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O PRIROČNIKU  
 

Priročnik je namenjen usmerjanju uporabnikov, strokovnjakov iz industrijskih 

podjetij, kako uporabiti orodje za diagnostiko EduZWaCE in opraviti oceno 

notranjega in zunanjega krožnega gospodarstva in nič odpadkov, tako da 

odgovorimo na niz vprašanj in samo ocenimo njegovo uspešnost v zvezi s 

priložnostmi krožnega gospodarstva, opisanimi v priročnikih EduZWaCE za tečaje 

skupine 1, Manager EduZWaCE. 
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1. Cilj uporabe orodja za diagnostiko  

Orodje za diagnostiko ZW&CE je koristno orodje za samoocenjevanje podjetij 

(zlasti za mala in srednja podjetja), ki jim pomaga raziskovati priložnosti za 

krožno gospodarstvo in rešitve za nič odpadkov v njihovem specifičnem 

kontekstu. Podjetje lahko opredeli najučinkovitejše priložnosti za izboljšave v 

smislu krožnosti in splošne trajnostne uspešnosti ter izbere najučinkovitejše točke 

vzvoda in izvedljive ukrepe, ki vodijo do izboljšanja krožnosti in učinkovite 

dodelitve omejenih virov. 

Za optimizacijo ukrepov in načinov za izboljšanje je pomembno, da se 

dosledno pregleda celoten sistem podjetja; zato se vse ravni podjetja 

ocenjujejo sistematično, vključno s fizično ravnjo (proizvodi, proizvodni procesi), 

tudi z vidika ravni upravljanja (poslovna strategija, odnosi z zainteresiranimi 

stranmi in status sodelovanja). 

Spletno orodje je na voljo v oddelku platforme za sodelovanje, ki ga bodo 

podjetja in strokovnjaki s krožnim gospodarstvom brezplačno uporabljali. Poleg 

platforme je orodje za diagnostiko tesno povezano z drugimi intelektualnimi 

rezultati. Uporabnikom orodja je na voljo možnost, da pridobijo dodatne 

informacije z raziskovanjem virov v Zbirki znanja, pa tudi več informacij o 

konkretnih temah na spletu. Hkrati se orodje za diagnostiko uporablja kot eno 

izmed učnih gradiv na tečaju. 

2. Model orodja za diagnostiko  

Da bi zajeli vse priložnosti in priporočene prakse za zmanjšanje nastajanja 

odpadkov in povečali krožnost procesov, izdelkov in podjetij na splošno, je bil 

ustvarjen model orodja za diagnostiko, sestavljen iz dveh sklopov (slika 2-1). 

 

Na levi strani so predstavljene notranje priložnosti, ki se nanašajo na: 

 Procesi — predstavljena z glavnimi praksami, ki vplivajo na njihovo 

učinkovitost virov: kako se uporabljajo materiali, kako nastajajo odpadki, 

kakšna je raven tehnologije in avtomatizacije, kakšni so procesi 

upravljanja, usposabljanje in ozaveščanje osebja ter spremljanje in 

analiza; 
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 Izdelki — kako se upošteva perspektiva uporabe virov, vključno z 

možnostmi podaljševanja življenjske dobe in recikliranja ter možnim 

načrtovanjem izdelka po načelih krožnosti.  

Na desni strani so predstavljene zunanje priložnosti, ki se nanašajo na: 

 Krožni poslovni model — možnosti z vidika krožnega oblikovanja, 

perspektive optimalne uporabe in povračila vrednosti; 

 Modeli sodelovanja — s partnerji iz vrednostne verige (kupci in 

dobavitelji) in drugimi akterji, kot so druge panoge in vlada. 

 

 

Slika 2-1 Model orodja za diagnostiko 

3. Odseki orodja 

Spletno orodje za diagnostiko EduZWaCE od uporabnika zahteva, da zagotovi 

kakovostne in količinske informacije o stanju podjetja na področju uporabe 
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virov, ravnanja z odpadki, izdelka, poslovanja in kroženja s poudarkom na 

notranjih in zunanjih vidikih. 

Odgovori podjetja so ovrednoteni in kot rezultati so predstavljeni vizualni 

rezultati vrednotenja. Vključujejo oceno uspešnosti podjetja na štirih 

specifičnih področjih (procesi, izdelki, poslovni modeli in sodelovanje) ter 

primerjavo z referenčnimi vrednostmi. Na tej stopnji jim določimo merila 

(ekipa EduZWaCE) in predstavljajo uspešnost "idealnega" podjetja. V 

prihodnosti je treba zagotoviti primerjalno analizo glede na uspešnost 

drugih podjetij, ki uporabljajo orodje. 

