
Mnoqi vodilni v podietiih ne vedo,
zakai so koristni okoljski ukrepi

--lo:e Vo far ci

Trdim, da je embalaza Ze sama
po sebi element trajnostnega

razvoja zaradi Stevilnih
kljudnih in nujnih funkcjj, ki
j ih opravlja. Brez embalaze

bi zaradi poskodb tehnidnih
izdelkov in kvarjenja :ivi l v

dobavnih verigah enormno
narasle kolidine odpadkov,

pravi dr. Gregor Radonjid, po
izobrazbi inZenir in doktor
kemijske tehnologije, sicer

redni profesor na Ekonomsko-
poslovni fakulteti mariborske

Univerze. Je predstojnik
Katedre za tehnologijo in

podjetniako varstvo okolja, ki
je edina te vrste v Slovenij i,

predava, veliko sodeluje
s podjetji in je avtor dveh

odlidnih strokovnih publikacij
o embala:i. Prepridan je, da
bi moralo izobrazevanje za

ekonomiste vsebovati razliane
vidike trajnostnega razvoja, saj

je, kljub razlidnim izkusnjam
v podjetj ih, vendarle vse vea
tistih, ki se zavedajo pomena

varstva okolja v poslovanju.
Predvsem pa bodo morala

podjetja bolj upoStevati
Zivljenjski ciklus izdelka in

celotno dobavno verigo.

Zavod Rs za aolstvo j€ l€ta 2016 analiziral
uine naarte in kurikularhe dokument€, da bi
usotovil, kako so v izobratevanje in vzsojo
vkljudeni kljuani pojmi trajnostn€ga razvoja, a

le za Sole dovisokega aolstva. Kako nekatere
teme, kot so kajnostna mobilnost, irajnostna
grad.ja. krotno gospodarstvo, podnebne

spremembe itd. vkljuaujete v predavanja na
ekonomskem liucliju, saj bo za ekonomiste
rduhevanje trainostnega razvoja in Prehoda
v zeleno qospodarstvo bed pomembnejaimi

izzivi, ko se bodo zapodili?

Dejsrvo je, da s sedanjini ekononskinl modeli

izzivov prihodnosti ne bo moino dohitevati
in izvajati. Drurbe sebodo temu morale prila
gajati na razlianih nivojih in izobiazevanje o
okoljskih oznona in!ih trajnostnih vsebinah
je lonehben del spremenb. Na lkonomsko
poslovni fakulteti Madbo! okoljevarstvene
asebire sistenatidno razvijamo in pouaujeno

ze od osemdesetih let naprej. Moji !redhodniki
na fakulteti so takine vsebine zaieLi posropo

na uvajari. Jaz in kolegi !a smo to z€lo inten-
zivihli. Krozni tokovi vgospoda$tn, ki jih

om€njat€, so bili rccimo vkljuaeni v vsebin€ ie
sredi devetdesetih let, ko teh ten velila veai
na ekonomisrovin m€nedzetev nijemala kot

B ste nekaj posebnegas katedro za podjetni

EMBFLQZF, TRNJNOSTNI RFZVOJ
IN IZOBRFZEVNNJE EKONO[4ISTOV

o

:

Da. Imamo tudl katedro za podj€tnilko va$tvo

okolja, ki je edina takina v sloveniji na eko

noms}jh falultetah in poslovnih tlsokih iolah.

Smo int€rdisciplinarno usmerjeni, saj smo po

osnovni izobrazbi inteni4i, a se ukvarjamo s
problehi varstva okolja in upolabe razliinih

metodologij iziaaunavanja vplivov na okolje

ter ekodi,ajna v poslovni praksi oziroma

okoljskem oenedrn€ntu. Na ta naain tudi

sodeluj€mo s podjetji.

