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UVOD 

Človek je bil, je in bo odvisen od narave. Ni pomembno ali govorimo o lovcu v primitivnih 

dobah ali o »razvitem« Homo sapiensu, ali je njegovo orožje navadna kamnita puščica ali 

jedrska bomba, ali živi v jami ali v najvišji stolpnici.Na koncu ta človek za življenje še vedno 

potrebuje čist zrak, pitno vodo, zemljo, ki ni zastrupljena, itd.Na žalost pato odvisnost 

opazimo šele tedaj, ko so nam te osnovne, a vendar ključne dobrine, odvzete ali uničene. 

Največkrat smo za to krivi prav sami, in sicer je pohlep, ki je nezavedno postal vodilo naše 

družbe,povzročil, da se ne zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do narave in človeštva. Na 

tem mestu naj citiram Dr. Trstenjaka (1984, str. 290), ki je na ta problem opozarjal že pred 

tridesetimi leti: »Moderno človeštvo je v svoji izključno kvantitativni usmerjenosti postopno 

vedno bolj zanemarjalo kvalitativno stran življenja, se pravi, da mu je šlo in mu še zmeraj gre 

le za »koliko«, ne za »kako« bo ustvarjalo, zmeraj samo, kaj »zmore«, ne pa tudi, kaj sploh 

»sme«; hoče za vsako stvar samo vedeti, ne pa tudi odgovarjati; vse gre le v znanost, nič v 

odgovornost: pospešuje torej samo tehnično stran družbe, zanemarja pa etično.«  

Najprej se moramo pri reševanju tega problema kot človeštvo, država, podjetjeali 

posameznik, zavedati, kaj delamo narobe. Šele takrat lahko začnemo iskati rešitve. Ena izmed 

teh rešitev je tudi trajnostni ali vzdržni razvoj. Gre predvsem za to, da se podjetja pri 

uresničevanju svojega primarnega cilja - dobička, zavedajo odgovornosti, ki jo imajo do 

narave, ob tem pa ne smejo pozabiti tudi na družbo, tu mislim predvsem zaposlene in lokalno 

skupnost. 

Namen te zaključne strokovne naloge je preučiti koncept trajnostnega razvoja in skozi 

praktični primer ugotovljeno tudi predstaviti. Pomembno je, da izpostavim dobre prakse 

podjetja Mitol d.d.  pri trajnostnem razvoju ter s tem povečam zaznano vrednost v očeh 

kupcev in ostalih deležnikov podjetja. Ne nazadnje je namen te naloge tudi  povečati 

zavedanje pomena trajnostnega razvoja v kemični industriji. 

Zgoraj napisani namen naloge bom poskušal doseči preko naslednjih ciljev: 

1. narediti pregled trenutnih aktivnosti, ki jih podjetje Mitol d.d. izvaja na področju 

trajnostnega razvoja, 

2. s pomočjo teoretičnega znanja, pridobljenega v prvem delu naloge in analize trenutnih 

aktivnosti v podjetju, podjetju Mitol d.d. svetovati, kaj lahko na tem področju še stori in 

3. s predstavitvijo Mitolovih dobrih praks v povezavi s trajnostnim razvojem svetovati 

celotni panogi proizvodnje sredstev za lepljenje ali širše celotni kemični industriji, kako 

izboljšati trajnostni razvoj. 

Poleg ciljev v uvodu nastavljam tudi teze, ki jih bom z raziskovanjem v okviru te naloge 

poskušal potrditi ali zavreči.  
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Raziskovalne teze: 

1. Podjetje Mitol d.d. ima na področju trajnostnega razvoja vzpostavljene dobre prakse 

poslovanja.   

2. S še večjim poudarkom na trajnostnem razvoju lahko Mitol d.d. gradi svoje konkurenčne 

prednosti.  

3. Trajnostni razvoj v evropski kemični industriji je zadovoljiv, vendar obstajajo možnosti za 

njegove izboljšave. 

Naloga je razdeljena na štiri dele. Uvodnemu delu sledi teoretični del, v katerem bom 

podrobneje predstavil koncept trajnostnega razvoja in specifičnost, ki velja na tem področju v 

kemični industriji. Naštel bom tudi glavne razloge, ki podjetja motivirajo k bolj vzdržnemu 

razvoju,ter opisal za to področje ključne standarde in dovoljenje. Poleg omenjenega, bom 

opisal tudi, kako trajnostni razvoj v podjetju meriti in o njem poročati. Teoretični del bom 

zaključil s poglavjem o »zelenem« trženju in nevarnostih, ki so tu prisotna -greenwashing. V 

tretjem delu naloge bom zgoraj omenjene teoretične osnove povezal s primerom iz prakse, in 

sicer s podjetjem Mitol d.d. iz Sežane. Najprej bom na kratko predstavil podjetje in opisal, kaj 

trenutno delajo za trajnostni razvoj podjetja in izdelkov. Predstavil bom tudi poti, po katerih 

podjetje uresničuje uravnotežen razvoj in na kakšen način v podjetju merijo in poročajo o tem. 

Četrti, zadnji del, je namenjen ugotovitvam, doseženim z raziskovanjem v okviru te zaključne 

strokovne naloge; na podlagi teh ugotovitev pa sledi svetovanje podjetju, kaj lahko v 

prihodnosti še stori na tem področju. Poleg svetovanja Mitolu, bom izpostavil tudi dobre 

prakse, ki jih podjetje že izvaja, in tako posredno svetoval tudi drugim podjetjem v panogi. 

1 TRAJNOSTNI RAZVOJ 

Tako kot velja za podobne koncepte, kot sta na primer demokracija in globalizacija, je 

trajnostni razvoj težko definirati, saj se koncept še vedno razvija.O trajnostnem razvoju naj bi 

obstajalo več kot petsto definicij. Večina se jih nanaša na specifične discipline ali področja, na 

primer trajnostna univerza, trajnostna skupnost ali trajnostni dizajn(Tavantiv Young & 

Dhanda, 2013, str. 2). Kakorkoliže opredelimo omenjeni koncept, je vsem definicijam skupno 

naslednje (Tavanti v Young& Dhanda, 2013, str. 2): 

 življenje na zemlji ima okoljske omejitve, 

 ljudje so odgovorni za preprečevanje in čiščenje onesnaževanja in 

 ekonomija, okolje in družba so med seboj povezani in odvisni. 

Najpogosteje navedena definicija trajnostnega razvoja Svetovne komisije za okolje in razvoj 

(angl. World Commission on Environment and Development, v nadaljevanjuWCED) iz leta 

1987 se glasi:  »Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi 

ogrožala prihodnje generacije pri zadovoljevanju njihovih potreb«(World Commission on 

Environment and Development,1987, str. 43).Neglede na to, da je bil koncept opredeljen že 

pred več kot dvajsetimi leti, Toth (2008, str. 27)pravi, da kljub nenehnemu ponavljanju zgoraj 

omenjene definicije, je še nismo sposobni pretvoriti v prakso. Drugače povedano - s teorijo se 
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strinjamo vsi, mnogi posamezniki pa ne vedo, kaj naj storijo, da bi le-to udejanjili. Toth 

(2008, str. 27)je skeptičen tudi glede samega izraza trajnostni razvoj, saj naj ne bi zbujal 

nobene predstave, ni samoumeven in le malo ljudi pozna njegovo opredelitev. Poleg izraza 

opozori še na nejasnost samega koncepta. 

Da postane zmeda še večja, je tu še problem vliteraturi.Na to temo je namreč napisanega zares 

ogromno. Zato moramo biti še posebej pozorni, ko to področje raziskujemo, da ne naletimo 

na literaturo tistih medijev, predvsem časopisov in revij, ki so podvržene senzacionalizmu. 

Mišo Alkalaj v svoji knjigi Zelene laži (2012, str. 10) predstavi tak primer, in sicer je 

kanadski časopis The Canadianjanuarja 2007 objavil članek z naslovom Do leta 2012 bi lahko 

4,5 milijarde ljudi umrlo zaradi globalnega segrevanja in njegovih posledic. Smo v letu 2014 

in do tako drastični sprememb v okolju, zaradi katerih bi umrlo 4,5 milijarde ljudi, še ni 

prišlo. Poleg senzacionalizma je v poročanju medijev zelo pogosto tudi favoriziranje 

določenih pogledov, ki so podprti s strani zainteresiranih organizacij, podjetij ali lobijev. 

Alkalaj (2012,  str. 17) poda primer angleške nacionalne televizijske hiše BBC, ki je 

predvajala dokumentarno oddajo Taking the credit. Ta prikazuje probleme in rešitve, 

povezane s posledicami podnebnih sprememb v Afriki. Pri tem so »pozabili« omeniti, da je 

snemanje oddaje financiralo podjetje Environtrade, ki prav v Afriki trži svoje poslovne 

modele za zmanjševanje ogljičnega odtisa. Zanimivo je, da podjetje Environtrade v oddaji 

predstavijo  v zelo pozitivni luči. 

Po mojem mnenju najlažje in najučinkovitejekoncept trajnostnega razvoja predstavimo preko 

trojnega izida (angl. tripple bottom line).Trojni izid je računovodski okvir za merjenje 

uspešnosti. Vključuje tri dimenzije, in sicer družbene, okoljske in finančne. Te dimenzije v 

angleščini pogosto imenujejo tudi 3P-ji, in sicer ljudje (angl. people), planet (angl. planet) in 

dobiček (angl. profit)(Slaper & Hall,2011, str. 4). Pogosto tudi opazimo, da avtorji omenjene 

tri dimenzije imenujejo kar stebri trajnostnega razvoja, ki so največkrat ponazorjeni s tremi 

krogi, kot na Sliki 1. 

 

 

Vir: G. Toth, Resnično odgovorno podjetje: netrajnostni razvoj, orodja družbene odgovornosti podjetij, boljši 

strateški pristop, 2008, str. 29. 

 

Ekonomski 

 

     Družbeni 

       Trajnostni 

            razvoj 

 

       Okoljski 

Slika 1: Stebri trajnostnega razvoja 
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1.1 Zakaj se podjetja odločajo za trajnostni razvoj? 

Razumljivo je, da se strategije in poti ktrajnostnemu razvoju od podjetja do podjetja 

razlikujejo. So podjetja, ki za vzdržni razvoj naredijo, kar je zakonsko od njih zahtevano, in so 

podjetja, ki to presežejo. Iz tega lahko izhajamo, da se odgovorni za trajnostni razvoj odločajo 

iz t.i. (angl. push) in (angl.pull) razlogov. Se pravi iz razlogov, ki podjetja »silijo« v trajnostni 

razvoj, in razlogov, ki podjetjem prostovoljno omogočijo stopiti korak dlje od zahtevanega. 

Poleg tega je tu pomembno še dejstvo, ali je vodstvo pri odločanju o strategijah trajnostnega 

razvoja  proaktvino ali reagira šele, ko je potrebno, se pravi reaktivno.V knjigi Potrebna 

revolucija (angl. Necessary revolution) avtorji Senge, Smith, Kruschwitz, Laur in Schley 

(2008, str. 115)predstavijo Bob Willardov sistem petih stališč trajnostnega razvoja na 

različnih nivojih poslovanja. Sistem je prikazan na Sliki 2 in opisan v nadaljevanju. 

 

 

 

Vir: P. Senge et al., The necessary revolution: how individuals and organizations are working together to create 

a sustainable world, 2008, str. 115. 

Po mnenju zgoraj naštetih avtorjev veliko podjetij tiči pri dnu, v prvih dveh korakih 

neupoštevanja in upoštevanja predpisov. Navadno gre v teh fazah le za odgovarjanje na 

zunanje pritiske zakonodajalcev, deležnikov in javnosti, torej za izogibanje plačevanju kazni 

ter slabi publiciteti.Za korak dlje, v tretjo fazo (preseganje predpisov), se odgovorni v podjetju 

odločijo šele takrat, ko ugotovijo, da je vzdržni razvoj tudi način, kako znižati stroške in 

povečati učinkovitosti. Sledi prehod v četrto fazo, ko podjetja trajnost vključijo v svojo 

strategijo. To se pogosto zgodi, ko odkrijejo, da je na voljo bolj širok nabor poslovnih 

priložnosti. Le-te pa izhajajo iz proaktivne integracije dejavnikov trajnostnega razvoja v 

REAKTIVNO 

-  Uskladitve temeljnih vrednot 

-  Poslovna priložnost – upravljanje tveganj  

-  Regulativne zahteve – pritiski javnosti 

-  Eko učinkovitosti – regulativne grožnje 

2. Upoštevanje predpisov 

3. Preseganje predpisov 

1. Ne upoštevanje predpisov 

5. Poslanstvo/Namen 

4. Celovita strategija 

PROAKTIVNO 

Slika 2: Sistem petih stališč trajnostnega razvoja 
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poslovno strategijo podjetja in v proces odločanja.Zadnjo in najvišjo fazo je mogoče doseči na 

dva načina, in sicer s prehodom iz četrte faze, ali da podjetja že ob ustanovitvi svoje 

poslanstvo in vizijo nastavijo tako, da bo podjetje s svojim poslovanjem prispevalo k večji 

družbeni blaginji in odgovornemu ravnanju z naravnimi viri in okoljem.  

Ne glede na to,v kateri fazi zgoraj omenjenega sistema se podjetja nahajajo, je vsem glavni 

cilj dobičkonosno poslovanje. Tako se bodo za dodatne investicije v trajnostni razvoj odločali 

predvsem zaradi koristi in učinkovitosti, ki jih bodo od tega imeli. Senge in soavtorji (2008, 

str. 110) v knjigi Potrebna revolucijanaštevajo naslednje koristi: 

 pridobivanje konkurenčne prednosti od dobrega imena, 

 zaposlovanje in zadrževanje dobrih zaposlenih, 

 naklonjenost potrošnikov  »zelenim« blagovnim znamkam, 

 prihranki zaradi učinkovitosti in zmanjševanja količine odpadkov, 

 trajnost kot točka diferenciacije, 

 postati prednosten/priljubljendobavitelj, 

 oblikovanje prihodnosti industrije, 

 spreminjanje/izboljševanje podobe in blagovne znamke, 

 zagotavljanje konkurenčne prednosti kupcem in zvestoba strank ter 

 koristno izrabljanje recikliranih odpadkov. 

2 TRAJNOSTNI RAZVOJ V KEMIČNI INDUSTRIJI 

Najbolj preprosto lahko industrijo definiramo kot proces, skozi katerega surove materiale 

predelujemo v končne, potrošnji ustrezne izdelke. Življenje, kot ga poznamo danes, bi bilo 

brez industrije skoraj nepredstavljivo. Stol, na katerem sedimo, računalnik, na katerem 

pišemo, avtomobil, katerega vozimo – vse to je rezultat različnih področij industrije. Eno 

izmed teh področij je tudi kemična industrija.Najpogosteje, ko pomislimo na kakršno koli 

industrijo, še posebej kemično, se ne moremo izogniti nekemu negativnemu označevanju 

besede in takoj pomislimo na onesnaževanje, zastrupljanje, kupe smeti in podobno.Seveda v 

proizvodnji nastajajo tudi stranski produkti, kot so smeti in izpusti,ki niso zaželeni.Zavedati 

pa se moramo, da industrija v Sloveniji še zdaleč ni največji onesnaževalec. Po podatkih 

Agencije RS za okolje (Izpust toplogrednih plinov, 2014) v Sloveniji največ toplogrednih 

plinov v zrak izpustimo s prometom in energetiko.  Poleg tega je še posebej področje kemične 

industrije zelo regulirano in nadzorovano s strani države in EU. 

Kemična industrija je ključni akter v trajnostnem razvoju, saj poleg svojih naporov, vloženih 

v bolj trajno proizvodnjo in poslovanje, z razvojem okolju prijaznejših materialov in izdelkov 

pomaga k bolj vzdržnemu poslovanju tudi drugim sektorjem v gospodarstvu. Svet EU (2009, 

str. 8)  je v sklepih sestanka maja 2009, pod točko 25 poudaril, da je evropska kemična 

industrija sektor, ki ponuja rešitve, napredne materiale in tehnologije evropski industriji kot 

celoti. Poleg tega zagotavlja tudi trajnostne rešitve za številne probleme svetovnih razsežnosti. 

Nepogrešljivo vlogo naj bi imela tudi pri prehodu na trajnostno proizvodnjo in uporabo 

kemikalij na okolju prijazen način. Na spletni strani Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
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in razvoj je koncept trajnostne kemije opredeljen tako (Sustainable Chemistry, 2014): 

»Trajnostna kemija je znanstveni koncept, ki poskuša izboljšati učinkovitost pri izrabljanju 

naravnih virov za zadovoljevanje človeških potreb po kemičnih proizvodih in storitvah. 

Trajnostna kemija zajema dizajn, proizvodnjo in uporabo učinkovitih, efektivnih, varnih in 

okolju prijaznih kemičnih izdelkov ter procesov.« 

Zelo težko je trajnostni razvoj posplošiti na celotno kemijsko industrijo. Prvič zato, ker  je 

opredelitevkemičneindustrije zelo široka. Na nekaterih področjih je namreč nemogoče 

primerjati naprimer farmacevtsko industrijo in industrijo sredstev za lepljenje. Drugič pa  

zato, ker ima vsako podjetje glede trajnostnega razvoja drugačno razmišljanje in drugačne 

poti za uresničevanje le-tega. Zato so se začeli razvijati najrazličnejši podkoncepti. Med malo 

bolj splošnimi za kemično industrijo sta naprimer zelena kemija (angl. green chemistry) in 

koncept »od zibelke do zibelke« (angl. cradle to cradle).Patil et al. (2011, str. 4798) koncept 

zelene kemije definirajo tako: »Zelena kemija je revolucionarna filozofija, ki si prizadeva 

združiti vladne, akademske in industrijske kroge z osredotočenjem na okoljskih vplivih. Ta 

pristop zahteva odprt in interdisciplinaren pogled na materiale in razvoj izdelkov, z uporabo 

načela, da je bolje o možnostih za preprečevanje nastajanja odpadkov razmišljati že v fazi 

razvoja, kot pa šele,ko je izdelek že razvit in odpadki že nastajajo.« Tudi koncept »od zibelke 

do zibelke« se ukvarja z vprašanjem odpadkov in stranskih produktov v proizvodnji. Na 

spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije (ZKI mreža od zibelke do zibelke, 2014) 

omenjeni koncept definirajo tako:»Bistvo koncepta »od zibelke do zibelke«je vzpostaviti 

novo paradigmo oblikovanja in izvajanja načel (so)naravno učinkovitega delovanja, pristop pa 

temelji na vzorcih, ki jih najdemo v naravi (npr. posnemanje kroženja snovi tako, da 

minimaliziramo nastajanje odpadkov, nadomestitev fosilnih goriv in jedrske energije z 

obnovljivim viri, spodbujanje raznovrstnosti v industriji itd.). Glavni namen tega projekta je 

prispevati k trajnostnemu razvoju v EU.« 

V nadaljevanju poglavja bom podrobneje predstavil tri za kemično industrijo ključna 

združenja, in sicer Slovensko združenje kemijske industrije(v nadaljevanju ZKI), Evropski 

svet kemijske industrije(v nadaljevanju CEFIC)in Mednarodni svet kemijskih združenj(v 

nadaljevanju ICCA). Najprej bom vsakega posebej opisal, dotaknil se bom tudi članstva v 

združenjihter kar je za to nalogo najbolj pomembno, predstavil bom njihov prispevek k 

trajnostnemu razvoju v kemični industriji. 

