šport: 

električni vlakci oziroma garniture dirkalnih avtomobilčkov; ročne 

konzole za videoigre; videoigre; računalniki za kolesarjenje, potapljanje, 

tek, veslanje ipd.; športna oprema z električnimi ali elektronskimi 

sestavnimi deli; igralni avtomati na kovance. 

Instrumenti za spremljanje in nadzor:  

detektorji dima; regulatorji ogrevanja; termostati; naprave za merjenje, 

tehtanje ali reguliranje v gospodinjstvu ali v laboratorijih; drugi 

instrumenti za spremljanje in nadzor, ki se uporabljajo v industrijskih 

instalacijah (npr. krmilnih ploščah). 

Avtomati  

Medicinske naprave (razen vseh vsajenih in infektivnih proizvodov)  
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Vse naštete odpadke predajamo pooblaščenemu prevzemniku. Za fizične 

osebe so ti prevzemi brezplačni. Lahko pa jih oddamo tudi na 

komunalnem zbirališču. 

 

NEVARNI ODPADKI 

Pri odpadkih nevarnega izvora ne smemo zamižati na eno oko in jih 

odvreči v navadni zabojnik za smeti, čeprav je njihova količina majhna. 

Nekatere snovi so namreč zelo strupene, eksplozivne in lahko v okolju 

povzročijo velike posledice. V primeru eksplozije in kasnejšega požara 

lahko pride do hudih posledic, pri izlitju pa lahko s časoma nevarna snov 

preide v podtalnico, ki jo kasneje uživamo. Doma nevarne odpadke 

zbirajmo v zaprti posodi, saj so odpadki tako varni pred majhnimi otroki, 

poleg tega pa tako preprečimo uhajanje strupenih snovi v okolje. Posodo 

hranimo v suhem in temnem prostoru, izpraznimo pa jo lahko enkrat 

letno. To storimo tako, da jo odpeljemo v zbirni center ali pa jo oddamo 

ob zbirnih akcijah, ki potekajo enkrat letno.  
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Nevarni odpadki s katerimi se srečujemo v podjetju: 

črnila; ostanki čistil; zračni filtri; flomastri, ki vsebujejo topila; lepila; 

nafta, oljni filtri; razna olja; razkužila; razredčila; baterije; sijalke – 

varčne ali fluorescentne žarnice; tube silikonov in lepil, tonerji, topila – 

alkoholi in drugi odstranjevalci madežev ter krpe, ki ostanejo po 

čiščenju. 

Nevarni odpadki s katerimi se srečujemo doma: 

detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi; gnojila; insekticidi; kozmetična 

pršila – plastenke lakov; klimatske naprave; hladilniki; razne kisline; 

polirne kreme za avtomobile; laki; razna maziva; masti in maščobe – 

odpadna olja (tudi gospodinjska); mehčalci; pesticidi; pločevinke od 

barv, lakov, olj in pločevinke pod tlakom; razni strupi – npr. za glodavce; 

termometri, zamrzovalniki, ostanki zdravil, živo srebro.  

 

To so glavne skupine odpadkov, s katerimi se vsak dan srečujemo.  

Srečujemo pa se tudi s: 

1. kovinami (žeblji, žice, vijaki, prazne in očiščene pločevinke ter 

konzerve, pločevinasti lonci, ostali kovinski izdelki in ostanki);  

2. steklom (steklenice, kozarci in ostala steklena embalaža); 

3. tekstilom ((za nas) neuporabna oblačila); 
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4. kosovnimi odpadki (smuči, senčila, radiatorji, gospodinjski 

aparati, vrtno orodje, likalniki, kolesa, kopalniška oprema – vsi 

večji predmeti, ki jih zaradi teže, oblike in velikosti ne moremo 

oddati v noben drug zabojnik); 

5. gradbenimi odpadki (ostanki gradbenega materiala npr. opeka, 

cement, beton); 