Izobratujete 5tudenle ekononiie in poslovnih

ved in poznate program prehoda v zeleno go

spodarstvo. Pravite, da sodelujete s podj.tjj-

Koliko 6tudente sploh zanima p.oblematika

zelenega podovanja?

varsrvo okolja je porenb€n del drurbene od-
govornosti podjetij in veainoma mlad€ ti vidiki

zelo zaninaio. vedo, da je onesnarevanjeveLik
problem. Vidl se, da se zavedajo, dajeto tena,

ki se liie njihove ge.eracije. Obsraja velika

verjetnost, da s€ bodo na ttevilnih deiovnih
nesdh v nzlianih strokah tudi kot ekonomisti

natak ali drugaaen naiin sr€aali z okoljevar
srveno pioblemadlo.ln dabodo odlolitve, ki
jih bodo nekot splejemali v podjetjih, ihele

vplive tudi na okolje. S itevilnimi pdm€ri iz
gospoda6ke lmks€ s€ jim na predavanjih lri
kazejo vplivi lodjetij na okolj€, vzoki zanje,
naiini rcievanja ter korisri, kiiih imajo !od-
jetja zaradi ukrcpov. Vsalo leto na fakulieto



povabin tudi nekaj gostujoiih predavat€ljev iz
gospodantva, da jin potrdijo, kako pomembno
je varstvo okolja v loslovnih lraksah.

Kaj, gLedena.-vaa€ poznavanje podjetniike
praks€" najbolj manjkas-lega podrocja 6e.

N€ r€lin, daseslisikotfraza. Ampakenostav'
noFres. Klju.no jezavedanje, dalahkoprinasa
pravilno zasravljena akrivna okoljska politika,
ki je del shateskih odloiitev, podjetju velike
horisti in tudi boljli spanec za v piihodnje. Po
izkuinjahsoddilahko ttdim, dannogivodilni
v podjetjih preprosro ne vedo, zalaj bi jin koi
stili dotoieni okolFki uklepi, ki jih zakonodaja
tenutno ne predpisuje in pr€v-ryja. Ne zaznajo,
kje se jin ta vloreh lahlo povrDe, depnv inajo
okoljski ukrepi ugoden uiinek na .eio vreto

Naprimea omogoiajo hzvojeko inovacij, ,€lo
izboljiajo imid, podjerja, zmanjiujejo rizike
nee€i t€r konfliktov z lokahimi skupnostmi.
Marsikdaj ,e pomenijo ?ogoj, da se 2adosti zah-
revam vetjih ku?cev in novih lastnikov, ki ,e
lijoloslovatile, okoljsko urejenimipartnerji.
Druso vpradanjepaje zavedanj€ otem, katere
okoljske Foblene neko podj€tje ali dejavnosl

sploh lovzloaa. To namrea niso nujno proble'
mi, ki nastajajo na lokaciji podj€tja, anlak
drugje i! to kot posledna poslovnih odlodileq
Ne trdim, da se to dela nam€mo. Anpakveli'
kokrarni airi€ga razmisleka o tem. Dobro mi
je ostalav spomiDu izjava predsednika ulrave
BTC JoZeta Mermala, ki je v enem od lnter'
vjujev dejai: ' Na podlasi trajnostnesa ra2voja
lastajanova kultura. To morai razumeti kot
poslovnez. Ne morejo eniustvarjatl dobialov,
l ] r , o , r  n r  ^ . r , " " . 1 , h  
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Kot,predavateli, strokovnjak in-avto!-!ea
skokovnih knjigroclelujete v praksi. pdnate
prolLenatiko izvajanja okorjske akonqdaje v
podjetjih.Katera podrodii.v podjetj ih zahisva-
ioDajvea slrokovn'h l<ompetenc, kjeienajbolj
zatika? Je ro ekodlzain in w4aniemetode
LcF, je to razumevanje zelen€sasospodar.-
stva.ri je nizkoogljiano, uajnkoviio z viri,je
to.ener.getska-udinkovitosraLll<aj d.uge ga?