2.1 Slovensko združenje kemijske industrije (ZKI) 

»Združenje kemijske industrije (ZKI) je panožno strokovno združenje, ki deluje kot 

avtonomna enota v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, v katerem člani uveljavljajo svoje 

specifične interese. Članstvo v združenju je prostovoljno.« (ZKI o združenju, 2014) Da se v 

združenju zavezujejo tudi k bolj vzdržnemu razvoju, je razvidno že iz sloganov, saj je eden 

izmed njih namenjen tudi trajnostnemu razvoju, in sicer: »Odgovorno ravnanje – naša zaveza 

k trajnostnem razvoju.« (ZKI o združenju, 2014) V združenje so povezana podjetja iz 

naslednjih dejavnosti po SKD 2008, (ZKI o združenju, 2014):  
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 proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov SKD šifra 20, 

 proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov SKD šifra 21 in  

 proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas SKD šifra 22. 

Polegomenjenih dejavnosti pa se v združenje priključujejo tudi podjetja, ki imajo v zgoraj 

naštetih dejavnostih interes (ZKI o združenju, 2014). Podjetja, ki imajo v združenju status 

člana, plačujejo tudi letno članarino. Njena višina je odvisna od treh kriterijev, in sicer števila 

zaposlenih, višine prihodkov in višine sredstev. Nekatera manjša podjetja so plačevanja letne 

članarine oproščena (Lestvica članarin ZKI, 2012).  Na spletni  strani ima združenje naštete 

tudi naloge, ki so opredeljene v statutu Gospodarske zbornice Slovenije.  Ker je naštetih nalog 

veliko, bomuporabil le tiste, ki kakorkoli vključujejo tudi trajnostni razvoj (ZKI naloge, 

2014): 

 partnerska vloga do ministrstev in drugih upravnih organov pri urejanju problemov 

panoge (zunanjetrgovinski odnosi, zakonodaja, varstvo okolja, ipd.), 

 vzpodbujanje uporabe kakovostnih dejavnikov poslovanja pri članih (standardizacija, 

tehnični predpisi, nove tehnologije, primerjalna presoja, ipd.), 

 spremljanje in primerjanje doseženih rezultatov, sodelovanje pri pripravi nove 

zakonodaje, izobraževanja v zvezi z varovanjem okolja, racionalno rabo energije, ipd. 

Združenje kemijske industrije sodeluje s panožnimi združenji, ki so kakorkoli povezana s 

kemično dejavnostjo. Poleg tega so tudi član Sveta evropske kemijske industrije, ki ga bom 

opisal v nadaljevanju (Članstvo ZKI v mednarodnih organizacijah, 2014). 

2.2 Evropski svet kemične industrije (CEFIC) 

Evropski svet kemične industrije je glavno evropsko združenje na področju kemične 

industrije. So zavezan partner pri oblikovanju politik EU, vzpostavljajo dialog z industrijo ter 

s svojimi člani delijo svoja strokovna znanja in izkušnje. Združenje zastopa 29.000 velikih, 

srednjih in malih kemičnih podjetij v Evropi, ki neposredno zagotavljajo 1,2 milijona 

delovnih mest in predstavljajo 20% svetovne kemične proizvodnje. Sedež združenja je v 

Bruslju že vse od njegove ustanovitve leta 1972. CEFIC v imenu svojih članov sodeluje tudi z 

mednarodnimi in EU institucijami, mednarodnimi mediji, nevladnimi organizacijami in 

drugimi zainteresiranimi deležniki (CEFIC, 2014). Člani sveta so razdeljeni v tri ločene 

skupine, in sicer (Our members, 2014): 

 korporacijski člani (angl. corporate members) (globalno usmerjena podjetja s sedežem v 

Evropi in prometom, večjim od 1 milijarde EUR), 

 državne zveze(angl. federation memebers) (med njimi tudi Združenje kemijske industrije 

preko Gospodarske zbornice Slovenije) ter 

 poslovni člani(angl. business members) (globalno usmerjena podjetja s sedežem v Evropi 

in prometom, manjšim od 1 milijarde EUR) 

S pomočjo veljavne zakonodaje in prostovoljnih pobud, ki so ključnega pomena za 

njihovozavezanost k trajnostnemu razvoju, si kot svojo glavno nalogo CEFIC prizadeva 
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narediti odgovorno ravnanje s kemikalijami, prepoznavno skozi celotno dobavno verigo v 

kemični industriji (Regulatory framework, 2014).Na svoji spletni strani imajo objavljen tudi 

seznam zgoraj omenjenih regulativ in pobud. Razdeljene so v dve skupini, in sicer vladne 

pobude in predpisi ter prostovoljne pobude. Med prostovoljnimi pobudami najdemo tudi 

program odgovornega ravnanja (ang. responsible care), ki ga bom opisal kasneje pri 

Mednarodnem svetu kemijskih združenj, v katerega je med drugim priključen tudi CEFIC. Na 

seznamu vladnih pobud in predpisov je po mojem mnenju najpomembnejše omeniti EU 

Uredbo o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij – REACH (Regulatory 

framework, 2014). Omenjena uredba je namreč že ob uvedbi dvigovala veliko prahu. Iz 

naslovov člankov lahko razberemo, da se ji je očitalo preveč birokracije in preveliko breme za 

mala in srednje velika podjetja (ang. SME). Primer takega članka, ki je bil objavljen v 

časopisu ICIS Chemical Businessza časa uvajanja leta 2007, je:»Reach "preveč kompleksen" 

za mala podjetja« (angl. Reach "too complex" for small firms).REACH zadeva uporabo, uvoz 

in proizvodnjo nevarnih ter nekaterih nenevarnih kemičnih snovi, predvsem pa njihov vpliv 

na okolje in človeško zdravje. Tako od podjetij, ki na letni ravni proizvedejo ali uvozijo več 

kot eno tono zgoraj omenjenih snovi, zahteva da le-te registrirajo pri Evropski Agenciji za 

kemikalije (European Chemicals Agency - ECHA). Glavni koraki in procesi v uredbi so: 

registracija, evalvacija, avtorizacija in prepovedi ter omejitve (REACH, 2014). 

2.3 Mednarodni svet kemijskih združenj (ICCA) 

Mednarodni svet kemičnih združenj je mednarodno združenje, ki predstavlja kemične 

proizvajalce po celem svetu (Who we are, 2014).ICCA deluje tako, da koordinira delo članic 

združenja, med njimi tudi CEFIC, in v njih vključenih podjetij z izmenjavo informacij in 

razvijanjem skupnih stališč o vprašanjih mednarodnih politik. Poleg tega v imenu članic 

sodeluje tudi z organizacijami kot so: Svetovna trgovinska organizacija (angl. World Trade 

Organization,v nadaljevanjuWTO), Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angl. 

Organisation for Economic Co-operation and Development, v nadaljevanj OECD) in 

Program združenih narodov za okolje (angl. United Nations Environment Programme, v 

nadaljevanjuUNEP)(What we do, 2014). Glavna področja, s katerimi se ICCA ukvarja, so 

(What we do, 2014):  

 politika o kemikalijah in zdravje 

 podnebne spremembe in energija 

 program odgovornega ravnanja 

Program odgovornega ravnanja je ena izmed najpomembnejših, če ne celo najpomembnejša 

prostovoljna globalna pobuda za področje trajnostnega razvoja v kemični industriji. Program 

odgovornega ravnanja je prostovoljna iniciativa, ki zavezuje podjetja k stalnemu izboljševanju 

poslovanja na področju zdravja, varnosti in okoljske učinkovitosti. Poleg tega spodbuja 

odprto komuniciranje z deležniki o uspešnosti poslovanja na omenjenih področjih 

(Responsible care, 2014). Podjetja svojo uspešnost merijo s šestnajstimi parametri, od katerih 

trije zadevajo varnost in zdravje zaposlenih, ostali pa ravnanje z okoljem. Več o merjenju in 

poročanju po smernicah POR vpoglavju 9. Program odgovornega ravnanja je globalna 
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pobuda, s katero v Evropi upravlja Evropski svet kemijske industrije. To počnejo preko 

nacionalnih združenj, v Sloveniji preko Združenja kemične industrijev okviru Gospodarske 

zbornice Slovenije. Poleg tega je naloga CEFIC-a kot člana ICCA promovirati omenjeno 

pobudo po celotni Evropi (ZKI Program odgovornega ravnanja por – naša zaveza k 

trajnostnemu razvoju, 2014). 

3 STANDARDI  IN IPPC DOVOLJENJE 

V tem poglavju bom predstavil ključne in za potrebe te naloge najbolj relevantne standarde in 

dovoljenje na področju trajnostnega razvoja. Tako, kot pri literaturi na temo 

vzdržnegarazvoja, se tudi pri standardih in dovoljenjih srečujemo, kot pravi Toth (2008, str. 

22), z »džunglo standardov«, ki so prezapleteni in preštevilni, da bi jim navadni ljudje ali celo 

strokovnjaki lahko sledili.Pri odločanju, kateri standard izbrati, imajo podjetja izredno 

pomembno in težko nalogo. Predvsem morajo paziti, da pri tem ostanejo realna in se v tej t.i. 

džungli ne izgubijo.Najprej bom predstavil tri standarde, in sicer po Tothovem (2008, str.56) 

mnenju med standardi v sistemu za okoljsko upravljanje (ang. environmental management 

system – EMS) najuglednejšima ISO 14001 in EMAS, ter OHSAS 18001, ki zadeva varnost in 

zdravje pri delu.Zadnjega v nalogo vključujem zato, ker je varnost na delovnem mestu ena 

izmed pomembnejših dolžnosti trajnostno naravnanega podjetja.Poleg omenjenih standardov 

pa bomna koncu poglavja predstavil tudi okoljevarstveno dovoljenje Celovito preprečevanje 

in nadzor onesnaževanja (ang. Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC). 

3.1 Standardi 

3.1.1 Sistem ravnanja z okoljem (angl. environmental management system, v 

nadaljevanju EMS) 

»Sistem ravnanja z okoljem zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali 

storitvene dejavnosti. Obsega tako izpolnjevanje zakonskih zahtev kot tudi uravnavanje 

stroškov, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja ter odzivanje na zahteve 

in pričakovanja poslovnih partnerjev organizacije, lastnikov oz. ustanoviteljev organizacije in 

ostale zainteresirane javnosti.« (Kaj je sistem ravnanja z okoljem?, 2014) 

Izvajanje in vodenje sistema sledi fazam Demingovega kroga – načrtuj, izvedi, preveri in 

ukrepaj, kar v praksi pomeni, da odgovorni najprej ocenijo okoljske vidike (elemente 

dejavnosti, ki vzajemno delujejo na okolje), šele nato se osredotočijo na najpomembnejše in 

določijo cilje za izboljšanje. Da je vse to skladno z okoljsko zakonodajo in temelji na 

okoljskih politikah, bi moralo vodstvo s pisno izjavo to tudi zagotoviti(Toth, 2008, str. 57). 

3.1.2 ISO14001 

ISO je kratica Mednarodne organizacije za standardizacijo (ang. International Organization 

for Standardization – ISO),katere sedež je v Ženevi, Švica. Z razvijanjem standardov se 

ukvarjajo že od leta 1947 in danes veljajo za največjega razvijalca mednarodnih standardov na 

svetu (About ISO, 2014).»ISO 14001 je mednarodno priznan standard, ki podjetja usmerja k 

vzpostaviti učinkovitegasistema za ravnanje z okoljem.«(What is ISO 14001 Environmental 
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Management?, 2014)ISO 14001, poznan tudi kot standard okoljskega upravljanja, je le eden 

iz družine standardov, ki se ukvarjajo z dejavniki, kakršni so okoljsko označevanje, ocena 

življenjskega cikla, vrednotenje učinkov ravnanja z okoljem, ipd. (Toth, 2008, str.58).  Na 

spletni stani Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje SIQ naštevajo nekaj 

potencialnih koristi, ki naj jih bi uporabnik standarda ISO14001 imel (Koristi sistematičnega 

ravnanja pri varovanju okolja, 2014): 

 izboljšanje metode vodenja procesov,  

 izboljšan položaj med konkurenti , 

 večje zaupanje javnosti, strank in poslovnih partnerjev, 

 sistemsko obvladovani varčevalni ukrepi in neposredno znižani stroški poslovanja, 

 izboljšane delovne razmere, 

 podpora v primeru zunanjega nadzora. 

V primeru, da si podjetja želijo pridobiti certifikat, se morajo obrniti na za to pooblaščene 

organizacije, v Sloveniji na primer na Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ ali 

Bureau Veritas Slovenija. Dopuščam možnost, da to nista edini pooblaščeni organizaciji v 

Sloveniji. Rezultati raziskave Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO, kažejo, da je 

bilo leta 2012 v Sloveniji 420 z ISO 14001 certificiranih podjetij (ISO, 2014).Trenutno za 

ISO14001 velja različica iz leta 2004, opozoriti pa je potrebno, da se v letu 2015 pričakuje 

novo, prenovljeno izdajo standarda (Pričakovane spremembe pri ISO 14001:2015, 2014). 

3.1.3 Shema okoljskega vodenja in presojanja EMAS (angl. Eko - management and 

audit scheme ) 

Shema za okoljsko vodenje in presojanje (Eko - management and audit scheme - EMAS) je 

instrument za upravljanje, ki ga je razvila Evropska komisija z namenom, da bi podjetja in 

druge organizacije ocenjevale, poročale in izboljševale svoje učinkovitosti na področju 

varovanja okolja. EMAS je dostopen vsem organizacijam, ki si želijo izboljšati svojo okoljsko 

učinkovitost. Uporabljajo ga lahko vsa proizvodna in storitvena podjetja po celem svetu 

(Welcome to EMAS, 2014). 

Po članku Teste in soavtorjev (2014, str. 166) EMAS and ISO 14001: the differences in 

effectively improving environmental performancenaštevam triključne razlike med standardom 

ISO 14001 in shemo EMAS. Prvič, vključevanje v sistem EMAS omogoča javni organ(v 

Sloveniji Ministrstvo za okolje in prostor prekoAgencije RS za okolje), medtem ko certifikat 

standarda ISO 14001 podeljujejo privatne organizacije, navedene v prejšnjem podpoglavju. 

Drugič, ISO 14001 jemednarodno veljaven standard že ves čas svojega obstoja. V sistem 

EMAS pa so lahko od leta 1993, ko je bil standard prvič izdan, pa do leta 2010, vstopala samo 

Evropska podjetja. Intretjič, EMAS določa strožje zahteve glede komuniciranja z zunanjimi 

deležniki kot ISO 14001. Toth (2008, str. 58) pravi, da je EMAS zelo institucionaliziran in 

nekoliko strožji od ISO 14001. Postopek registracije in preverjanja pa je le malce dražji kot 

pri ISO 14001. 
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Po podatkih Eurostata (Organisations and sites with EMAS registration, 2014)zelo hitro 

ugotovimo, da je EMAS med podjetji precej manj priljubljen kot ISO14001.V letu 

2012jecertifikat Sheme EMAS v Sloveniji imelo le 6 podjetji, ISO 14001 pa, kot sem že prej 

omenil, kar 420. Omenjeno stanje verjetnolahko pripišemo zgoraj naštetim razlikam med 

njima.Drugi razlog, zakaj se v podjetjih raje odločajo za ISO 14001, je verjetno tudi možnost 

združitve z drugimi standardi. Pri Bureau Veritas pravijo, da je ISO 14001 zasnovan tako, da 

je njegova vsebina združljiva z drugimi standardi sistemov vodenja, npr. ISO 9001 in 

OHSAS18001 (Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001, 2014). Sicer pa, kot sem že v tej nalogi 

omenil, ima vsako podjetjedrugačne poti pri uresničevanja trajnostnega razvoja. Nekateri se 

odločijo za ISO 14001, drugi izberejo EMAS, spet tretji lahko oba. Težko rečemo, da je v 

splošnem katera odločitev prava, zagotovo pa lahko trdimo, da ima vsako podjetje,ko se za 

določen standard odloči, tehtne razloge, ki odločitev podpirajo. 

3.1.4 OHSAS 18001 

Pri Bureau Veritas Slovenija OHSAS 18001 (Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu 

OHSAS 18001, 2014) opišejo tako: »OHSAS 18001 je mednarodni standard, uporaben za 

organizacije različnih panog. Organizacijam zagotavlja ustrezno opredelitev politike in ciljev 

varnosti ter zdravja pri delu. Omogoča boljši nadzor nad tveganji, ki izhajajo iz običajne 

poslovne prakse in drugih nepredvidenih situacij. Vsebina standarda temelji na ključnih 

konceptih nenehnih izboljšav in na dokazovanju skladnosti z zakonodajo«. 