6. ostalimi odpadki (med ostale odpadke odlagamo tiste, ki jih 

nismo mogli nikamor razvrstiti npr.: čevlji, celofani, cigaretni 

ogorki, iztrebki malih živali, higienski vložki, igrače, kosti, avdio- 

in video kasete, keramične posode, mačji pesek, ogledala, obešala 

za obleke, ohlajen pepel, avtomobilska stekla, neuporabni ostanki 

tekstila, tapete, vreče za cement, plutovinasti zamaški, stiropor). 
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SKLEP 

V Sloveniji ločeno zbiramo več kot dvajset vrst odpadkov, zato ni 

presenetljivo dejstvo, da večina prebivalcev ne ve več, kam naj kaj 

odloži. In zato, da se nam smeti ne kopičijo doma, najpogosteje še vedno 

vse zmečemo v eno vrečo in odložimo med mešane komunalne odpadke. 

Samo ločevanje pa je odvisno tudi, kako obsežno imamo urejene 

ekološke otoke v okolju, kjer živimo in delamo. Ne poznamo pa 

simbolnih oznak za nevarne odpadke in splošne simbolne oznake na 

izdelkih, zato sem se odločila, da jih dodam. 

Znotraj podjetja je prav gotovo najustreznejša rešitev v ločenih zbiralnih 

mestih, ki so ustrezno označena.  

Doma ločeno zbrane odpadke odpeljemo do ekološkega otoka, kjer jih 

ustrezno odložimo po skupinah. V teh otokih so najpogosteje zabojniki 

za plastiko, papir, steklo, tekstil in ostale odpadke. Za nevarne, kosovne 

in OEEO odpadke pa moramo poskrbeti tako, da jih zbiramo doma do 

akcij, ki potekajo enkrat letno ali pa jih sami odpeljemo v zbirni center. 

Če nimamo biološkega zabojnika, si pomagajmo z domačim kompostom 

ali pa odpadke odlagamo k mešanim komunalnim odpadkom. Upam, da 
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kjer je možnost ločevanja odpadnih sveč to upoštevate. 

Na koncu bi rada dodala samo še to. Ne glejmo, kaj počne sosed ali 

večina sokrajanov. Potrudimo se, da bomo boljši od njih in jih 

spodbudimo, da bodo tudi oni postali bolj ozaveščeni in dosledni. 

Zavedati se moramo dejstva, da bo določenih surovin počasi zmanjkalo. 

Nekatere odpadke je mogoče predelati za ponovno uporabo in s tem 

zmanjšati količino odpadkov, odloženih na odlagališčih. Poleg tega pa 

privarčujemo tudi energijo in vodo. Pri izdelovanju tega priročnika sem 

si pomagala s spletnima stranema: www.simbio.si in www.lep-planet.si. 

Priporočam, da jih tudi sami kdaj obiščete. 
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SIMBOLI NEVARNIH ODPADKOV 

Simbol 
Okrajšav

a 
Nevarnost Opis nevarnosti 

 

E Eksplozivne kemikalije. Kemikalije, ki 

lahko 

eksplodirajo. 

 

O Oksidativne kemikalije. Kemikalije, ki 

lahko reagirajo v 

stiku z drugimi 

snovmi. 

 

F+ Zelo vnetljive kemikalije. Kemikalije, ki 

lahko sprožijo 

vžig. 

 

F Vnetljive kemikalije. Kemikalije, ki 

lahko sprožijo 

vžig. 

 

T+ Zelo škodljive kemikalije. Kemikalije, ki 

lahko že v 

manjših količinah 

škodujejo 

zdravju. 

 

T Zdravju škodljive 

kemikalije. 

Kemikalije, ki 

lahko škodujejo 

zdravju. 
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Carc Cat 

1 

Rakotvorne kemikalije. 

Kategorija 1 

Kemikalije, ki 

lahko povzročijo 

raka pri ljudeh. 

 

Carc Cat 

2 

Rakotvorne kemikalije. 

Kategorija 2 

 

Carc Cat 

3 

Rakotvorne kemikalije. 

Kategorija 3 

 

Muta Cat 

1 

Mutagene kemikalije. 