Pravzaprav lostaja pomembno vse naste
to.- ?otrebno Pa j€ nzlikovati m€d trajno
stnimi konc€pti in metodoioikimi orodji.
Nizkoogljiino ali zeleno gospodarstvo sta
drurb€no ekonomsli kon.€pta, ki predsbvlja
ra naj6i*i okvn za izvajanj€ podjetniikih okolj
skih politik. Pri doloievanju prioit€t za ukrep€
okolFke poiitike so lotrebni verodostojni

poda&i. Na voljo ro orodja, kol sta npr. metoda
LCA ali izraaun ogljiinega odtisa ali enerye!
ski pregledl. Snerpa je enoznaaen odgovorna
zgornje vpraianie nemogo.i saj se priorirete
in s tem lotrebn€ kompetence v storitvenih in
proizvodnih !odjetjih razlikujejo. Pnvtako j€

ftzkopime4atipotrebnekompetencevmalih

Okoljski. problemi nisorrv5denaki.

zato imajo veija podjetja manikdaj oddelek za
varstvo okolja in celo tim, ki se s t€n ulvarja.
Manj.e je !odjerF, terF s zaposleni o.Io.ajo,
da bodo temu podroaju posveiali vei tasa. A
podroajevarstva okoljapostajavs€ bolj veipla

stno. Okoljsko znanjeje zepostalo ekspertno
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znanj€. zato 'se veiF vrzeli v okolFk€n znanju
lahlo postarejo ovia pri pravilnih odloiitvah.
Resna okolFla politika v podjetju zagolovo

lresesa l€ lrilagajanje trcnutniokoljski zako
nodaji. Vtem ni kaj dosti dodane vrednosri.

Na primer, zahreve se dopolnjujejo tudl v
okviru ze uveljavljenih certifikacijskih !ri-
stopov, kotje npr standard ISO 14001, kjer
se po nov€m priaakuj€ tudi izvajanje ukrepov
vzdoL, celotnjh zivljenjskih ciklov izdelkov.
Pr€dn€kaj ri€seci sem se udelezilizobraieva
nja za vodilne pr€sojeval.e sistenov ravnanja
z okoljen. Ra,prava je lokazala, da nekat€ri,
.elo izkuleni ilterni pesojevalci, takanega
koncepta n€ nzumejo i€ dovolj dobrc. A prav
v tej sm€risr€do pr€sojevalski tr€ndi. Na tem
kon.eptu tenelji ekodizajn izdelkon izraiuna
vaije ogljlanih odtisov izdelkoa in optimiranje
dobavnih veig vs€ do izvora surovin.

In kako n4 po.ljetja -uqoto.llijo-kje v.okviru
dobavnih.veris ozi.oma2ivljeojskih ciklov so
naj@4iokol jski-probleni?

Tukaj koristi metoda lCA. R€s ni enostaven
pristop, je povs€n drugaa€n, kotje postop€k
.erti6.iranja. A sa dopolnjuje in daF podFtju
takdne okoljsLe lodatl<e, ki jih ni motno pi
dobiti nanoben drugnaiin. S t€nlodroajem
s€ ukvatam ze petnajst let. usotavljan, da s€
v sv€ru vsako leto objavi na stotine rezultatov
LcAanalizvpodjetjih. Ko seft sepredletivta
naben izobraievalna Nizozemsk€m priproi
zvajalcu vodilne progranske opreme, sembil
medtfides€timiudelezenci i2 vse rvrope edini
i2 akadenskih krogov. Vsi oslaliudeleienci so

lrihajall iz goslodantva. Pri nas ie ni tako.
Podj€tjav sv€tu !a s€ z€ zav€dajo, da bodo v
prihodnje morata svoje deteznike, vkljuino
z javnostjo in loslovniml partnerji, vse bolj
zalagati z rel€vantnimi okolFhmi podatki, ki
se ne nanasajo le na loka.ijo ?odjetja. za priia
kovati je, dabodoveijikupci rakaa€podatkev
vse veijih€rizahtevaliodsvojih dobavireljev,
vkljuaujoa certifikate o izvoru surovin. Ali pa
podarke o ogljian€m oddsu. a€ bo veliko pod
jetje ,el€Io znanjiari svoj osljiini odtis, lahko
pyitisne na svoje dobavitelje, dagaztuanj3ajo
tudi ti, saj s€ njihovi ogljiani odtisi priirevajo
vbilan.o veij€ga!odjerja. (o se okolFtivllivi
prcuiujejo na ta naain, postanejo zad€ve pove-

Ka j.kaie vaia+ra&sa :,se+odjerialdlonaioz
konceprod jienesa,odiGa jzdelkov?