Britanski inštitut za standardizacijo (angl. British Standards Institution – BSI) našteva 

naslednje koristi, ki naj bi jih podjetje imelo z uvedbo standarda (What are the benefits of BS 

OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management?, 2014): 

 motiviranje zaposlenih z varnejšimi in boljšimi delovnimi pogoji, 

 ustvarjanje dobrih pogojev za delo, 

 zmanjševanje števila nesreč in bolezni ter s tem povezanih stroškov, 

 prepoznavanje nevarnosti in vzpostavitev nadzora upravljanja le-teh … 

3.2 Dovoljenje 

3.2.1 IPPC  dovoljenje 

EU direktiva o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja (ang. Integrated Pollution 

Prevention and Control – IPPC) od podjetij v industrijski in kmetijski dejavnosti z visokim 

potencialom za onesnaževanje zahteva istoimensko, IPPCdovoljenje.Podjetje dovoljenje 

lahko pridobipod pogojem, da izpolnjuje z direktivo določene okoljske obveznosti. Ključne 

naštevam v nadaljevanju (EUROPA Integrated pollution prevention and control (until 2013), 

2014): 

 uporabiti morajo vse ustrezne ukrepe za preprečevanje onesnaževanja, t.i. najboljše 

razpoložljive tehnike (ang. Best Available Techniques – BAT); proizvodnja z manj 

odpadki, recikliranje, uporaba manj nevarnih snovi, ipd. 

 učinkovita raba energije, 
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 preprečevanje, odstranjevanje in recikliranje odpadkov na najmanj onesnažujoč način, 

 zagotavljanje preprečevanja nesreč in omejevanja škode, 

 preprečevanje onesnaževanja večjega obsega,… 

Direktiva je bila pod imenom Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzoru 

onesnaževanjaprvič sprejeta leta 1996, označena kot 96/61/EC.Leta 2008 je bila kodificirana 

in prenovljena v novejšo 2008/1/EC (The IPPC Directive, Ur. l. EU L 257, 10.10.1996, 2014). 

V letu 2010 pa je omenjeno direktivo popolnoma nadomestila nova, in sicer direktiva o 

industrijskih emisijah (angl. The Industrial Emissions Directive IED). Ta združuje IPPC 

direktivo in še šest drugih, ki so prav tako urejale področje industrijskega onesnaževanja 

(EUROPA Industrial emissions, 2014).V Sloveniji je za izdajo dovoljenj IPPC in vodenje 

registra odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,in sicer preko Agencije RS za okolje 

(Obrazci z navodili, 2014). Kot zanimivost naj še dodam, da lahko v procesu ocenjevanja, ali 

podjetju izdati dovoljenje ali ne, sodeluje tudi zainteresirana javnost(European commission – 

The IPPC Directive, 2014). 

4 MERJENJE IN POROČANJE 

Ko v nekaj usmerimo napor ter se za nek rezultat trudimo, nas seveda zanimajo tudi povratne 

informacije, kako uspešni smo bili, kje smo se zmotili, ali moramo kaj popraviti. V našem 

primeru,ko govorimo o trajnostnem razvoju, bo odgovornega v podjetju in zainteresirano 

javnost zanimalo, ali so zmanjšali negativne vplive na okolje, ali so poskrbeli za svoje 

zaposlene in ali so kljub temu dosegli dobre poslovne rezultate. Če želimo do te informacije 

priti, je vsekakor potrebno merjenje.Uspešnost pri trajnostnem razvoju lahko merimo na več 

načinov. Paziti moramo predvsem, da so podatki predstavljeni nedvoumno ter da so realni in 

točni.Med zainteresirano javnost spadajo deležniki, ki imajo v podjetju interes, na primer 

lastniki podjetja, dobavitelji, lokalna skupnost, banke, ipd. Podjetje z njimi o trajnostnem 

razvoju komunicirapreko poročil o odgovornem ravnanju. 

Fink Babič in Biloslavo (2012, str. 14–26) v članku Trajnostno poročanje podjetij: priložnosti 

in izzivi objavljata rezultate raziskave, katere namen je bil raziskati trajnostno poročanje 

podjetij v Sloveniji. Podatke sta zbirala zgolj iz sekundarnih virov, in sicer spletne strani 

podjetij ter iz poročil, objavljenih na spletu. Ugotovitve so pokazale, da je poročanje o 

trajnostnem razvoju v Sloveniji še vedno v zametkih. Od podjetij, ki so bila izbrana za 

raziskavo, naj bi jih le 25 % v poslovnih poročilih objavilo tudi okoljske in družbene 

informacije, samostojna okoljska poročila pa naj bi jih pripravljalo le 16 %.  V drugem delu 

pa sta ugotavljala,če so podjetja, ki imajo certifikat ISO 14001 ali so IPPC zavezanci, bolj 

nagnjenak poročanju o trajnostnem razvoju. Ugotovila sta, da tako ISO 14001 in IPPC 

dovoljenje spodbudno vplivata na trajnostno poročanje, saj naj bi ta podjetja o trajnostnem 

razvoju bolj obsežno poročala. 

Ker je poročanje o trajnostnem  razvoju  trenutno zgolj prostovoljno, se lahko podjetja o tem, 

ali bodo poročala ali ne, in kako bodo o tem poročala, odločajo sama. Na tem področju 

obstaja veliko smernic, standardov in okvirjev, med katerimi lahko podjetja izbirajo. V tem 

poglavju bom opisal svetovno najbolj prepoznano pobudo za globalno poročanje – GRI (angl. 
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Global Reporting Initiative, v nadaljevanju GRI). O poročanju po smernicah programa 

odgovornega ravnanja v tem poglavju ne bom pisal saj bom le-to podrobneje predstavil 

kasneje,v praktičnem delu, na primeru podjetja Mitol d.d. 

4.1 GRI (angl. Global reporting initiative, v nadaljevanju GRI) 

Pobudo za globalno poročanjeGRIsta leta 1997 sprožila Koalicija okoljsko odgovornih 

ekonomij (angl. Coalition for Environmentally Responsible Economies - CERES) in inštitut 

Tellus. Od leta 2002 GRI deluje kot samostojna, neprofitna organizacija s sedežem v 

Amsterdamu. Njihovo poslanstvo je uveljaviti trajnostno poročanje kot standardno prakso za 

vsa podjetja in organizacije. Podjetjem zagotavljajo okvir poročanja, ki vsebuje paleto metod 

merjenja in poročanja o učinkih in uspešnosti v zvezi s trajnostnim razvojem. Prve smernice 

so objavili leta 2000, danes pa je v veljavi že četrta različica – G4(What is GRI?, 2014). 

Na spletni strani ameriške agencije za varovanje okolja (Global reporting initiative 

(GRI),2014) naštevajo naslednje kazalce uspešnosti,o katerih podjetja poročajo v GRI 

poročilih: 

 gospodarski kazalci uspešnosti: sredstva, dobiček, investicije, davki, bonitete, 

produktivnost dela, plače , dobavitelji,… 

 okoljski kazalniki uspešnosti: poraba energije, vode in materiala, uporaba zemljišč ter 

emisije izpuščene v zrak, vodo in tla,… 

 kazalniki socialne ali družbene uspešnosti: varnost in zdravje zaposlenih, zadrževanje 

dobrih zaposlenih, plače, ugodnosti, usposabljanje, izobraževanje,… 

5 ZELENO TRŽENJE 

Peattie(2001, str. 129) zeleno trženje (angl. green marketing) opiše kot trženjske aktivnosti, ki 

skušajo zmanjšati negativne socialne in okoljske vplive obstoječih proizvodov in proizvodnih 

sistemov ter spodbujajo manj škodljive izdelke in storitve. 

Kot nam že samo ime pove, gre za trženje izdelkov, ki »naj bi« bili proizvedeni na okolju 

prijazen način,so okolju neškodljivi, v embalaži, ki se po uporabi reciklira, ipd., torej t.i. eko 

izdelkov.»Naj bi« v navednice postavljam zato, ker nekatera podjetja to izkoriščajoin 

vsepovprek ter neupravičeno uporabljajooznake za izdelke (naravno/zeleno/bio), ki v resnici 

tem trditvam sploh ne ustrezajo.Posledica tega je vsesplošen skepticizem potrošnikov do 

omenjenih izdelkov.Tako ljudje – kupci – tudi marsikateremu proizvajalcu/prodajalcu, ki tega 

ne izkorišča, ne zaupajo več. Na kratko lahko temu rečemo »okoljsko zavajanje kupcev« (ang. 

greenwashing). 

5.1 Okoljsko zavajanjepotrošnikov (angl. greenwashing) 

Tavčar (2013) v članku časopisa Delo (2013) najprej pojasni, da splošno veljavnega prevoda 

besede angl. greenwashing v slovenščino še ni, in pojem definira kot»zavajanje potrošnikov v 

povezavi z okoljskimi praksami podjetja ali okoljskimi koristmi izdelka ali storitve«. Dalje v 

članku našteje tudi sedem grehov angl. greenwashing-a, ki jih primerja s sedmimi smrtnimi 
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grehi v krščanstvu, ki so za človeka pogubni, če v njih vztraja. Sedem grehov angl. 

greenwashing-a:  

 Prvi greh,zamolčanje; avtor daje primer papirja, ki ni nujno okolju prijazen že samo zato, 

ker izvira iz trajnostno upravljanega gozda – njegova industrijska predelava lahko 

povzroča velika onesnaževanja, 

 Drugi greh,neobstoj dokaza; kot primer daje trditev, ki mora biti preverljiva  z ustrezno 

dokumentacijo, na primer, da so papirnati robčki zares narejeni iz polovice recikliranega 

papirja, 

 Tretji greh,nejasnosti; primer trditve »vse naravno«, tudi arzen in živo srebro najdemo v 

naravi, a sta vseeno strupena, 

 Četrti greh,prevarantske oznake; izdelek grafično ali v besedilu daje vtis, da ima potrdilo 

tretje osebe, ki sploh ne obstaja, 

 Peti greh,nepomembnosti; kot primer podaja trditev za rastlinska olja, ki nosijo oznako 

»brez holesterola«, katerega le-ta tako ali tako nimajo, 

 Šesti greh,manjše zlo; trditev je lahko resnična za skupino ali družino izdelkov, vendar je 

lahko posamezni izdelek okolju zelo škodljiv, 

 Sedmi in zadnji greh je greh laganja; trditve, ki niso resnične. 

6 PREDSTAVITEV PODJETJA MITOL d.d. 

Podjetje Mitol tovarna lepil, d.d. iz Sežane je svojo pot začelo v letu 1947, takrat pod imenom 

Mleko Sežana, njihova glavna dejavnost pa je bila odkup in predelava mleka. Prvo lepilo so v 

podjetju izdelali že leta 1954, in sicer na kazeinski osnovi. Kazein, glavno beljakovino v 

mleku (Kazein, b.l.), so pridobivali iz mleka, ki v proizvodnji ni bilo porabljeno. Kot 

prelomnico v razvoju podjetja na svoji spletni strani omenjajo leto 1962, ko so se odločili za 

postavitev 1700-litrskega reaktorja za proizvodnjo sintetičnih lepil. Leto kasneje so razvili že 

prva disperzijska lepila, ki so temeljila na emulzijah, kupljenih doma in v tujini. Pozneje so 

zaradi povečanih potreb omenjene emulzije začeli proizvajat tudi sami. Deset let po prelomni 

odločitvi so zaradi vse manjših odkupljenih količin mleka in neizkoriščenih kapacitet 

mlekarne le-to ukinili ter se popolnoma posvetili proizvodnji lepil. Leta 1979 so svojemu 

asortimentu kot prvi na Jugoslovanskem trgu dodali še talilna lepila. Podjetje se je leta 1995 

preoblikovalo v delniško družbo ter se v sodni register vpisalo z nazivom MITOL tovarna 

lepil, d.d., Sežana (Mitol skozi čas, 2014). 

Mitol d.d. deluje po dvotirnem sistemu upravljanja delniške družbe, kar pomeni, da sta na 

čelu družbe dva organa – nadzorni svet in uprava. Direktor uprave je gospod Marjan Mateta. 

Osnovni kapital podjetja je dne 31.12.2012 znašal 5.647.747,95 EUR in je bil razdeljen na 

267.033 navadnih imenskih kosovnih delnic. Od tega je 52% delež vseh delnic konec leta 

2012 pripadal družbi ADRIA NALOŽBE, d.o.o., Sežana, katere lastniki so zaposleni v 

podjetju Mitol d.d. Sedež podjetja Mitol d.d. je na Partizanski cesti 78 v Sežani(Mitol d.d. 

Sežana,2013a, str. 3, 9). Po standardni klasifikaciji SKD 2008 podjetje spada v skupino C – 

predelovalne dejavnosti, C20.520 proizvodnja sredstev za lepljenje (Statistični urad RS, b.l.). 
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Danes se Mitol d.d. s ponudbo preko 500 visokokvalitetnih proizvodov, modernim 

distribucijsko-logističnim centrom in delno avtomatizirano proizvodnjo uvršča med 

pomembnejše evropske proizvajalce lepil. S svojimi izdelki so prisotni v več kot 

petintridesetih državah. Na Češkem so leta 2004 ustanovili svoje prvo hčerinsko podjetje, 

MITOL CZ. Zavedajo se, da lahko svojo vizijo – postati vodilni proizvajalec lepil v vzhodni 

in južni Evropi – uresničijo le z lastnim znanjem in inovativnostjo. Zato veliko pozornost 

posvečajo tudi zadovoljstvu, predvsem pa varnosti zaposlenih na delovnem mestu 

(Predstavitev podjetja, 2014). 

Pri vsem tem pa v Mitolu vzdržujejo pozitiven odnos tudi do varovanja okolja in kot pravijo, 

je in bo le-ta v podjetju ostal stalnica.V Mitolu proizvajajo disperzije in disperzijska lepila, 

narejena na vodni osnovi, poleg tega pa proizvajajo še talilna lepila, ki so v trdnem stanju. 

Večina izdelkov je nenevarnih, to pa ne velja za surovine, ki jih uporabljajo v obratu 

polimerizacije – monomeri. Omenjeni monomeri namreč spadajo med nevarne snovi, zato 

ravnanju z njimi posvečajo posebno pozornosti. V Mitol d.d. razvijajo okolju prijazne izdelke, 

nevarne snovi zamenjujejo z nenevarnimi, v izdelkih nižajo vsebnost hlapnih organskih spojin  

(v nadaljevanju HOS) ter z vpeljevanjem novih tehnologij nenehno znižujejo emisije v okolje. 

Skrb za okolju sprejemljivo in varno proizvodnjo potrjujejo pridobljen certifikat standarda 

ISO 14001, pravica do uporabe logotipa Programa odgovornega ravnanja in IPPC 

dovoljenje.Več o trajnostnem razvoju izdelkov in podjetja pa v naslednjih poglavjih(Mitol 

d.d. Sežana,2013b, str. 8). 

Poleg sekundarnih virov sem za pisanje praktičnega dela naloge informacije in podatke 

pridobil tudi z intervjujem direktorja podjetja Mitol d.d., gospoda Marjana Matete. Celoten 

intervju je zapisan in predstavljen v prilogi 3. Intervju sem opravil v ponedeljek 30. 6. 2014 

na sedežu podjetja Mitol d.d., Partizanska cesta 78, Sežana. Intervju je trajal dve uri, z 

začetkom ob petnajstih. Vprašalnik je bil strukturiran, vprašanja pa odprtega tipa. 

7 EVROPSKA INDUSTRIJA SREDSTEV ZA LEPLJENJE 

Rdeča nit te naloge je trajnostni razvoj v kemični industriji. Kot sem že v teoretičnem delu 

omenil, je opredelitev kemične industrije zelo široka. Sem namreč lahko uvrstimo tako 

farmacevtsko podjetje kot podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo sredstev za lepljenje. Ker pa v 

tej nalogi koncept trajnostnega razvoja preučujem in razlagam na primeru podjetja, ki se 

ukvarja s proizvodnjo lepil, bom to poglavje namenil kratki predstavitvi te panoge.  

Po podatkih Evropskega združenja proizvajalcev lepil (angl. Association of the European 

Adhesive & Sealant Industry - FEICA) v Evropi letno izdelamo in porabimo več kot 

2.300.000 ton lepila. Proizvajalci na tem področju ponujajo več kot 250.000 različnih 

izdelkov, ki so prilagojeni uporabi v različne namene. Lepilo je uporabno tako pri vsakdanjih 

opravilih (manjša popravila, ustvarjalnost otrok v šoli, ipd.) kot v procesih različnih industrij, 

na primer gradbeni, lesni, avtomobilski pa tudi letalski in še mnogih drugih (Our industry, 

2014).   
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Tudi v tej panogi se podjetja povezujejo v združenja. V Evropi je najbolj prepoznavno 

združenje v tej panogi zagotovo že prej omenjeno Evropsko združenje proizvajalcev lepil. Od 

leta 2000 je v združenju član tudi podjetje Mitol d.d., ki se redno udeležuje organiziranih 

letnih konferenc.FEICA je multinacionalno združenje, ki zastopa Evropske proizvajalce lepil 

in tesnil. S podporo nacionalnih združenj, podjetij ter pridruženih članov zagovarja, usklajuje 

in zastopa skupne interese članov po celi Evropi (Mission statement, 2014). Na spletni strani 

združenja naštevajo naslednje koristi, ki naj bi jih od članstva v FEICI imela podjetja (The 

benefits of being a FEICA member, 2014): 

 Vaš glas bo slišan v Bruslju (FEICA ima kot evropski predstavnik proizvajalcev lepil 

vzpostavljene dobre odnose z EU zakonodajalci in drugimi evropskimi združenji), 

 zgodnje opozarjanje na spremembe v zakonodaji EU (redno in ažurno obveščanje svojih 

članov o ključnih dogodkih, ki bi lahko kakorkoli vplivali na njihovo poslovanje), 

 kakovostne informacije in nasveti (članom dajejo informacije, prilagojene njihovim 

potrebam) ter 

 izmenjava mnenj in praks (člani lahko izkoristijo možnost povezovanja in sodelovanja z 

drugimi člani v združenju) 

8 TRAJNOSTI RAZVOJ V PODJETJU MITOL d.d. 

»Odgovorno podjetništvo bo postalo zlato pravilo, ki bi ga morali upoštevati vsi zaradi 

netrajnostne narave sedanjih oblik razvoja in ne samo zaradi tržnih pričakovanj in javnega 

pritiska. Resnično odgovorno podjetje pa ne nastane samo z uvajanjem zapletenih postopkov. 