Kategorija 1 

Mutagene snovi 

lahko 

poškodujejo ali 

degenerirajo 

DNA pri ljudeh 

in živalih. 

 

Muta Cat 

2 

Mutagene kemikalije. 

Kategorija 2 

 

Muta Cat 

3 

Mutagene kemikalije. 

Kategorija 3 

 

Repr Cat 

1 

Kemikalije, ki zmanjšujejo 

sposobnost reprodukcije. 

Kategorija 1 

Kemikalije, ki 

lahko poslabšajo 

reprodukcijske 
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Repr Cat 

2 

Kemikalije, ki zmanjšujejo 

sposobnost reprodukcije. 

Kategorija 2 

sposobnosti. 

 

Repr Cat 

3 

Kemikalije, ki zmanjšujejo 

sposobnost reprodukcije. 

Kategorija 3 

 

Xn Škodljive kemikalije. Kemikalije, ki 

lahko škodujejo 

zdravju. 

 

C Jedke kemikalije. Kemikalije, ki 

lahko povzročijo 

razjede na tkivu. 

 

Xi Dražljive kemikalije. Kemikalije, ki pri 

stiku s kožo ali 

sluznico 

povzročijo 

vnetje, poškodbe 

in opekline. 

 

N Okolju nevarne kemikalije. Kemikalije, ki 

lahko povzročijo 

škodo okolju. 



 

 

16KAKO NAJ LOČUJEM ODPADKE? 

SIMBOLNE OZNAKE 

 

Mobiusov simbol je najbolj splošna oznaka za predelavo. Pove nam, da ima izdelek 

ali embalaža na koncu življenjskega cikla določeno zbiranje in proces recikliranja. 

Vsak krak na oznaki predstavlja del verige, potrebne za uspešno recikliranje: 

zbiranje, predelava v nov izdelek in nakup izdelka iz reciklata. 

 

Zelo razširjen ekološki znak, ki označuje, da je embalaža izdelka vključena v sistem 

ravnanja z odpadno embalažo in, da se zbira, reciklira ali drugače predela ter 

ponovno uporabi. Znak pomeni, da je proizvajalec ali pridobitelj, uvoznik ali 

embaler vključen v sistem SLOPAK. 

 

Znak opozarja, da je embalažo treba odvreči na primerno mesto. 

  

 

Označuje obvezno ločeno zbiranje izrabljene, pokvarjene in vse ostale odpadne 

električne in elektronske opreme npr. mobiteli, televizije, baterije, mikrovalovne 

pečice, toasterji, električni brivniki … 

 

To oznako dobijo izdelki, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje, pripomorejo h 

gospodarni rabi energetskih virov in visoki ravni varstva okolja ter imajo dodano 

vrednost za končnega potrošnika. 

 

Prikazuje odstotek recikliranega materiala, ki ga izdelek vsebuje. 



 

 

17KAKO NAJ LOČUJEM ODPADKE? 

 

Polietilen tereftalat (PET, PETE) – brezalkoholne pijače, plastenke za vodo, solatni 

prelivi … 

 

Polietilen visoke gostote (HDPE) – mleko, sadni sokovi, plastenke za vodo, vrečke 

za smeti, nakupovalne vrečke … 

 

Polivinil klorid (PVC) – sadni sokovi, folija za živila, plastične cevi, odtoki, 

detergenti … 

 

Polietilen nizke gostote (LDPE) – vrečke za zamrznjena živila, plastenke (npr. med, 

majoneza, gorčica), folije za živila, upogljivi pokrovi … 

 

Polipropilen (PP) – škatle za shranjevanje, jogurtovi lončki, margarina, plastični 

krožniki in kozarci, slamice … 

 

Polistiren (PS) – embalaža za jajca, plastični krožniki, pribor in kozarci, lonček »to 

go«, pisarniški material, škatle za zgoščenke, stiropor … 

 

Ostalo (velikokrat polikarbonat) – plastenke za pijačo, ohišja elektronskih naprav, 

steklena volna, najlon … 

 

 