Ogljiini odris je sner zelo trendovska radeva, a
se je treba zavedau njesove on€j€nosti. z njin
zajaneno samo en vpliv izdelka ali o€aniza.ije
naokolje. vse osblevplive, kilahkopovzloaajo
drus€ r€snej!€ problene, pa se ne ulosteva.
Pred piietkom piojektabi si tuoralivlodj€
tju ,elo dobro fazjasniri, kaiei shndardi in
m€lodologij€ za osljiini odtis so vercdostojni,
vkakinemobsegu gasploh raaunari zaprimer

organiza.ije in sev€da, kako rczultat€ uporabi
ti za ukrepe. Poznam prim€r, koj€ slovensko
podjetje v svoFn lehem poroiilu poroialo o
ogljiinen odtGu, a navajali so le €nisije CO,,
osiale toplogr€dn€ plin€ !a so izlustili. Zato

lravim, da se je poirebno vpodjetju najprej
dobro seznaniti s samo mebdolosijo, saj je v
naspDtnen tudi dobronameten ukrep lahlo

!omanjkljivo izved€n.

V marsikaterem pocljetju ta tema 5e ni na

Morda velja 2ato omeniti izk*njo neverj€rno
02kega razniiljanja v eneft izmed na4boskih
podjetij,kiseonubilnedavno piila. Mora di
plomantka, ki jo zanima okoljska probl€matika
inje re prej sodelovalanapodrciju rrajnostne
mobilnosri, je rel€la izdelati model ogljiine

sa odusa za podjetje, a kateren je opravljala
pnkso. Ko je p.edlos predstavila zaposlenim v
podjetju, sojo oddovili, ie! da izraiunaogljii
nesa odtisane potrebujejo. aephvdeluFjo na

lodroaju mobilnosri, kjer so emisijelrobleft.
Skiaika, nekdo je bil podjetju !od menrorskim
vodstvom prilravljen zasronj izdelati okvini
nodeli2raiuna ogljiinegaodtisa, ki bi ga lahko
kasneje nadgradlh 2 eksaktno studijo. Iftell bi
odliano izhodisae in lreglednad problenom.
Na osnovi rczultatov bi lahko .elo izve.Ui do
loien€ ukr€p€. Av rem niso videli noben€ga
pomena. rn s taklnimi ozkogledimi pogledi
sense seialrenafsilje. No, nasre.o obrtajajo
drugaana razmisljanja, tako da z nekaterimi

Kolitrckoniak-ti. pozDa.rdliane.vidike
problematike embataie, se zavzemate a
@lovjtejie poslovne p.akse za podporo na.
arrovanju okoLju primernejte embalaze. Na &aj
pr edLrrtislite-in.kakano prakso usotavljate

Dolso .asa je bil klju.ni okoljski kdteij za
embalazo sposobnost re.iklaie. viasih so bile
gled€ tega res nzlik€ n€d razliinimi embala
,nimimaredali. Danes!a je razvoj materialov
i!reciklainih tehnologij tako napredoval, da
sellaktiano vsi eft balainimateriali dajo uiin
kovito recikltati. Razen tankih veaslojnih folij
ipd. Ampak €mbalara mora biti za re.iklazo
prilravljena vnaprej. Ze v.asu razvoja. To je