Nasprotno, potrebno je veliko več zdrave pameti, poštenosti in skrbi za bodoče generacije in 

manj besedičenja brez pomena in čakanja na nove standarde, ki bodo opredeljevali ta pojem«  

Marjan Mateta(Mitol d.d. Sežana,2013b, str. 3). 

Kot sem že v uvodu omenil, bom v tem poglavju opisal, kaj trenutno v podjetju Mitol d.d. 

delajo za trajnostnirazvoj podjetja in njihovih izdelkov. Da stanje kar najbolj celovito 

predstavim, bom poglavje razdelil na tri podpoglavja, vsako namenjeno posameznemu stebru 

trajnostnega razvoja.Najprej bom predstavil ekonomske kazalnike uspešnosti, nato družbene 

in na koncu še odnos podjetja do okolja. Jasno je, da so vsi trije stebri v trajnostnem razvoju 

enako pomembni in le skupek naporov na vseh treh področjih tvori trajnostno naravnano 

podjetje. Zato na tem mestu izpostavljam, da je vrstni red področij (stebrov) v nadaljevanju 

naključen. 

8.1 Ekonomski kazalniki 

V tabeli 1 so predstavljeni štirje kazalniki ekonomske uspešnosti poslovanja podjetja Mitol 

d.d. za obdobje 2009−2013. Formule za izračun ter obrazložitve kazalnikov sem povzel po 

knjigi Temelji računovodstva avtorjev M. Z. Groff, M. Hočevar in A. Igličar, 2007. Potrebne 

podatke pa sem v celoti pridobil iz letnih poročil podjetja za leta2008, 2010, 2012 in 2013. 

Omenjeni podatki in izračun kazalnikov so z obrazložitvami prikazani v prilogi 1, dobljene 

rezultate pa komentiram v nadaljevanju. 
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Tabela 1: Ekonomski kazalniki uspešnosti podjetja Mitol d.d. za obdobje 2009−2013 

KAZALNIKI 2009 2010 2011 2012 2013 

Gospodarnost poslovanja 1,0684 1,0217 1,0292 1,0640 1,0657 

Čista dobičkonosnost kapitala v % 5,72  5,78  4,93  9,39  10,64  

Delež kapitala v financiranju v % 67,46  53,43  57,51  60,17  67,95  

Delež dolgoročnih sredstev v % 58,37  55,34  56,75  52,67  52,11  
 

Vir:Mitol d.d.,Letno poročilo podjetja Mitol d.d. za leto 2008, 2009, str. 27–30;Mitol d.d., Letno poročilo 

podjetja Mitol d.d. za leto 2010, 2011, str. 22 –25, 45; Mitol d.d., Letno poročilo podjetja Mitol d.d. za leto 

2012, 2013, str. 25–28, 48; Mitol d.d., Letno poročilo podjetja Mitol d.d. za leto 2013, 2014, str. 25–28 

Prvi v tabeli, kazalnik gospodarnosti poslovanja, kaže razmerje med poslovnimi prihodki in 

poslovnimi odhodki. Prikazuje torej učinkovitost družbe pri opravljanju osnovne (poslovne) 

dejavnosti, saj so iz izračuna izločeni finančni prihodki in finančni odhodki ter drugi prihodki 

in drugi odhodki. Če so prihodki večji od odhodkov, pomeni, da podjetje posluje 

gospodarno(Groff, Hočevar, &Igličar, 2007, str. 298–299). Kot je razvidno iz tabele 1, je 

podjetje Mitol d.d. v vseh opazovanih letih poslovalo gospodarno, saj so bili prav v vseh letih 

poslovni prihodki višji od poslovnih odhodkov. V povprečju so bili višji za 5%. 

Naslednji kazalnik, čista dobičkonosnost kapitala, prikazuje razmerje med čistim poslovnim 

izidom in povprečnim stanjem kapitala. Pove nam, koliko denarnih enot je »ustvarila« ena 

denarna enota kapitala, zato je kazalnik zanimiv predvsem za lastnike kapitala v podjetju. 

Vrednost kazalnika lahko primerjamo z višino obrestnih mer na dolgoročne depozite pri 

bankah ali z obrestnimi merami državnih vrednostnih papirjev ter s tem ugotavljamo 

uspešnost naložbe (Groffet al.2007, str. 300). Iz podatkov v tabeli lahko ugotovimo, da je bila 

vrednost kazalnika čiste dobičkonosnosti kapitala v podjetju Mitol d.d. za obdobje od 2010–

2013 pozitivna in je v povprečju znašala 7,3 %.  

Delež kapitala v financiranju kaže razmerje med kapitalom in celotnimi obveznostmi do virov 

sredstev. Vrednost kazalnika 100% bi pomenila, da podjetje nima dolgov in celotna sredstva 

financira s kapitalom. Tako lahko iz velikosti kazalnika ugotovimo tudi, kolikšna je odvisnost 

podjetja od zunanjih virov financiranja(Groffet al.2007, str. 285). Izračun kazalnika kaže, da 

so v Mitol d.d. skozi opazovano obdobje ohranjali »zdravo« razmerje med kapitalom in 

zunanjimi viri financiranja. V povprečju je delež kapitala med vsemi obveznostmi do virov 

sredstev znašal 61,3 %. 

Zadnji izračunan kazalnik v tabeli je delež dolgoročnih sredstev, prikazuje pa delež oziroma 

odstotek dolgoročnih sredstev med vsemi sredstvi podjetja. Vrednost kazalnika je zelo 

odvisna od panoge, v kateri podjetje posluje. Na splošno pa, če se vrednost kazalnika v času 

zmanjšuje, to lahko pomeni, da so se povečala kratkoročna sredstva (zaloge, denarna sredstva 

ali kratkoročne terjatve), kar ima pozitiven vpliv na obračanje sredstev. Prav tako pa lahko 

zmanjšanje kazalnika pomeni tudi, da v podjetju prihaja do dezinvestiranja v osnovna sredstva 

(Groffet al.2007, str. 289). Če pogledamo rezultate v tabeli 1, vidimo, da se je glede na leto 

poprej kazalnik v opazovanem obdobju zmanjšal trikrat. Prvo zmanjšanje v letu 2010 lahko 
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po podrobnejšem pregledu bilanc stanja pripišemo predvsem zmanjšanju stanja podpostavko 

dolgoročne finančne naložbe, ki so se glede na prejšnje leto zmanjšale skoraj za 1.700.000 

EUR. To je neposredno vplivalo na zmanjšanje dolgoročnih sredstev v primerjavi s 

kratkoročnimi sredstvi, katerih vrednost je ostala skoraj nespremenjena. Drugo znižanje 

kazalnika opazimo v letu 2012, ko so se kratkoročna sredstva glede na leto 2011 absolutno 

povečala za 651.549 EUR, dolgoročna pa predvsem zaradi zmanjševanja vrednosti osnovnih 

sredstev(amortizacija) zmanjšala za 532.125 EUR. Tretjič se je kazalnik znižal v letu 2013, in 

sicer za 0,56 odstotne točke. Spremembo lahko v glavnem pripišemo zmanjševanju vrednosti 

osnovnih sredstev. 

Na splošno lahko na podlagi izračunanih kazalnikov in samih rezultatov podjetja ugotovimo, 

da podjetje Mitol d.d. kljub težkim časom (obdobje recesije), gledano iz ekonomskega vidika, 

uspešno posluje. 

8.2 Družbeni steber 

V tem delu bom izpostavil in predstavil štiri interesneskupine oziroma skupnosti,katerim je 

podjetje Mitol d.d. odgovorno. Predstavil bom, v kakšnih odnosih so in kako podjetje svojo 

odgovornost do omenjenih skupin izvaja. Te skupine so kupci, zaposleni, lokalna skupnost in 

konkurenti. Večino informacij za pisanje tega podpoglavja črpam iz že prej omenjenega 

intervjuja priloženega v Prilogi 3. 

Kupci so z vidika uresničevanja primarnega cilja podjetja – dobička, najbolj pomembni. Kot 

sem že prej napisal,je podjetje Mitol d.d. s svojimi izdelki prisotno že v več kot petintridesetih 

državah. Pravijo, da je za njihov uspeh ključno to, da znajo prisluhniti kupcem, ter izdelke 

razvijajo na podlagi njihovih potreb, želj in preferenc. »Ne prilagajamo kupcev izdelkom, mi 

izdelke razvijamo po meri uporabnika.« (Predstavitev  podjetja, 2014) 

Pri poslovanju podjetja imajo zelo pomembno vlogo tudi zaposleni. Odgovornost, ki jo ima 

podjetje do zaposlenih, se kaže na več načinov. Gotovo je najbolj pomembno to, da 

zaposlenim zagotovijo varno in zdravju neškodljivo delovno okolje. V podjetju Mitol d.d. 

varne delovne pogoje zagotavljajo s pomočjo sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu 

OHSAS 18001. Certifikat omenjenega standarda so pridobili že leta 2006. Poleg tega 

pooblaščena družba mesečno izvaja presoje o požarni varnosti in varstvu pri delu. Če pa do 

nesreče pri delu vseeno pride, raziščejo vzrok, zakaj je do nesreče prišlo, ter na podlagi 

ugotovitev uvedejo korektivne ukrepe. Zelo pomembno je tudi, da zaposlene spodbujajo k 

nenehnemu učenju. Zato v Mitol d.d. vsako leto pripravijo plan izobraževanja, v katerem na 

podlagi potreb določijo, na katerih področjih bodo zaposlene izobraževali. Direktor podjetja 

pravi, da je pri pripravi plana izobraževanja njihovo glavno vodilo izpopolnjevati zaposlene, 

da bodo lahko dosegali zastavljene cilje podjetja ter sledili novim razvojnim trendom. Pri 

izbiri tečajev in institucij, ki bodo izobraževanja izvajala, se držijo tudi pravila 

ekonomičnosti(z minimalnimi vložki doseči maksimalen rezultat). Odgovorno podjetje pa 

mora skrbeti tudi za motivacijo in zadovoljstvo svojih zaposlenih. V Mitol d.d. uspešnost 

zaposlenih pri delu nagradijo z denarnimi nagradami, poleg nagrajevanja pa skrbijo tudi za 

najrazličnejša druženja. Letno organizirajo druženja, izlete in različna praznovanja. 
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Ko govorimo o družbeni odgovornosti podjetja, največkrat pomislimo na odgovornost 

podjetjado lokalne skupnosti.Podjetje Mitol d.d. je locirano v neposrednem centru mesta 

Sežana, zato so odnosi z lokalno skupnostjo tako še bolj pomembni. Podjetje lokalni 

skupnosti prispeva na več načinov. Z donacijami na primerpomagajo knjižnici, zdravstvu 

(denarna pomoč pri nakupu reševalnega vozila) lokalnim kulturnim društvom ter 

najrazličnejšim krožkom. Poleg naštetega pa že od leta 1994 sponzorirajo rokometni klub 

Mitol Sežana. Zelo pomembni so tudi odnosi z okoliškimi prebivalci. V podjetju so v letih 

2008 in 2009dobili štiri pritožbe glede neprijetnega vonja, ki pa so ga omejil z investicijo v 

dva nova kondenzatorja. Po omenjenm posegu pritožb ni bilo več. 

Na koncu pa še odnosi s konkurenti – direktor podjetja pravi, da njihove konkurente 

spoštujejo ter si svoj del trga zagotavljajo na pošten in korekten način.  

8.3 Skrb in varovanje okolja 

Skrb in varovanje okolja v podjetju Mitol d.d. je in ostaja stalnica. Podjetje deluje na zelo 

občutljivem kraškem okolju, ki je zaradi svojih specifik (propustna tla, podzemni sistemi – 

jame) na onesnaževanje še posebej občutljivo. V Mitol d.d. se tega zavedajo in kot 

pravijo,morebitne vplive na okolje zaradi izvajanja njihove dejavnosti zmanjšujejo z 

investicijskimi posegi, prav tako pa tudi z neprestanim izobraževanjem zaposlenih za 

obvladovanje delovanja podjetja. Z investicijskimi posegi vplivajo na področjih izpustov 

nevarnih snovi v tla in vodo, emisij v zrak, oddanih količin odpadkov in učinkovitejše rabe 

vode in energije. V podjetju menijo, da gospodarno ravnanje z energijo in surovinami, 

učinkovito ravnanje z odpadnimi snovmi ter racionalna raba drugih naravnih virov ni le 

usmeritev v trajnostni razvoj, ampak tudi nuja zaradi optimizacije stroškov delovanja. Vsako 

leto si zastavijo plan aktivnosti, ki prispevajo k manjšanju vplivov na okolje in zdravje 

zaposlenih ter okoliških prebivalcev.Pri kontroli omenjenih vplivov spremljajo kazalnike in 

trende pri posameznih ključnih vidikih zdravja pri delu in varstvu okolja. Naloge in 

odgovornosti na omenjenem področju izvajajo člani posebnega poslovodnega tima za okolje. 

Pri tem uporabljajo standard ISO 14001 kot orodje za spremljanje in sistematično 

izboljševanje sistema(Mitol d.d. Sežana,2013b, str. 8, 12–13).Podjetje v praksi okolje varuje z 

naslednjimi tehnikami zaščite okolja(Mitol d.d. Sežana,2013b, str. 13): 

 skladiščenje nevarnih snovi je ločeno (zunanje skladišče vnetljivih snovi, notranje 

skladišče z nevarnimi snovmi ter vkopane cisterne za monomere) in ustrezno opremljeno 

(lovilci nevarnih snovi), 

 posebna navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi (doziranje, pretakanje, transport,…) 

 problematiko emisij hlapnih organskih komponent in prahu v zraku rešujejo tako, da 

imajo po delovnih mestih urejeno odsesavanje. Le-to je speljano na centralni sistem 

odsesavanja, ki vodi onesnažene pline prek kondenzatorjev za izločanje monomerov v 

čiščenje na mokri pralnik plinov ter mokri filter, 

 zbirna mesta za komunalne odpadke in odpadno embalažo imajo urejena po delovnih 

enotah. Odpadke ločujejo že ob izvoru in jih pred oddajo shranjujejo na lokaciji za 

odpadke, 
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 zbirna mesta za nevarne odpadke so urejena po delovnih enotah. Opremljena so z 

navodili, kako omenjene odpadke označiti in shraniti preden jih oddajo na lokacijo 

zunanjega skladišča vnetljivih snovi, 

 kanalizacija odpadnih tehnoloških vod je urejena po delovnih operacijah, ki odpadne 

(pralne) vode  zajema in vodi do lastne čistilne naprave, kjer vodo pred izpustom v javno 

kanalizacijsko omrežje prečistijo s postopkom elektroflokulacije.   

Ekološko problematiko vpletajo tudi v raziskave in razvoj, saj si, kot pravijo, prizadevajo 

razvijati kakovostne izdelke, ki temeljijo na okolju prijaznih materialih in tehnologijah. V letu 

2012 so na primer sodelovali v dveh prijavah EUROSTARS razpisov, in sicer BISOIVE in 

ECOSIVE. Bistvo omenjenih projektov je razviti nova lepila, katerih osnovna surovina ne bi 

temeljila na naftni osnovi, ampak na osnovah iz obnovljivih virov(Mitol d.d. Sežana,2013b, 

str. 8,9). 

9 POTI, PO KATERIH PODJETJE MITOL d.d. URESNIČUJE 

TRAJNOSTNI RAZVOJ 

V tej nalogi sem velikokrat omenil, da ima vsako podjetje svojo pot in načine uresničevanja 

trajnostnega razvoja. V primeru podjetja Mitol d.d. lahko po besedah direktorja to pot 

časovno razdelimo na dve fazi. Glavni cilj prve faze je bil pridobitev IPPC dovoljenja,v drugi 

pa nadaljevanje izvajanja dobrih praks na tem področju.Kot začetek te »trajnostne« poti v 

podjetju Mitol d.d. jemljejo razpravo na konferenco FEICA – Evropsko združenje 

proizvajalcev lepil leta 1998. Tu so namreč spoznali, kako pomembno vlogo bo za obstoj 

podjetja v prihodnosti igrala ekologija. Pri izbiri standardov in poti direktor pravi, da so zelo 

previdni in vse možnosti dobro preučijo. Doda še, da je pri odločanju ključen trezen 

razmislek. Njihovo glavno vodilo pri izbiri standardov in priključevanju k različnim 

programom je bilo, da pokrijejo vse tri stebre trajnostnega razvoja in jih integrirajo v celoto – 

integriran sistem vodenja. V nadaljevanju opisujem aktivnosti v prvi fazi, torej fazi 

pridobivanja IPPC dovoljenja. Večino informacij, potrebnih za pisanje tega poglavja, sem 

pridobil iz že prej omenjenega intervjuja z gospodom Mateto, kije kot priloga priložen nalogi 

– priloga št.  3. 

9.1 ISO14001 

ISO 14001 v podjetju uporabljajo kot orodje za izvajanje aktivnosti na okoljevarstvenem 

področju. Gospod Mateta pravi, da so s procesom pridobivanja certifikata omenjenega 

standarda začeli takoj, ko so na omenjeni konferenci ugotovili, da bodo za obstoj podjetja 

morali napore usmeriti tudi v varovanje okolja. Certifikat standarda ISO 14001 so kot eni 

izmed prvih na primorskem prejeli že naslednje leto, torej leta 1999.  

9.2 Integracija ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001 

Kot sem že na začetku tega poglavja omenil, je bilo pri izbiri standardov v Mitol d.d. glavno 

vodilo, da pokrijejo vse tri stebre trajnostnega razvoja in jih integrirajo v celoto. V integriran 

sistem vodenja so vključili sistem vodenja kakovosti ISO 9001, sistem ravnanja z okoljem 
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ISO 14001 in sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu  OHSAS 18001. Za integracijo 

omenjenih sistemov vodenja so se po besedah direktorja odločili predvsem zaradi koristi, ki iz 

tega izhajajo. 

9.3 Čista proizvodnja 

Program Čiste proizvodnje so leta 2009 pri UNEP (Program Združenih narodov za okolje) 

definirali tako: »Program čiste proizvodnje je kontinuirano izvajanje celovite preventivne 

strategije varovanja okolja na procesih in proizvodih s ciljem zmanjšati vpliv na ljudi in 

okolje«(Resource Efficient and Cleaner Production, 2014).V Mitol d.d. so k temu programu 

pristopili leta 2003. Pristop smatrajo kot korak na poti sistema ISO 14001.  

9.4 Motor Challange 

»Evropski program Motor Challenge je prostovoljni program na področju energetske 

učinkovitosti elektromotornih sistemov.« (Evropski program Motor Challange, 2014). Kot 

pravi direktor, so se za pristop k programu v Mitolu odločil zato, ker program zadeva 

področje energetske učinkovitosti, ki je tudi element standarda ISO 14001. Bistvo tega 

programa je nadgradnja oziroma posodobitev elektromotornih sistemov s ciljem izboljšati 

energetsko učinkovitost. Kot trdi direktor, je njihova oprema že pred oceno stanja ustrezala 

postavljenim zahtevam, tako da je šlo bolj za potrditev preteklih aktivnosti na tem področju. 

9.5 Združenje kemijske industrije in Program odgovornega ravnanja 

Podjetje Mitol d.d. je v Združenje kemijske industrije (ZKI) včlanjeno že veš čas obstoja. 

Direktor podjetja Mateta je bil dva mandata in pol tudi predsednik združenja. Po njegovem 

mnenju je glavni cilj združenja sodelovanje s ciljem povečanja konkurenčnosti v celotni 

panogi. Kritičen pa je do Evropskega sveta kemijske industrije CEFIC in Mednarodnega sveta 

kemičnih združenj ICCA, ki naj bi bistven poudarek dajali na direktive, medtem ko elemente 

konkurenčnosti puščajo ob strani. Kot rezultat tega pa naj bi bilo upadanje števila zaposlenih 

v evropski kemični industriji. Omenjene organizacije, kot sem napisal že v teoretičnem 

delu,svojim članom dajejo smernice. Med drugim podjetja usmerjajo tudi pri prostovoljni 

iniciativi Program odgovornega ravnanja. Direktor podjetja pravi, da so kProgramu 

odgovornega ravnanja pristopili zato, ker gre za krepitev kemične panoge v smislu 

odgovornega ravnanja. Poleg tega pa še zato, ker gre za pobudo, ki združuje celotno svetovno 

kemično industrijo v odgovornem ravnanju. V okviru omenjenega programa letno izdelajo 

tudi poročilo o odgovornem ravnanju. Več o tem poročilu v naslednjem poglavju 10, kjer bom 

pisal o merjenju in poročanju podjetja Mitol na področju trajnostnega razvoja. 

9.6 IPPC dovoljenje 

Direktor podjetja pravi, da je bila pridobitev IPPC dovoljenja za Mitol d.d. nujno potrebna, saj 

bi v nasprotnem primeru, če dovoljenja ne bi dobili, morali prenehati s poslovanjem. Postopek 

pridobivanja dovoljenja je zahteval veliko vlaganj in investicij s ciljem zmanjševanja 

onesnaževanja vode, zraka in količine odpadkov. IPPC dovoljenje je podjetje Mitol d.d. leta 
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2008 tudi dobilo in tako zaključilo prvo fazo trajnostne poti. S tem, ko so dovoljenje dobili, so 

se za naslednjih deset let tudi zavezali, da bodo stalno nadgrajevali opremo in izboljševali 

procese po načelu najboljših razpoložljivih tehnik BAT. 

10 MERJENJE IN POROČANJE O TRAJNOSTNEM RAZVOJU V 

PODJETJU MITOL d.d. 

V podjetju Mitol d.d. tako kot v drugih slovenskih podjetjih vsako leto pripravijo in objavijo 

podatke o poslovanju, zbrane v letnem poročilu. To je sestavljeno iz računovodskega in 

poslovnega dela. V računovodskem delu poročila objavljajo računovodske izkaze (bilanca 

stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala) ter pojasnila k 

njim, torej ekonomska uspešnost podjetja. V poslovnem poročilu pa ponavadi opišejo, kaj se 

je v preteklem letu dogajalo na področju prodaje in nabave, z zaposlenimi ter investicijami in 

razvojem. Poleg omenjenega, del poslovnega poročila namenijo tudi temam v zvezi z 

varovanjem okolja. Tu objavljajo predvsem podatke o rabi vode in energentov ter o količinah 

nastalih odpadkov. Tako na nek način že v letno poročilo vključijo vse tri stebre trajnostnega 

razvoja (Mitol d.d. Sežana, 2013a, str. 3 - 51). Poleg tega pa vsako leto izdajo tudi poročilo o 

odgovornem ravnanju. V letu 2012 so izdali že štirinajsto. Omenjeno poročilo izdelujejo v 

skladu s smernicami prostovoljne pobude Program odgovornega ravnanja, o kateri sem pisal 

že v teoretičnem delu zaključne naloge. Poročilo o odgovornem ravnanju podjetja Mitol d.d.  

je vsebinsko sestavljeno iz treh delov, in sicer uvod, osrednji del ter del, ki je namenjen objavi 

podatkov. V uvodnem delu poročila lahko preberemo nagovor direktorja ter kratko 

predstavitev podjetja. Uvodu sledi osrednji del, kjer opisujejo, kaj v podjetju delajo za 

trajnostni razvoj podjetja in izdelkov. Tu zainteresiranega bralca najprej seznanijo z njihovo 

politiko ravnanja z okoljem,o področjih okoljskega izobraževanja kadrov, vpletanjem varstva 

okolja v raziskave in razvoj ter s plani in cilji, ki si jih vsako leto na področju varovanja 

okolja zastavijo. Osrednji del zaključijo s predstavitvijo sistema varovanja okolja. V zadnjem 

delu poročila pa, kot sem že omenil, objavljajo podatke, ki jih čez leto merijo sami ali za to 

pooblaščeni zunanji izvajalci (Mitol d.d. Sežana,2013b, str. 13). Indikatorji oziroma 

pokazatelji so razdeljeni po naslednjih področjih (Mitol d.d. Sežana,2013b, str. 13): 

 odpadki (nenevarni in nevarni odpadki), 

 odpadne vode (fosforne spojine v vodi, dušikove spojine v vodi, kemična poraba kisika in 

težke kovine v vodi), 

 hrup, 

 emisije v zrak (emisije lahko hlapnih organskih spojin, emisije žveplovega dioksida in 

dušikovih oksidov, raba energentov in emisije ogljikovega dioksida), 

 varstvo pri delu in poklicne bolezni (število poškodb pri delu, število smrtnih poškodb pri 

delu, poklicne bolezni, pogostost in resnost poškodb,…). 

Dejanski podatki za obdobje 2009−2012 in obrazložitve, so po področjih zbiranja 

predstavljeni v prilogi2. Na koncu poročila podatke zberejo v tako imenovano tabelo z 

indikatorji, ki je izdelana v skladu z navodili zgoraj omenjene iniciative.  
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SKLEP 

S pregledom aktivnosti, ki jih podjetje Mitol d.d. za trajnostni razvoj podjetja in 

izdelkovtrenutno izvaja, ugotavljam, da imajo vzpostavljene dobre prakse na tem področju in 

tako potrjujem prvo raziskovalno tezo te naloge – Podjetje Mitol d.d. ima na področju 

trajnostnega razvoja vzpostavljene dobre prakse poslovanja. V Mitol d.d. se zavedajo, kako 

pomembno vlogo pri uresničevanju primarnega cilja podjetja – dobičkonosnosti, igrata še 

področji odgovornost do družbe ter varovanje okolja.Zavedajo pa se tudi, da je trajnostno 

naravnan razvoj pogoj za obstoj, ne samozaradi doseganja zakonskih zahtev, ampak tudi 

zaradi konkurenčnosti podjetja.Direktor podjetja gospod Mateta je v intervjuju dejal: 

»Zavedanje pomembnosti konkurenčnosti nas ves čas vodi, da stalno izboljšujemo vse 

procese«. 

Zagotovo pa obstajajo še možnosti, kako že doseženo stanje še izboljšati. Tako lahko potrdim 

še drugo raziskovalno tezo te naloge – S še večjim poudarkom na trajnostnem razvoju lahko 

Mitol d.d. gradi svoje konkurenčne prednosti. Direktor podjetja pravi, da napore usmerjajo na 

področja, kjer so kapacitete za izboljšanja še proste, stalno pa zmanjšujejo vse vrste izgub na 

področjih energije, vode in odpadkov.  

Prvi dve raziskovalni tezi sta se neposredno navezovali na podjetje Mitol d.d. in njihovo 

poslovanje, tretja pa zadeva celotno evropsko kemično industrijo, in sicer – Trajnostni razvoj 

v evropski kemični industriji je zadovoljiv, vendar obstajajo možnosti za njegove izboljšave. 

Področje kemične industrije je s strani EU zakonodaje zelo regulirano, še posebej striktno je 

urejeno področje varovanja okolja. V tej nalogi sem omenil uredbo o registraciji, evalvaciji, 

avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter direktivo o celovitem preprečevanju in 

nadzoru onesnaževanja (IPPC). S tega vidika lahko mirno trdim, da je trajnostni razvoj v 

kemični industriji zadovoljiv, prav tako lahko trdim, da obstajajo možnosti za izboljšave. 

Tako lahko potrdim tudi tretjo raziskovalno tezo v tej nalogi.  

Ugotavljam, da ima Mitol d.d. na področju trajnostnega razvoja dobre prakse poslovanja in 

dobro strategijo za v prihodnje.Podjetje problematiko jemlje resno, pohvalno je tudi dejstvo, 

da so večino certifikatov standardov in pristopov k prostovoljnim pobudam dobili oziroma 

pristopili že zelo zgodaj. Direktor podjetja je v intervjuju dejal tako: »V Mitolu si želimo biti 

resnično odgovorno podjetje, ne želimo se hvaliti, zato za trajnostni oziroma vzdržen razvoj 

podjetja in naših izdelkov delamo in ne govorimo«.Med pregledovanjem trenutnih aktivnosti 

pa sem opazil tudi nekaj, ne ravno pomanjkljivosti, ampak možnosti za izboljšavepredvsem 

na področju poročanja o trajnostnem razvoju. V podjetju Mitol d.d.,javnosti poročajo 

izključno preko letnih poročil. V teh poročilih so ključni podatki o varovanju okolja sicer 

objavljeni, ampak glede na to, da vsako leto izdelajo zelo podrobno poročilo o odgovornem 

ravnanju, podjetju svetujem, da bi le-to objavilitudi na njihovi spletni strani.Ta nasvet 

utemeljujem z navezavo na raziskavo glede poročanja podjetij o trajnostnem razvoju 

omenjeno v poglavju 4, za katero so podatke iskali izključno na spletnih straneh podjetij. Prav 

tako podjetju priporočam, da v svojih poročilih bolj podrobno opišejo tudi družbeni steber 

trajnostnega razvoja. Na primer pod rubriko zaposleni bi lahko v letnem poročilu poleg 
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podatkov o strukturi zaposlenih in stopnji izobrazbe dodali še nekaj informacij o motivaciji, 

druženju, izobraževanju, varnosti pri delu, ipd. Poleg zaposlenih pa bi lahko v poročila 

vključili še druge v 7.2 poglavju omenjene skupine, katerim je podjetje odgovorno. 

Nalogo končujem s citatom iz Svetega pisma in sicer Jakobovim svarilom prevzetnim: »Če 

torej kdo zna delati, kar je prav, pa tega ne dela, greši.« (Jak 4,17). 

Težko lahko kdo reče, da je v tej poplavi informacij in nenehnemu opozarjanju medijev, 

šolstva, politike ter najrazličnejših organizacij ostal neveden v smislu »nikoli nisem še slišal 

za okoljsko problematiko.« Torej je vprašanje, ki se tu postavlja, zakaj je to področje v 

nekaterih razvitih državah kljub možnosti popolne informiranosti še vedno na tako nizki 

ravni. Mogoče je zato kriva prav prevzetnost in brezbrižnost nekaterih ljudi, ki jih dobrobit 

prihodnjih generacij sploh ne zanima.    
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Priloga 1: Ekonomski kazalniki uspešnosti podjetja Mitol d.d.  

V Tabeli 1 so zbrani vsi potrebni podatki za izračun izbranih kazalnikov uspešnosti podjetja 

Mitol d.d. Podatke sem pridobil iz bilanc stanja in izkazov poslovnega izida, objavljenih v 

letnih poročilih podjetja Mitol d.d. za obdobje od leta 2009 do 2013. V nadaljevanju 

pojasnjujem, kateri podatki so zajeti pod posameznimi postavkami v tabeli. 

Tabela 1: Postavke iz računovodskih izkazov podjetja Mitol d.d,. potrebne za računanje 

kazalnikov za obdobje 2009–2013 

POSTAVKE 2009 2010 2011 2012 2013 

Sredstva 17.492.996 16.324.092 14.561.159 14.680.583 13.681.853 

Dolgoročna 

sredstva 
10.211.351 9.033.784 8.264.183 7.732.058 7.129.158 

Obveznosti do 

virov sredstev 
17.492.996 16.324.092 14.561.159 14.680.583 13.681.853 

Kapital 11.801.148 8.721.482 8.373.800 8.833.356 9.297.117 

Poslovni prihodki 15.005.127 17.174.629 18.418.137 18.355.949 17.804.874 

Poslovni odhodki 14.044.263 16.809.351 17.895.331 17.252.514 16.707.965 

Prihodki 15.237.866 17.368.805 18.681.797 18.427.061 17.884.578 

Čisti poslovni izid 716.861 593.412 421.803 807.719 964.411 

Povprečno stanje 

sredstev 
18.670.849* 16.908.544 15.442.626 14.620.871 14.181.218 

Povprečno stanje 

kapitala 
12.524.330* 10.261.315 8.547.641 8.603.578 9.065.237 

 

Legenda:*Za izračun povprečnega stanja sredstev in povprečnega stanja kapitala za leto 2009 (izračun 

pojasnjujem v nadaljevanju) sem potreboval dodatne podatke o stanju sredstev (19.848.701 €) in stanju kapitala 

(13.247512 €) za leto 2008. 

Vir:Mitol d.d.,Letno poročilo podjetja Mitol d.d. za leto 2008, 2009, str. 27–30;Mitol d.d., Letno poročilo 

podjetja Mitol d.d. za leto 2010, 2011, str. 22 –25, 45; Mitol d.d., Letno poročilo podjetja Mitol d.d. za leto 

2012, 2013, str. 25–28, 48; Mitol d.d., Letno poročilo podjetja Mitol d.d. za leto 2013, 2014, str. 25–28 

Pojasnila: 

Sredstva: pod postavko sredstva so zajeta vsa sredstva podjetja Mitol d.d. v bilanci stanja, 

torej dolgoročna sredstva, kratkoročna sredstva in kratkoročne aktivne časovne razmejitve. 

Dolgoročna sredstva: pod postavko dolgoročna sredstva so zajeta celotna dolgoročna sredstva 

v bilanci stanja podjetja Mitol d.d., in sicer neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna 

sredstva, dolgoročne finančne naložbe,  dolgoročne poslovne terjatve in odložene terjatve za 

davek. 
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Obveznosti do virov sredstev: pod to postavko je zajeta celotna pasivna stran bilance stanja 

podjetja Mitol d.d., torej kapital, rezervacije, dolgoročne obveznosti, kratkoročne obveznosti 

in kratkoročne pasivne časovne razmejitve. 

Kapital: pod postavko kapital je zajet celoten kapital podjetja Mitol d.d. iz bilance stanja, 

katerega vrednost je seštevek naslednjih bilančnih postavk: vpoklicni kapital, kapitalske 

rezerve, rezerve iz dobička, presežek iz prevrednotenja, preneseni čisti poslovni izid in čisti 

poslovni izid poslovnega leta.  

Poslovne prihodke podjetja Mitol d.d. sem po podatkih Agencije Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve (AJPES, 2014) ugotovil  tako, da sem v izkazih poslovnega 

izida seštel naslednje postavke: prihodki od prodaje proizvodov blaga in materiala ter 

prihodki od opravljenih storitev na storitev na domačem in tujem trgu, prihodki iz 

usredstvenih lastnih proizvodov, storitev, blaga in materiala ter drugih poslovnih prihodkov.    

Poslovni odhodki: Podatke o višini poslovnih odhodkov podjetja Mitol d.d. sem dobil iz 

pojasnil k izkazom poslovnega izida. Mednje spadajo: proizvajalni stroški prodanih 

proizvodov, nabavna vrednost prodanega blaga, stroški prodajanja, stroški splošnih dejavnosti 

(uprava in nabava) in prevrednotovalni poslovni odhodki. 

Prihodki: Pod to postavko so zajeti vsi prihodki, torej poslovni, finančni in drugi prihodki. 

Izračun prihodkov za podjetje Mitol d.d. je prikazan v tabeli 2. 

Tabela 2: Izračun prihodkov podjetja Mitol d.d. od leta 2009 do 2013 

Leto 1. Poslovni prihodki 2. Finančni prihodki 3. Drugi prihodki Skupaj (1+2+3) 

2009 15.005.127 187.689 45.050 15.237.866 

2010 17.174.629 181.112 13.064 17.368.805 

2011 18.418.137 163.084 100.576 18.681.797 

2012 18.355.949 45.730 25.382 18.427.061 

2013 17.804.874 63.830 15.874 17.884.578 
 

Vir:Mitol d.d.,Letno poročilo podjetja Mitol d.d. za leto 2008, 2009, str. 27–30;Mitol d.d., Letno poročilo 

podjetja Mitol d.d. za leto 2010, 2011, str. 22 –25, 45; Mitol d.d., Letno poročilo podjetja Mitol d.d. za leto 

2012, 2013, str. 25–28, 48; Mitol d.d., Letno poročilo podjetja Mitol d.d. za leto 2013, 2014, str. 25–28 

Vrednost postavke Čisti poslovni izid v tabeli je enaka postavki Čisti poslovni izid 

obračunskega obdobja v izkazu poslovnega izida podjetja Mitol d.d. 