ena od osnornih idej ekodizajna. vpraianje
je, kaksne kombina.ije matedalov uporabiri,
kakinaje sposobnost loievanja v reciklarnih
postopkih in kakina tiskarska sredstaa so bila
pri tem ulorabljena. Alije i€s nujno, da nora
biti plastenka za pijaio obarana zeleno ali
modrc z namenom pospeievanjaprcdaF piF
ae, ielravsesten zelo zft anj6aaliizniainFna
noinost za !eciklaro? Ali je takrna obarvanost
les kljuana za posp€ievanje prodaje in alij€
s tem hoino opnviiiti r€s ka*oli? Skntka,
ekodizajn €mbalar€ zahteva prenislek o prav
vsaki sesravini in delu embalaze. Vendar?oleg
sposobnosti reciklaze olsrajajo se drugi po-
membni ololjski kiteiji, kar sempredstavil

v dveh slrokovnih knjigah K€r s€m te v6to
let alan lonisije za podelirev nagrade Oskar
za embalaro, ugotavljaft, da o ekodi,ajnu en
balare sodelujoia podjetja skoraj ne !oro.ajo.

Kdaj j€ embalaia element.kainostnega razvoia

intdaj ni?Ali se vam ne zdi, da prav primerilu,

da mora prispevaii k optimalni rabi obnovljivih
virov in reciklatox ni posebnih premikov?

Vloga embalar€ v dyuzbi in goslodarstvuje

veiplastna. Tldim, da je embalaia ze sama
po sebi elen€nt rrajnostnega razvoja, in sicer
zaradi ltevilnih kljuinih in nujnih funkcij,
ki jih opravlja. Brez embalai€ bi zaradi po

ikodb t€hnianih izdelkov in kvarjenja rivil v
dobavnih veriSah enormno narasle koliaine
odpadkor rmbalaza varuje vs€ materialne in
energiFlevne, ki sobilivlozenivproizvodnjo
ali prid€lavo izdelka. Ti so bistveno visji kot
sovlorkivembalazo. Prav tako podaljiuje rok
trajanja hiane. Mnogi niti n€ ponislijo, kakine
so globaln€lotiizdellovvdobaBihverigahin
brez embalat€ bi bilo to praktiano nemogoae
izvajati brez po!kodb.

Toda po .irugi strani ie odpadna embala:a.vs

odladna embalaza je posledica nakupov
drugihizdeltor Tota nepomeni, dase emba
laze ne da okoljsko oz. trljnostno oprimirati.
Nasprotno. DeFtvo je, da gre za materialno
intenzivnopodroije in daje odpadna ehbala-
ta problem, ki ga je potr€bno nujno r€jevati.
Veliko embalaie, n!r. steklene, plastiine in
kovinsk€, je iz n€obnovljilih vnov, zato je ie
loliko lomembnejia njena demateializacija.
Prvetanje, ali je izbrana koliiina oz. debelina
res najboij optimalna z vidika rabe natedala
brez agloaanja latotanja lsebine embalare.
Trendu rabe obnovljivih virov za enbalazo, ki
ga om€njate, sledi ludi razvoj plastike iz ra
srlinskebiomase. Vendar jeto tajnostno stui
seho le, ie sezanjo n€ uporabljajo deli nstlin
zahrano, ampak ostanki pridelave. Namenjaii
knetiFke surovine iD povf slne za proizvodnjo
plastike bi bilo rcs n€smiselno.

Nekateri vidijo v nanot€hnologiji in nanoem-
balaiireaitve, drusiopoa.jajona.previdnost.
zakai?

Nanotehnologija se hitro razvija in igi€
aplikacije rudi v embalaznem sekto4u.
Nanotehnolo6le allikacije na !odroiju enba
Iate zajemaja zela nzllina podfoija, od na-
nosen,orjev do nanoprenazov in nanopolnil
terkomponenr za akdvno €nbalazo. vendar
ob izboljsavah tehnislih karalt€ristik obsta-
ja odprto vpnianje zdhvstv€nih in okoljskih
rizikovprostih nanodel.ev, ie nigrinjo s po
Esin€ embalate. Glede na izsledke razliinih
raziskav so nanodelci dejanskolahko nevarni
in vpralanja o vanosti uporab€ takinih mat€
rialov so zagotovo na mesru. vpra!anje j€ tudi,
kaj bi se z nanoembalaro in nanodelci dogajalo
v postopkih lredelave odpadne embalat€.ar