Povprečno stanje sredstev sem dobil tako, da sem končno stanje celotnih sredstev podjetja 

Mitol d.d. na dan 31. 12 v obdobju t seštel z višino končnega stanja sredstev na 31. 12 v 

obdobju t – 1, katera so enaka višini začetnega stanja sredstev v obdobju t. Dobljeno vsoto 

sem delil z dve. 

Enak postopek kot pri sredstvih, sem uporabil tudi pri izračunu povprečnega stanja kapitala. 
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KAZALNIKI 

Formule za izračun ter obrazložitve kazalnikov v celoti povzemam po knjigi Temelji 

računovodstva avtorjev M., Z. Groff, M. Hočevar & A. Igličar, 2007. 

Tabela 3: Kazalniki ekonomske uspešnosti podjetja Mitol d.d. od leta 2009 do 2013 

KAZALNIKI 2009 2010 2011 2012 2013 

Gospodarnost poslovanja 1,0684 1,0217 1,0292 1,0640 1,0657 

Čista dobičkonosnost sredstev v % 3,83  3,51 2,73 5,52 6,80 

Čista dobičkonosnost kapitala v % 5,72  5,78 4,93 9,39 10,64 

Delež kapitala v financiranju v % 67,46 53,43 57,51 60,17 67,95 

Delež dolgoročnih sredstev v % 58,37 55,34 56,75 52,67 52,11 

 

Vir:Mitol d.d.,Letno poročilo podjetja Mitol d.d. za leto 2008, 2009, str. 27–30;Mitol d.d., Letno poročilo 

podjetja Mitol d.d. za leto 2010, 2011, str. 22 –25, 45; Mitol d.d., Letno poročilo podjetja Mitol d.d. za leto 

2012, 2013, str. 25–28, 48; Mitol d.d., Letno poročilo podjetja Mitol d.d. za leto 2013, 2014, str. 25–28 

Pojasnila kazalnikov:  

Gospodarnost poslovanja = poslovni prihodki/poslovni odhodki 

Kazalniki gospodarnosti na splošno kažejo učinkovitost poslovanja organizacij oziroma 

razmerje med prihodki in odhodki. Če so prihodki večji od odhodkov, pomeni, da podjetje 

posluje gospodarno. Kazalnik gospodarnosti poslovanja, ki sem ga izračunal tudi za podjetje 

Mitol d.d., prikazuje učinkovitost družbe pri opravljanju osnovne (poslovne) dejavnosti, saj so 

iz izračuna izločeni finančni prihodki in finančni odhodki ter drugi prihodki in drugi odhodki 

(Groffet al. 2007, str. 298–299). 

Čista dobičkonosnost sredstev = čisti poslovni izid/povprečno stanje sredstev 

Kazalnik čiste dobičkonosnosti sredstev prikazuje, kako uspešno podjetje uporablja svoja 

sredstva. Višja kot je vrednost kazalnika, bolj uspešno je podjetje poslovalo. Kazalnik se 

uporablja tudi za primerjavo rezultatov z drugimi podjetji v isti panogi (Groffet al. 2007, str. 

300). 

Čista dobičkonosnost kapitala = čisti poslovni izid/povprečno stanje kapitala 

Kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala kaže, koliko denarnih enot je ustvarila ena denarna 

enota kapitala. Zato je kazalnik zanimiv predvsem za lastnike kapitala v podjetju. Vrednost 

izračunanega kazalnika lahko primerjamo z obrestnimi merami dolgoročnih depozitov pri 

bankah ali obrestnimi merami državnih vrednostnih papirjev ter s tem ugotavljamo uspešnost 

naložbe (Groffet al. 2007, str. 300). 

Delež kapitala v financiranju = kapital/obveznosti do virov sredstev  

Delež kapitala v financiranju v našem primeru kaže odstotek kapitala med celotnimi 

obveznostmi do virov sredstev (odstotek zato, ker sem dobljeni delež pomnožil s sto). Višja 
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kot je vrednost kazalnika, večji je delež trajnih virov med celotnimi viri sredstev. Vrednost 

kazalnika sto % bi pomenila, da podjetje nima dolgov in celotna sredstva financira s 

kapitalom (Groffet al. 2007, str. 285). 

Delež dolgoročnih sredstev = dolgoročna sredstva/sredstva   

Delež dolgoročnih sredstev pove delež oziroma odstotek dolgoročnih sredstev med vsemi 

sredstvi podjetja. Vrednost kazalnika je zelo odvisna od panoge, v kateri podjetje posluje. Na 

splošno pa, če se vrednost kazalnika v času zmanjšuje, to lahko pomeni, da so se povečala 

kratkoročna sredstva (zaloge, denarna sredstva ali kratkoročne terjatve), kar ima pozitiven 

vpliv na obračanje sredstev. Prav tako pa lahko zmanjšanje kazalnika pomeni tudi, da v 

podjetju prihaja do dezinvestiranja v osnovna sredstva (Groffet al. 2007, str. 289). 
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Priloga 2: Merjenje in poročanje o trajnostnem razvoju podjetja Mitol d.d. Sežana  

1 KAKO V PODJETJU MITOL D.D. MERIJO IN POROČAJO O 

TRAJNOSTNEM RAZVOJU 

V podjetju Mitol d.d. tako kot v drugih slovenskih podjetjih vsako leto pripravijo in objavijo 

podatke o poslovanju, zbrane v letno poročilo. To je sestavljeno iz računovodskega in 

poslovnega dela. V računovodskem delu poročila objavljajo računovodske izkaze (bilanca 

stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala) ter pojasnila k 

njim, torej ekonomska uspešnost podjetja. V poslovnem poročilu pa po navadi opišejo, kaj se 

je v preteklem letu dogajalo na področju prodaje in nabave, z zaposlenimi ter investicijami in 

razvojem. Poleg omenjenega, del poslovnega poročila namenijo tudi temam v zvezi z 

varovanjem okolja. Tu objavljajo predvsem podatke o rabi vode in energentov ter količinah 

nastalih odpadkov. Tako na nek način že v letno poročilo vključijo vse tri stebre trajnostnega 

razvoja. Poleg tega pa vsako leto izdajo tudi poročilo o odgovornem ravnanju. V letu 2012 so 

izdali že štirinajsto. Omenjeno poročilo izdelujejo v skladu s smernicami prostovoljne pobude 

Program odgovornega ravnanja, o kateri sem pisal že v teoretičnem delu zaključne naloge. 

Poročilo o odgovornem ravnanju podjetja Mitol d.d.  je vsebinsko sestavljeno iz treh delov, in 

sicer uvod, osrednji del ter del ki je namenjen objavi podatkov. V uvodnem delu poročila 

lahko preberemo nagovor direktorja ter kratko predstavitev podjetja. Uvodu sledi osrednji del, 

kjer opisujejo, kaj v podjetju delajo za trajnostni razvoj podjetja in izdelkov. Tu 

zainteresiranega bralca najprej seznanijo z njihovo politiko ravnanja z okoljem, vpletanjem 

varstva okolja v raziskave in razvoj ter s plani in cilji, ki si jih vsako leto na področju 

varovanja okolja zastavijo. Osrednji del zaključijo s predstavitvijo sistema varovanja okolja. 

V zadnjem delu poročila pa, kot sem že omenil, objavljajo podatke, ki jih čez leto merijo sami 

ali za to pooblaščeni zunanji izvajalci. Indikatorji oziroma pokazatelji so razdeljeni po 

naslednjih področjih:  

 odpadki (nenevarni in nevarni odpadki), 

 odpadne vode (fosforne spojine v vodi, dušikove spojine v vodi, kemična poraba kisika in 

težke kovine v vodi), 

 hrup, 

 emisije v zrak (emisije lahko hlapnih organskih spojin, emisije žveplovega dioksida in 

dušikovih oksidov, raba energentov in emisije ogljikovega dioksida), 

 varstvo pri delu in poklicne bolezni (število poškodb pri delu, število smrtnih poškodb pri 

delu, poklicne bolezni, pogostost in resnost poškodb, …). 

Ti podatki so po področjih zbiranja predstavljeni v nadaljevanju. Na koncu poročila podatke 

zberejo v tako imenovano tabelo z indikatorji (Tabela 1), ki je izdelana v skladu z navodili 

zgoraj omenjene iniciative. 
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Tabela 1: Tabela z indikatorji  (Program odgovornega ravnanja) v obdobju 2009 do 2012 

KPI 

POR 
Področje/indikator Enota 2009 2010 2011 2012 

Varnost pri delu in poklicne bolezni 

1 
Število nesreč s smrtnim 

izidom za zaposlene 
število 0 0 0 0 

2 

Pogostost izostankov z 

dela zaradi poškodb pri 

delu za zaposlene 

število/ure 35 21 27 14 

2.a Število poškodb pri delu  število 5 3 4 2 

2.b Število opravljenih ur ure 144.639 145.152 147.014 139.638 

2.c Število zaposlenih število 83 87 86 83 

3 

Število nesreč s smrtnim 

izidom za zunanje 

izvajalce 

število  0 0 0 0 

4 - 

opcija 

Pogostost poklicnih 

bolezni 
število 0 0 0 0 

Varstvo okolja 

            Ravnanje z odpadki 

5 
Odstranjevanje nevarnih 

odpadkov 
t 14 4 4 2 

6 
Odstranjevanje 

nenevarnih odpadkov 
t 198 183 180 183 

            Emisije v zrak 

7 Žveplov dioksid (SO2) t 0,005 0,006 0,006 0,005 

8 Dušikovi oksidi (NOx) t 0,5 0,6 0,6 0,5 

9 
Lahkohlapne organske 

spojine (HOS) 
t 2,7 2,9 2,6 2,9 

10 Ogljikov dioksid (CO2) t CO2ek 1.322 1.443 1.486 1.406 

11 Dušikov oksid (N2O) t CO2ek - - - - 

12 
Fluorirani ogljikovodiki 

(HFC) 
t CO2ek - - - - 

                                                                                                                                    se nadaljuje 
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nadaljevanje 

KPI 

POR 
Področje/indikator Enota 2009 2010 2011 2012 

13 Drugi toplogredni plini t CO2ek - - - - 

                Izpusti v vode 

14 
Kemijska potreba po 

kisiku (KPK) 
t 11 6 2 5 

15 Fosforne spojine  t 

pod 

mejo 

det. 

pod 

mejo 

det. 

pod 

mejo 

det. 

pod 

mejo 

det. 

16 Dušikove spojine  t 0,040 0,029 0,014 0,031 

 17 - 

opcija 

Težke kovine (As, Cd, Cr, 

Cu, Pb, Hg, Ni, Zn) 

t 

(posamezno) 
- - - - 

18 

Druge substance, ki 

potencialno ogrožajo ljudi 

ali okolje 

t 

(posamezno) 
- - - - 

Poraba virov 

19 Poraba energije toe 367 408 413 374 

20 Specifična poraba energije toe/t 0,027 0,028 0,029 0,026 

 20 a Obseg proizvodnje t 13.436 14.748 14.335 14.307 

21 Poraba vode m3 12.318 15.254 15.271 14.044 

Prevoz (distribucija) 

22 
Nesreče povezane s 

prevozom proizvodov 

število/t (na 

vrsto 

prevoza) 

- - 0 0 

22 a Število nesreč 

število (na 

vrsto 

prevoza) 

- - 0 0 

22 b Prepeljana količina 
t (na vrsto 

prevoza) 
11.734 12.914 12.446 12.772 

 

Vir: Mitol d.d., Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2012, 2013, str. 27–28, tabela Tabela z indikatorji. 

2 ODPADKI 

Odpadki v podjetju Mitol d.d. nastajajo v proizvodnih in spremljevalnih procesih. Kot pravijo, 

je bil v zadnjem desetletju na področju odpadkov glavni cilj maksimalno angažirati vse 

zaposlene k ločevanju odpadkov na viru nastanka ter tako povečati delež odpadkov, ki gredo 
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v predelavo. Podatki kažejo, da jim to uspeva, saj se je v opazovanem obdobju delež 

komunalnih odpadkov zniževal (Mitol d.d. Sežana, 2013b,str. 15). Tak trend pa pripisujejo 

predvsem naslednjim aktivnostim (Mitol d.d. Sežana, 2013b,str. 15):  

 višji stopnji ozaveščenosti zaposlenih (vsakoletno izobraževanje in nenehno objavljanje 

podatkov o odpadkih na oglasni deski), 

 izboljšanemu ločevanju odpadkov kot posledici boljše ozaveščenosti ter 

 vračanju kosovnih odpadkov dobavitelju (odpadna električna in elektronska oprema, 

akumulatorji, gume, …). 

Ker naj bi pri ločevanju odpadkov dosegli optimalno stanje, nameravajo v prihodnosti 

aktivnosti na tem področju usmeriti v zmanjševanje porabljene embalaže na enoto dobavljene 

surovine (nabave v večjih embalažnih enotah ipd.). Opozarjajo pa še, da je količina odpadkov 

precej odvisna tudi od obsega proizvodnje in spreminjanja strukture proizvodnje. (Mitol d.d. 

Sežana, 2013b,str. 15) 

Tabela 2: Ločeno zbrana embalaža (kg / tono izdelka) v obdobju 2009–2012 

Leto 
Ločeno zbrana embalaža 

(kg/t izdelka) 

2009 5,3 

2010 4,6 

2011 5,0 

2012 4,4 
 

Vir: Mitol d.d., Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2012, 2013, str. 15, graf Ločeno zbrana embalaža. 

2.1 Oddani nenevarni odpadki 

Pri nenevarnih odpadkih v podjetju Mitol d.d. ločeno spremljajo količine odpadkov, ki 

neposredno nastajajo v proizvodnji (izdelava disperzij in lepil) in odpadke, ki s proizvodnjo 

niso direktno povezani (vzdrževanje, kuhinja, režija, …). (Mitol d.d. Sežana, 2013b,str. 15) 

Nenevarni odpadki iz dejavnosti (tabela 3) nastajajo zaradi čiščenj, neustreznih kakovosti in 

kala. V glavnem gre za odpadna lepila, vodne mulje lepil in mulje iz čistilnih naprav. 

Dolgoročni cilj na tem področju je stalno zniževanje specifičnih količin oddanih odpadkov. 

(Mitol d.d. Sežana, 2013b, str. 15) 
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Tabela 3: Oddani nenevarni odpadki iz dejavnosti v obdobju 2009–2012 

NENEVARNI ODPADKI IZ 

DEJAVNOSTI 

Oddana količina 

2009         

(v kg) 

2010        

(v kg) 

2011         

(v kg) 

2012        

(v kg) 

Odpadna lepila 57.765 61.226 49.300 44.920 

Vodni mulji lepil 25.512 17.500 32.680 56.460 

Vodne odpadne raztopine lepil 0 0 0 0 

Mulji iz čistilnih naprav - pogača 90.160 81.560 72.240 72.580 

SKUPAJ 173.437 160.286 154.220 173.960 

Kg odpadka/tono proizvoda 12,9 10,9 10,8 12,2 
 

Vir: Mitol d.d., Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2012, 2013, str.15, tabela Nenevarni odpadki. 

Kot sem že omenil, v kategorijo ostalih nenevarnih odpadkov (tabela 4) spadajo odpadki, ki 

niso direktno povezani s proizvodnimi procesi. Iz tabele 4 vidimo, da največji delež teh 

odpadkov pripada mešanim komunalnim odpadkom. Količinsko gledano sta pomembni še 

kategoriji odpadnih kovin in ostalih odpadkov. Odpadki v teh dveh kategorijah so v glavnem 

posledica investicijskih posegov. (Mitol d.d. Sežana, 2013b,str. 16) 

Tabela 2: Oddani ostali nenevarni odpadki v obdobju 2009–2012 

OSTALI NENEVARNI 

ODPADKI 

Oddana količina 

2009         

(v kg) 

2010        

(v kg) 

2011         

(v kg) 

2012        

(v kg) 

Železne kovine 13.120 9.080 11.840 4.580 

Organski kuhinjski odpadki 812 865 812 1.609 

Jedilno olje in maščobe 73 41 73 177 

Mešani komunalni odpadki 10.880 11.800 12.720 10.620 

Razno (gradb., tonerji, EE opr.) 55 597 44 28 

SKUPAJ 24.940 22.383 25.489 17.014 

Kg odpadka / tono proizvoda  1,9 1,5 1,8 1,2 
 

Vir: Mitol d.d.,Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2012, 2013, str.16, tabela Ostali nenevarni odpadki. 

2.2 Oddani nevarni odpadki 

Nevarni odpadki (tabela 5) v proizvodnji nastajajo zaradi uporabe nevarnih surovin in 

pomožnih sredstev za proizvodnjo. Pravijo, da je količina oddanih nevarnih odpadkov še bolj 

kot s proizvodnjo, pogojena z vrsto vzdrževalnih del. Sem štejejo gradbena dela (azbest), 

čiščenje rezervoarjev z nevarnimi snovmi, kurilno olje, menjava termičnega olja, čiščenje 

lovilcev olj, … Prav tako, kot pri drugih vrstah odpadkov, je tudi pri nevarnih dolgoročni cilj 

zmanjševanje količin oddanih odpadkov. Pri tem pa velik poudarek dajejo na skrbno ravnanje 

z njimi  in porabi snovi v namene, za katere so snovi nabavili. (Mitol d.d. Sežana, 2013b,str. 

16) 
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Tabela 5: Oddani nevarni odpadki v obdobju 2009–2012 

NEVARNI ODPADKI 

Oddana količina 

2009         

(v kg) 

2010        

(v kg) 

2011         

(v kg) 

2012        

(v kg) 

Odpadna topila 524 240 926 467 

Zavržene ostale kemikalije 610 43 380 88 

odpadna olja, voski  100 170 300 200 

Mulji iz oljnih lovilcev in od čiščenja 

cistern 
11.140 2.000     

Absorbenti, filtrirana sredstva, čistilne 

krpe,...  
363 320 340 350 

Odpadna lepila, ki vsebujejo nevarne 

snovi 
777 97 272 425 

Odpadni izocianati 1 6   326 

Embalaža (od nevarnih snovi)       15 

Fluorescentne luči   45 15   

Barva v spreju (400 ml) 17       

Svinčeve baterije   720 1.865   

SKUPAJ 13.532 3.641 4.098 1.871 

Kg / tono proizvoda 1,01 0,25 0,29 0,13 

 

Vir: Mitol d.d., Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2012, 2013, str. 16, tabela Oddani nevarni odpadki. 

2.3 Oddani odpadki skupaj 

Tabela6: Oddani odpadki skupaj v obdobju 2009–2012 

ODDANI ODPADKI 

SKUPAJ 

Oddana količina 

2009         

(v kg) 

2010        

(v kg) 

2011         

(v kg) 

2012        

(v kg) 

NENEVARNI ODPADKI 187.497 170.869 166.989 180.355 

NEVARNI ODPADKI 13.532 3.641 4.098 1.871 

KOMUNALNI ODPADKI 10.880 11.800 12.720 10.620 

SKUPAJ EMBALAŽA 71.365 67.964 72.010 63.305 

SKUPAJ VSI ODPADKI  283.274 254.274 255.817 256.151 

Kg / tono proizvoda 21,1 17,2 17,8 17,9 
 

Vir: Mitol d.d,, Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2012, 2013, str. 17, tabela Oddani odpadki skupaj. 
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3 PORABA PITNE VODE 

V podjetju Mitol d.d. vodo uporabljajo kot surovino (35–40 %), grelni in hladilni medij, 

komunalno vodo in kot pralno vodo. (Mitol d.d. Sežana, 2013b,str. 20) Porabo vode skušajo 

zmanjševati z naslednjimi ukrepi (Mitol d.d. Sežana, 2013b,str. 20): 

 ekološko pranje reaktorjev (del odpadne vode, ki nastaja pri pranju reaktorjev ponovno 

uporabijo v procesu), 

 uvedba centralnega sistema (odkrivanje puščanj in neracionalne porabe je hitrejše) ter 

 uvedba samočistilnih cevovodov in samočistilnih filtrov (manj pranja). 

Z leti se je količina odpadne vode v podjetju povečevala. Tak trend pripisujejo stalnemu 

povečevanju obsega proizvodnje, višjih zahtev glede kakovosti ter fleksibilnosti proizvodnje. 

(Mitol d.d. Sežana, 2013b, str. 19) 

Tabela 7: Poraba pitne vode v obdobju 2009–2012 

Leto Poraba vode (m
3
) 

2009 12.318 

2010 15.254 

2011 15.271 

2012 14.044 
 

Vir: Mitol d.d., Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2012, 2013, str. 27–28, tabela Tabela z indikatorji. 

4 ODPADNE VODE 

Odpadne tehnološke vode v podjetju nastajajo zaradi pranja tehnološke opreme in prostorov 

(obrat proizvodnje disperzij in obrat za proizvodnjo disperzijskih in talilnih lepil). Minimalna 

količina odpadne vode nastane tudi pri pranju polindustrijske ter laboratorijske opreme 

(razvojno kontrolni laboratorij - upravna zgradba). V podjetju imajo svojo čistilno napravo, ki 

dnevno predela od 15 do 18 m
3
 odpadne tehnološke vode. Postopek čiščenja je 

elektroflokulacija, posedanje in filtracija prek filter stiskalnice. Prečiščeno vodo izpustijo v 

javno komunalno omrežje, pogačo, ki ostane pa v zato namenjen kontejner. (Mitol d.d. 

Sežana, 2013b,str. 18) 

4.1 Izpusti v vode 

4.1.1Fosforne spojine 

Kljub temu, da v odpadne tehnološke vode fosfornih spojin ne izpuščajo, v vodi, ki priteče iz 

čistilne naprave, vseeno izvajajo monitoring nad njimi. Kot kažejo podatki v tabeli 8, so 

količine omenjenih spojin v vodi zanemarljive. (Mitol d.d. Sežana, 2013b,str. 19) 
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Tabela 3: Izpust fosfornih spojin v vodo v obdobju 2009–2012 

Leto 
Celokupni fosfor 

(mg / l) 

Letna količina v 

kg 

2009 0,05* < 1 

2010 0,05* < 1 

2011 0,05* < 1 

2012 0,06** < 1 

Legenda: * pod mejo detekcije 

                ** ena od dveh meritev pod mejo detekcije 

Vir: Mitol d.d., Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2012, 2013, str. 19, tabela Fosforne spojine. 

4.1.2Dušikove spojine 

Nekatere surovine v proizvodnji vsebujejo dušikove spojine. Rezultati meritev celotno 

vezanega dušika v odpadni vodi iz čistilne naprave kažejo, da so količine le-tega skoraj 

neznatne. (Mitol d.d. Sežana, 2013b,str. 19) 

Tabela 9: Izpust dušikovih spojin v vodo v obdobju 2009–2012 

Leto 
Celokupni vezan dušik 

(mg / l) 
Letna količina v kg 

2009 9,6 40 

2010 6,8 29 

2011 3,9 14 

2012 7,9 31 
 

Vir: Mitol d.d., Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2012, 2013, str. 19, tabela Dušikove spojine. 

4.1.3 Kemična poraba kisika  (KPK) 

Meritve KPK na vstopu v čistilno napravo dnevno izvajajo sami. Na izstopu iz čistilne 

naprave pa meritve dvakrat letno opravi za to pooblaščen izvajalec meritev. Kot vidimo, se 

onesnaženost vode na vhodu in izhodu skozi čas bistveno ne spreminja. Učinkovitost čistilne 

naprave ocenjujejo na 90–97 %. (Mitol d.d. Sežana, 2013b,str. 19) 
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Tabela 10: Kemična poraba kisika (KPK) v obdobju 2009–2012 

Leto 
KPK na vstopu v čistilno 

napravo (mg O2 / L)* 

KPK na izstopu iz čistilne 

naprave (mg O2 / L)** 

KPK ton  

O2 / leto 

2009 20.403 2.538 10,7 

2010 17.455 1.452 6,2 

2011 19.215 646 2,4 

2012 20.692 1.214 4,8 
Legenda: *meritve izvajajo sami 

     **meritve izvaja za to pooblaščeni izvajalec meritev 

Vir: Mitol d.d.,Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2012, 2013,  str. 19, tabela Kemična poraba kisika 

(KPK) 

4.1.4Težke kovine 

V podjetju ne uporabljajo nobenih vhodnih surovin, ki bi vsebovale težke kovine. Prav tako 

imajo za vse vrste embalaž, ki jih uporabljajo pri embaliranju njihovih izdelkov, pridobljene 

izjave dobaviteljev, da težkih kovin ne vsebujejo (Mitol d.d. Sežana, 2013b,str. 19). 

5 HRUP 

V skladu z zakonskimi predpisi merijo tudi hrup. Merjenje izvaja pooblaščena institucija, 

izmerjene vrednosti pa so pod zakonsko določeno mejo (Mitol d.d. Sežana, 2013b,str. 21). 

6 EMISIJE V ZRAK 

Na področju emisij v zrak spremljajo (Mitol d.d. Sežana, 2013b,str. 21): 

 emisije lahkohlapnih organskih spojin (VOC - Volatile organic compound), 

 emisije žveplovega dioksida in dušikovih oksidov v zrak in 

 raba energentov in emisije ogljikovega dioksida  

6.1 Emisije hlapnih organskih spojin 

V podjetju so trije viri emisij hlapnih organskih spojin, in sicer obrat polimerizacije, obrat 

talilnih lepil in obrat polivinilacetatnih lepil. Največ emisij hlapnih organskih spojin nastane v 

obratu polimerizacije, kjer poteka sinteza vodnih disperzij iz monomerov(Mitol d.d. Sežana, 

2013b, str. 21). Emisije v tem obratu zmanjšujejo z naslednjimi ukrepi (Mitol d.d. Sežana, 

2013b,str. 21): 

 vse dozirne posode in reaktorji z monomeri so direktno povezani na mokri pralnik plinov, 

 inertizacija procesne opreme (vpihovanje inertnega plina (dušik) v posode izpodriva kisik 

in prepreči nastajanje eksplozivnih zmesi plinov) (Reference, 2014) 

 ves zrak iz prezračevanja prostorov obrata polimerizacije je povezan na skupen izpust, ki 

je opremljen z rekuperatorjem toplote in regulatorjem pretoka odsesavanja zraka,  
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 na obe liniji do pralnika so v letu 2011 vgradili dodatne kondenzatorje, ki že pred 

pralnikom plinov izločita del hlapnih komponent iz emitiranih plinov. 

V obratu talilnih lepil v glavnem uporabljajo nenevarne surovine. Vir hlapnih snovi so le 

organske komponente, ki jih predelujejo na visokih temperaturah (130–180° C). Linija za 

pastiliranje, vse mešalne posode in naprava za opraševanje so priključene na centralni sistem 

odsesavanja. Ta preko mokrega filtra sproščene hlape in prah iz naprav odvaja v atmosfero. 

(Mitol d.d. Sežana, 2013b, str. 21) 

Podobno kot v obratu talilnih lepil, tudi v obratu polvinilacetatnih lepil v večini uporabljajo 

surovine, ki so nenevarne. Od nevarnih snovi so prisotna predvsem topila (etil acetat in 

biocidi). Vse mešalne posode v obratu so priključene na sistem odsesavanja z vodnim filtrom. 

Odsesavanje se vklopi avtomatsko ob vsaki uporabi topil, mineralnih polnil in raztopin smol. 

(Mitol d.d. Sežana, 2013b, str. 21–22) 

Kot vidimo v tabeli 11, je količina emisij v letu 2011 rahlo upadla. Ta padec v podjetju 

pripisujejo investiciji vgradnje dveh dodatnih kondenzatorjev na linijah, po katerih se odvaja 

odpadni zrak iz reaktorjev. (Mitol d.d. Sežana, 2013b, str. 22) 

Tabela 11: Emisije hlapnih organskih spojin (VOC) v obdobju 2009–2012 

Leto Emisije HOS  (t C / leto) 

2009 2,67 

2010 2,93 

2011 2,63 

2012 2,86 
 

Vir: Mitol d.d.,Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2012, 2013, str. 22, tabela Emisije hlapnih organskih 

spojin. 

6.2 Žveplov dioksid in dušikovi oksidi 

Emisije SO2 in NOx v podjetju nastajajo pri rabi energentov. Glavni energetski vir v podjetju 

je zemeljski plin, ki ga v večini porabijo za ogrevanje. Na tem mestu naj opozorim, da so v 

Mitolu d.d. za ogrevanje uporabljali tudi ekstra lahko kurilno olje. Od leta 2008 naprej tega ne 

uporabljajo več. Vsebnost žvepla v zemeljskem plinu je v primerjavi z ekstra lahkim kurilnim 

oljem namreč izredno majhna. (Mitol d.d. Sežana, 2013b, str. 22) 

6.2.1Emisja žveplovega dioksida so2 v ozračje 

Emisije SO2 v podjetju določajo po računski metodi o vsebnosti žvepla v energentu. Kot že 

rečeno so v opazovanem obdobju kot glavni energetski vir za ogrevanje uporabljali zemeljski 

plin. (Mitol d.d. Sežana, 2013b,str. 22) 
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Tabela 12: Emisija žveplovega dioksida SO2 v ozračje v obdobju 2009–2012 

Leto 
Poraba zem. plina 

(m
3
) 

Emisija SO2 iz zem. 

plina (ton SO2 / leto) 

Specifična emisija 

(kg SO2 / t izde.) 

2009 255.974 0,005 0,0004 

2010 292.866 0,006 0,0004 

2011 289.580 0,006 0,0004 

2012 243.171 0,005 0,0003 
 

Vir: Mitol d.d., Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2012, 2013,  str. 23, tabela Emisija žveplovega dioksida 

SO2 v ozračje. 

6.2.2 Emisija dušikovih oksidov nox v ozračje 

Prav tako kot pri emisijah žveplovega dioksida, tudi dušikovi oksidi nastajajo pri izgorevanju 

zemeljskega plina v kurilnih napravah. Te naprave so sodobne in tako zagotavljajo minimalne 

izpuste dušikovih oksidov. Tudi izračun emisij v zrak je precej podoben kot pri žveplovem 

dioksidu. Emisijo dušikovih oksidov v zrak namreč prav tako določajo po računski metodi iz 

podatkov o vsebnosti dušika v energentu. (Mitol d.d. Sežana, 2013b, str. 23) 

Tabela 13: Emisija dušikovih oksidov NOx v ozračje v obdobju 2009–2012 

Leto 
Poraba zem. plina    

(Sm
3
)  

Emisija NOx iz zem. 

plina (ton NOx / leto) 

Specifična emisjia 

(kg NOx / t izde.) 

2009 255.974 0,507 0,038 

2010 292.866 0,580 0,039 

2011 289.580 0,573 0,040 

2012 243.171 0,481 0,034 
 

Vir: Mitol d.d., Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2012, 2013 str. 23, tabela Emisija dušikovih oksidov. 

6.3 Poraba energentov in emisije ogljikovega dioksida (co2) 

Od leta 2005 veliko pozornost namenjajo racionalnejši rabi energije. Iz tega razloga so v letu 

2007 investirali v centralni nadzorni sistem, ki jim omogoča kontrolo in nadzor rabe 

energentov po stroškovnih mestih. Poraba energentov in posledično emisije so precej odvisne 

tudi od zunanjih dejavnikov. Na primer jakost in dolžina zime vplivata na količino 

porabljenega zemeljskega plina za ogrevanje (Mitol d.d. Sežana, 2013b, str. 23). 

6.3.1 Posredne emisije co2 iz rabe električne energije 

Emisije CO2 iz porabe električne energije so izračunali tako, da so količino porabljene 

energije pomnožili s faktorjem emisije CO2. Od leta 2011 naprej od porabljene električne 

energije odštevajo energijo proizvedeno na fotovoltaični elektrarni(Mitol d.d. Sežana, 2013b, 

str. 23). 
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Tabela 14: Posredne emisije CO2 iz izrabe električne energije v obdobju 2009–2012 

Leto 
Električna energja 

(MWh) 

Faktor emisije    

t CO2 / MWhel 

Emisije CO2 zaradi 

porabe elek. Energije (t) 

2009 1.538 0,53 815 

2010 1.628 0,53 863 

2011 1.722 0,53 913 

2012 1.745 0,53 925 

 

Vir: Mitol d.d.,Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2012, 2013, str. 23, tabela Posredne emisije CO2 iz rabe 

električne energije. 

6.3.2 Neposredne emisije CO2 iz izrabe goriv (zemeljski plin) 

Emisije CO2 iz izrabe zemeljskega plina so izračunali na podoben način kot emisije iz rabe 

električne energije, le da so tu najprej količino porabljenega zemeljskega plina pretvorili v 

količino energije, ki je pri rabi zemeljskega plina nastala. 

Tabela 15: Neposredne emisije CO2 iz izrabe goriv (zemeljski plin) v obdobju 2009–2012 

Leto 
Zemeljski plin 

(Sm
3
)*  

Energija iz zemelj. 

plina (MWh)  

Faktor emisije CO2(t 

CO2 / MWh) 

Emisije CO2 iz 

porabe zemelj. plina 

(t) 

2009 255.974 2.560 0,198 507 

2010 292.866 2.929 0,198 580 

2011 289.580 2.896 0,198 573 

2012 243.171 2.432 0,198 481 
Legenda: * standardni kubični meter 

Vir: Mitol d.d.,  Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2012, 2013, str. 24, tabela Neposredne emisije CO2 iz 

rabe goriv (zemeljski plin) 

6.3.3 Specifična poraba energentov in specifične emisije CO2 

Tabela 16: Specifična poraba energentov in specifične emisije CO2 v obdobju 2009–2012 

Leto 

Skupna 

poraba 

energentov 

(MWh) 

Skupna 

poraba 

energentov 

(toe) 

Skupna 

emisja (t 

CO2) 

Proizvodnja 

(t / leto) 

Specifična 

poraba 

energentov         

(toe / t) 

Specifična 

emisija             (t 

CO2 / t izd.) 

2009 4.098 367 1.322 13.436 0,027 0,098 

2010 4.557 408 1.443 14.748 0,028 0,098 

2011 4.618 413 1.486 14.335 0,029 0,104 

2012 4.177 374 1.406 14.307 0,026 0,098 

 
Vir: Mitol d.d.,Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2012, 2013, str. 24, tabela Specifična poraba energentov 

in specifične emisije CO2. 
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7 PODATKI O ZDRAVJU IN VARSTVU PRI DELU  

V podjetju za vse nezgode, ki se zgodijo, raziščejo vzrok, zakaj je do nesreče prišlo ter na 

podlagi tega v izogib dodatnim nesrečam uvedejo korektivne ukrepe. V zgodovini podjetja 

nesreče, ki bi se končala s smrtnim izidom med zaposlenimi ter tudi zunanjimi izvajalci del, 

še ni bilo. Prav tako do sedaj niso še zaznali poznanih poklicnih bolezni, ki bi bile direktno 

povezane s kemikalijami in tehnologijami, ki jih v Mitolu d.d. uporabljajo (Mitol d.d. Sežana, 

2013b, str. 25–26). 

Tabela 17: Pogostost izostankov z dela zaradi poškodb pri delu v obdobju 2009–2012 

Leto 

Povprečno 

št. 

zaposlenih 

Št. 

poškodb 

pri delu   

Št. 

Izgubljenih 

del. ur 

Št. 

Izgubljenih 

del. dni  

Pogostost 

poškodb  

(P*) 

Resnost 

poškodb 

(R**) 

Št. 

poškodb 

na MIO 

del. ur   

2009 83 5 688 86 5,7 17 35 

2010 87 3 210 30 3,5 10 21 

2011 86 4 274 34 4,7 8,5 27 

2012 83 2 104 13 2,4 6,5 14 

Legenda: 

P*= Število poškodb pri delu X 100 / Povprečno št. zaposlenih 

R**= Izgubljeni delovni dnevi / Št. poškodb pri delu  

Št. poškodb na MIO ur = Št. nesreč X 1.000.000. / Št. opravljenih ur   

Vir: Mitol d.d., Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2012, 2013,  str. 25, tabela Število poškodb po letih in 

odsotnosti z dela zaradi poškodb. 
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Priloga 3: Intervju z direktorjem podjetja Mitol d.d. Sežana Marjanom Mateto univ. dipl. inž. 

INFORMACIJE O INTERVJUJU 

Datum: 30. 6. 2014 

Dan: ponedeljek 

Lokacija: Sedež podjetja Mitol d.d. Sežana, Partizanska cesta 78 Sežana 

Čas trajanja: dve uri 

Snemanje pogovora: ne 

Tip vprašanj: odprta 

Vprašalnik: strukturiran 

1. TRAJNOSTNI RAZVOJ PODJETJA MITOL 

 

1.1. Misel o trajnostnem razvoju: 

Trajnostni razvoj je leta 2011 za časopis Delo zelo lepo opisal Dr. Janez Potočnik, evropski 

komisar za okolje, in sicer: »Nehati moramo razsipavati vire ter začeti živeti znotraj fizičnih 

in bioloških zmožnostih Zemlje. Skratka, z viri moramo biti gospodarni.« Tej misli se 

pridružujem tudi sam. 

1.2. Ali lahko v podjetju Mitol d.d. določite neko ločnico, torej datum, kdaj ste v podjetju 

Mitol d.d. začeli s trajnostno naravnanim razvojem? 

Kot začetek trajnostnega razvoja v podjetju Mitol d.d. bi lahko vzeli konferenco FEICe 

(Evropsko združenje proizvajalcev lepil) v letu 1998. Tu smo spoznali, kako pomembno 

vlogo bo igrala ekologija za obstoj našega podjetja v prihodnosti. Na tej konferenci so namreč 

napovedali, da bo v prihodnosti več kot 50 % malih in srednje velikih podjetij v naši panogi 

izginilo. Med glavne razloge so našteli: 

 Ne bodo mogli slediti zahtevam okoljske zakonodaje, 

 ne bodo mogli slediti internacionalizaciji ali globalizaciji njihovih kupcev, 

 podjetniki ne bodo imeli naslednika, … 

 

1.3. Zakaj ste se za tak razvoj odločili? 

Nujno za obstoj, torej biti ali ne biti,poleg tega pa tudi zato, da ne škodujemo drugim. 

1.4. Ali menite, da ste pri odločanju o aktivnostih na področju trajnostnega razvoja podjetja in 

izdelkov proaktivni ali reaktivni? 

Odločamo se proaktivno. Pri odločanju nam je v veliko pomoč najnovejša literatura, ki zadeva 

področje trajnostnega razvoj. Novosti na področju omenjene literature zelo skrbno 

spremljamo. 
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2. EKONOMSKI KAZALNIKI 

 

2.1. Kljub težkim časom (obdobje recesije) podjetje Mitol posluje uspešno. Kaj je ključni 

dejavnik vašega uspeha? 

Konkurenčnost. Zavedanje pomembnosti konkurenčnosti nas ves čas vodi, da stalno 

izboljšujemo vse procese. Del konkurenčnosti je gotovo tudi trajnostni razvoj. Pomembno je, 

da svoj položaj utrjujemo na že obstoječih trgih ter prodiramo na nove. Trenutno smo z 

našimi izdelki prisotni že v petintridesetih državah. 

2.2. Delujete v zreli panogi in vaša vizija je postati vodilni proizvajalec lepil v jugovzhodni 

Evropi. Kako načrtujete to vizijo uresničiti? 

Menim, da je ključno to, da dajemo poudarek na pridobivanje in ne na trošenje. Poleg tega 

smo razvojno in inovacijsko konkurenčni ter kar je najbolj pomembno, smo blizu kupcem. 

Zavedamo se, da je treba poslušati kupce ter izdelke razvijati na podlagi njihovih potreb, želja 

in preferenc. 

3. DRUŽBENI (SOCIALNI STEBER) 

 

3.1. Odnosi z zaposlenimi 

 

3.1.1. Kako v podjetju skrbite za izobraževanje in razvoj svojih zaposlenih? 

Vsako leto pripravimo plan izobraževanja, kjer se na podlagi potreb določi, na katerih 

področjih bomo zaposlene izobraževali. Pri tem je naše glavno vodilo izpopolnjevati 

zaposlene, da bodo lahko dosegali zastavljene cilje podjetja ter sledili novim razvojnim 

trendom. Poleg vsega tega pa se pri izbiri tečajev in institucij, ki bodo izobraževanja 

opravljala, držimo pravila ekonomičnosti – z minimalnimi vložki doseči maksimalen rezultat. 

Visok strošek za nas torej ni merilo kvalitete tečajev ali izobraževanj. Edino merilo je, da 

znajo zaposleni kompetentno opraviti svoje delo. 

3.1.2. Kako pa v podjetju skrbite za varnost in zdravje zaposlenih? 

Glavni cilj na tem področju je poškodbe in bolezni na delovnem mestu znižati na minimalno 

raven ali pa nastanek teh popolnoma preprečiti. Poškodbe, če se zgodijo, zelo resno 

obravnavamo. Pri vsaki, tudi najmanjši nesreči preučimo vzroke, zakaj je do tega prišlo in v 

izogib ponovitvam nesreč uvedemo korektivne ukrepe. Zelo dosledni smo tudi pri beleženju 

poškodb. Mesečne preglede požarne varnosti in varstva pri delu izvaja skupaj z našimi vodji 

za to pooblaščena družba, ki konec leta pripravi tudi Poročilo o varnosti in zdravju pri delu ter 

plan aktivnosti za naslednje leto. V poročilu so opredeljene napake in korektivni ukrepi, s 

katerimi moramo omenjene napake odpraviti. Na koncu poročila pa podajo še oceno. Za leto 

2013 ocenjujejo, da je dosežen nivo varnosti na zadovoljivi ravni. Poleg vsega povedanega, 

pa naša prizadevanja na področju varnosti pri delu potrjuje tudi certifikat standarda OHSAS 

18001, ki smo ga pridobili v letu 2006. 
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3.1.3. Na spletni stani britanskega inštituta za standardizacijo kot eno glavnih koristi  

standarda OHSAS 18001 naštejejo tudi zmanjševanje števila nesreč in bolezni ter s 

tem povezanih stroškov. Ali to v vašem podjetju drži? 

Absolutno, to je bil tudi razlog, da smo se za omenjeni standard odločili. 

3.1.4. Druženje zaposlenih? Ali v podjetju organizirate kolektivna druženja? 

Druženja in izleti so organizirani s strani zaposleni, sindikata, sveta delavcev ali na iniciativo 

posameznikov s podporo vodstva podjetja. Zadnja tri leta enkrat letno pripravimo 

kulturno/športno druženje v zunanjih prostorih tovarne, kjer poskrbimo za hrano in pijačo ter 

zanimiv program. Pred tem smo vsako leto pripravljali družinske piknike. Večkrat gremo tudi 

na kolesarske ali planinske izlete. Podružimo pa se tudi ob praznikih, na primer za martinovo, 

novo leto, … Poleg vsega tega pa vsaj enkrat letno organiziramo dvodnevni izlet. 

3.1.5. Kako vaše zaposlene motivirate? 

Imamo sistem nagrajevanja z lestvico, ki stimulira plan preseganja realizacije. Mesečno 

pregledujemo plan doseganja realizacije. Pri povečani realizaciji, glede na omenjeno lestvico, 

del razdelimo vsem zaposlenim. Konec leta pa glede na uspešnost poslovanja delež po 

posebnem pravilu (doseganje EBIT) razdelimo zaposlenim kot poslovno stimulacijo. 

3.2. Odnosi z lokalno skupnostjo 

 

3.2.1. V kakšnih odnosih ste z okoliškimi prebivalci? (pritožbe) 

V letih 2008 in 2009 smo dobili nekaj pritožb zaradi neprijetnega vonja, ki pa smo ga omejili 

z investicijo v dva nova kondenzatorja na linija, po katerih se odvaja odpadni zrak iz 

reaktorjev. Od takrat pritožb nismo več dobili. 

3.2.2. Na kakšne načine podjetje prispeva lokalni skupnosti? 

Na športnem področju že od leta 1994 sponzoriramo rokometni klub Mitol Sežana. Denarno 

pomagamo tudi društvom, katere obiskujejo otroci naših zaposlenih, na primer balinanje, 

balet, ipd. Z donacijami pomagamo tudi knjižnici, zdravstvu (denarna pomoč pri nakupu 

reševalnega vozila) in lokalnim kulturnim društvom. 

3.3. V kakšnih odnosih ste z vašimi konkurenti? 

Naše konkurente spoštujemo ter naš delež trga zagotavljamo na pošten in korekten način. 

3.4. Odnosi z dobavitelji 

 

3.4.1. Po kakšnih kriterijih izbirate dobavitelje? Ali poleg cene in ostalih ekonomskih  

kriterijev pri izbiri upoštevate tudi socialne in okoljske? 

Naši dobavitelji so v večini multinacionalke, ki morajo že zaradi materialov in surovin, s 

katerimi delajo, skrbeti, da je njihovo poslovanje trajnostno naravnano in v skladu z okoljsko 
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zakonodajo. V skladu z standardom ISO 14001 pa seveda pri izbiri upoštevamo tudi okoljske 

kriterije. 

4. POTI URESNIČEVANJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V 

PODJETJU 

 

4.1. Vsaka pot ima cilj. Kakšen cilj ste si na začetku te »trajnostne poti« v podjetju Mitol 

zastavili? 

To pot lahko časovno razdelimo na dve fazi. V prvi fazi je bil glavni cilj pridobitev IPPC 

dovoljenja. Vsi napori na tem področju so bili torej usmerjeni v pridobitev dovoljenja, saj je 

bil to pogoj za nadaljnje obratovanje – obstoj. V drugi fazi (tj. obdobje po prejetem IPPC 

dovoljenju), torej fazi, v kateri smo trenutno, nadaljujemo z nastavljenim, proaktivno in v 

skladu z zakonodajo. Fokus dajemo na področja, kjer imamo še možnosti za izboljšanja. 

Stalno pa je prisotno zmanjševanje vseh vrst izgub (energija, odpadki, voda.) 

4.2. V nadaljevanju bo govora o standardih. Kot vemo, je na tem področju veliko standardov, 

pobud ipd. Ali imate pri odločanju o izbiri standardov kakšno pravilo, torej zakaj ste se od 

vseh odločili ravno za te? 

Posebnega pravila nimamo. Pri izbiri smo zelo previdni in vse možnosti dobro preučimo. Za 

standarde, ki jih imamo sedaj, smo se odločali tako, da smo pokrili vse tri stebre trajnostnega 

razvoja in le-te integrirali v celoto – integriran sistem vodenja. Poglobljeno smo preučevali 

tudi shemo Emas ter prišli do zaključka, da je za trenutne potrebe dodana vrednost, ki bi jo 

Emas doprinesel, premajhna za potrebna vložena sredstva,poleg tega pa gre v veliki meri za 

podvajanje s standardom ISO 14001. Pri odločanju je ključen trezen razmislek. 

5. ISO 14001 

 

5.1. Zakaj ste se odločili za omenjen standard? 

ISO 14001 nam služi kot orodje za izvajanje aktivnosti na okoljevarstvenem področju. Ko 

smo na prej omenjeni konferenci FEICe ugotovili, da bo za obstoj podjetja nujno potrebno 

napore usmeriti tudi v varovanje okolja, smo takoj začeli z aktivnostmi ter že naslednje leto, 

torej leta 1999, kot eni izmed prvih na primorskem pridobili certifikat standarda ISO 14001. 

5.2. Ali je bil postopek pridobivanja certifikata zahteven (tudi časovno)? 

Da, predvsem seznanjanje in kasneje tudi izvajanje. 

6. INTEGRACIJA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

 

6.1. Kakšna pobuda, kaj je vplivalo na odločitev, da omenjene sisteme vodenj integrirate v en 

sistem? 
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Vsak proces želimo izvesti tako, da bo koristen za kupca (ISO 9001), da ne bo škodoval 

okolju (ISO 14001) ter da zaposlenim zagotovimo varno delovno okolje (OHSAS 18001). 

Poleg tega patudi zaradi koristi, ki iz tega izhajajo, boljši nadzor, povečana operativna 

učinkovitost, manj podvajanja dela in podobno. 

6.2. Ali menite, da so obljubljene koristi dejansko uresničene? 

Da. 

7. PROGRAM ČISTA PROIZVODNJA 

 

7.1. Kdaj ste k programu pristopili? 

Leta 2003. 

7.2. Omenjen program naj bi pomagal vzpostaviti sistem ravnanja z okoljem, zato me zanima, 

ali so kakšne podobnosti z ISO14001? 

Pristop k programu čiste proizvodnje smatramo kot korak na poti sistema ISO 14001. 

Odgovorni so se udeležili desetih delavnic, ki so pokrivale vse elemente okolja ter zdravja in 

varstva pri delu. Pripraviti smo morali poročilo – program aktivnosti. Poudarek tega programa 

pa je bil zagotovo na izobraževanju.   

8. PROGRAM MOTOR CHALLENGE 

 

8.1. Zakaj ste se odločili za pristop? 

Ker program zadeva področje energetske učinkovitosti, ki je tudi element standarda ISO 

14001. 

8.2. Ali so bila potrebna velika prilagajanja, torej ali ste morali veliko naprav posodobiti? 

Ne, prilagajanja skoraj niso bila potrebna. Naša oprema je že pred oceno stanja ustrezala 

zahtevam tako, da je šlo bolj za potrditev preteklih aktivnosti na tem področju. Naj še povem, 

da smo bili med prvimi desetimi člani, ki smo se odločili pristopiti k programu Motor 

challenge. Za to smo prejeli tudi nekaj evropskega denarja. 

9. ZKI - PROGRAM ODGOVORNEGA RAVNANJA 

 

9.1. Kdaj ste se včlanili v Slovensko združenje kemijske industrije (ZKI)? 

Člani ZKI smo že ves čas obstoja. Med drugim sem bil tudi sam predsednik združenja dva 

mandata in pol. Pol mandata sem dopolnil prejšnjemu predsedniku, ki se je med trajanjem 

mandata upokojil. 

9.2. Ali s člani v ZKI sodelujete, če da, s kakšnim namenom? 

V združenju seveda tudi sodelujemo. Glavni cilj je povečati konkurenčnost celotni panogi. 
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9.3. Kakšno vlogo imata po vašem mnenju v združenju CEFIC (evropski svet kemijske 

industrije) in ICCA (Mednarodni svet kemičnih združenj)? 

Omenjene organizaciji dajejo smernice svojim članom. Problem, ki ga pri tem vidim, je v 

tem, da bistveni poudarek dajejo na direktive, medtem ko elemente konkurenčnosti puščajo 

ob strani. Temu lahko pripišemo upad števila zaposlenih v Evropski kemični industriji iz 

1.590.000 v letu 1995 na 1.160.000 v letu 2010. 

9.4. (POR - Prostovoljna pobuda) Zakaj ste se odločili za pristop? 

Priključili smo se zato, ker kot že samo ime pove, gre za krepitev kemične panoge v smislu 

odgovornega ravnanja. Poleg tega pa tudi zato, ker gre za pobudo, ki združuje celotno 

svetovno kemično industrijo v odgovornem ravnanju. 

9.5. Merjenje in poročanje po smernicah omenjenega programa. Ali POR poročila kje 

objavljate? 

Ključne podatke, ki so v poročilu o odgovornem ravnanju objavljamo v letnih poročilih. 

10. IPPC DOVOLJENJE 

 

10.1. Ali lahko na kratko opišete postopek pridobivanja dovoljenja? 

V Mitolu smo pravočasno začeli izvajati aktivnosti, potrebne za pridobitev IPPC dovoljenja. 

Kot orodje za izvajanje teh aktivnosti smo uporabljali sistem za ravnanje z okoljem ISO 

14001. Potrebnih je bilo veliko vlaganj in investicij, predvsem v načine zmanjševanja 

onesnaževanja zraku, vode ter zmanjševanja količine odpadkov. Zavedali smo se, da je to 

nujno potrebno, saj bi v nasprotnem primeru, če dovoljenja ne bi dobili, morali zapreti 

proizvodnjo. Zaradi resnega pristopa smo leta 2008 med prvimi vse potrebno naredili in 

zahtevano dokumentacijo tudi oddali. 

10.2. Eden od pogojev za pridobitev IPPC dovoljenja je tudi uvajanje tehnologij, ki so 

prepoznane kot najboljše razpoložljive tehnike BAT. Kaj to pomeni za podjetje v praksi? 

Da, res je, uvajati smo morali tehnologije, prepoznane kot najboljše razpoložljive tehnike 

BAT. Poleg tega smo se s prejetim dovoljenjem morali za deset let zavezati, da bomo sledili 

tehnološkemu napredku ter stalno nadgrajevali opremo in izboljševali procese po načelu 

BAT. 

10.3. Direktiva se je skozi leta spreminjala. Ali je to kakorkoli vplivalo na vaše podjetje? 

Da, tudi tem spremembam smo se morali prilagajati. V obdobju 2009–2011 smo morali 

upoštevati nove zahteve in dopolnjevali seznam naprav ter na tak način izpopolnjevati naš 

tehnološki postopek. Na podlagi tega smo 9. 6. 2011 prejeli odločbo o spremembi 

okoljevarstvenega dovoljenja. 
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11. PODJETJE MITOL V PRIHODNOSTI  

 

11.1. Misel: 

V Mitolu si želimo biti resnično odgovorno podjetje, ne želimo se hvaliti, zato za trajnostni 

oziroma vzdržen razvoj podjetja in naših izdelkov delamo in ne govorimo. Kritični moramo 

biti do ponudnikov, ko nam vsiljujejo storitve ali produkte, ki so nepotrebni (greenwashing). 

Dobra mera pazljivosti in trezen razmislek nam bosta omogočila, da bomo v izvedbo 

pripeljali le najboljše ponujene možnosti. Treba je znati ločiti zrno od plevela. 

12. ZAHVALA 

Za vaš čas, odgovore in sodelovanje tudi pri pridobivanju drugih podatkov potrebnih za to 

Zaključno strokovno nalogo se vam lepo zahvaljujem. 

 

 