4. Podatki, ki jih je treba izpolniti, in metode 

zbiranja  

Da bi ohranili ugodno raven prijaznosti do uporabnika, se od uporabnika 

zahteva, da vnese podatke le trikrat (dodatno razloženo v poglavjih 4.1., 4.2. 

in 4.3.). Postopek vnašanja podatkov v orodje ne sme trajati več kot 20 minut. 

Neortodoksni pristop orodja za diagnostiko predstavlja dejstvo, da uporabnik 

sam daje prednost notranjim in zunanjim priložnostim, tako da se celotno 

ocenjevanje prilagodi posebnim vidikom njegovega poslovnega modela. 

Postopek določanja prednostnih nalog poteka v podpoglavjih 4.1. in 4.2. 

Postopek samoevalvacije temelji na zaupanju, z drugimi besedami, ni načina, 

kako ugotoviti, ali uporabnik vnaša v orodje podatke, ki odražajo dejansko 

stanje v podjetju. Po drugi strani pa bodo realne številke zagotovilo za dobre 

rezultate — razkrile bodo uspešna področja in tudi resnično možnost za 

izboljšave.  

4.1. Zavihki “pomembnosti” 

Obstajajo zavihki »pomembnost«, zasnovani za vsak niz notranjih in zunanjih 

priložnosti (procesi, izdelki, poslovni model in sodelovanje); vsaka vrsta 

priložnosti je nadalje razdeljena na štiri vidike. 

Na primer, priložnosti za proces so razdeljene na vidike, kot so načrtovanje 

in spremljanje, osebje in usposabljanje, tehnologija in digitalizacija ter 

uporaba virov in logistika odpadkov.  

Uporabnik je pozvan, da izrazi, katera delna tema je bolj ali manj pomembna 

za njegov poslovni model (s preprosto premikanjem označbe levo-desno). 
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Mehanizem določanja pomembnosti je prikazan na sliki 4-1-1. Uporabniku je na 

voljo lestvica občutljivosti 0 —100, da izrazijo razliko v pomembnosti. 

 

Slika 4-1-1 Mehanizem pomembnosti 

 

Mehanizem določanja pomembnosti ustvarja uteži, ki se dodelijo izjavam v 

delu z več izbirami. 

Na primer, izračunana utež za Načrtovanje in spremljanje je dodeljena izjavi 

"Podjetje postavlja cilje ravnanja z odpadki in/ali cilje, povezane s 

krožnostjo, in jih redno spremlja, analizira in ocenjuje." 

Legenda (dodeljevanje vidikov vprašanjem) je na voljo v delu za prikaz 

barvnega ujemanja.  

4.2. Izjave z več izbirami (kvalitativne)—vprašanja 

V tem delu samoevalvacije uporabnik izpolni vprašalnik z več izbirami (8 za 

vsako vrsto priložnosti) v skladu z naslednjo lestvico: 

 Nepomembno — vprašanje ni pomembno za podjetje (ni ga mogoče 

izvesti zaradi narave njegove specializacije in / ali izdelkov). 

 

 Odsotnost — navedenega vidika podjetje ne obravnava ali se izvaja na 

nizki ravni (le nekaj občasnih dejavnosti). 

 

 Priprava — ta vidik se nekako izvaja v podjetju, vendar se ga ne loteva 

redno in sistematično (tj. dejavnosti se izvajajo, vendar na ad hoc 

osnovi). 
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 Vključevanje — dani vidik je vključen v redne dejavnosti podjetja in se 

ga obravnava sistematično (npr. obstaja redno spremljanje in 

ocenjevanje, obstajajo pisni postopki itd.). 

Ustrezna kalibracijska tabela je prikazana tudi na začetku orodja (Slika 4-2-1).  

 

Slika 4-2-1 Kalibracijska tabela 

Za izbiro med več možnostmi mora uporabnik razumeti, kaj posamezne 

možnosti pomenijo.  

Slika 4-2-1 prikazuje stopnje izvajanja od 0 do 3. Ni pomembno, da določena 

izjava cilja na vidik, ki ni pomemben za poslovni koncept uporabnika. Po drugi 

strani vrednost 3 (vključevanje) pomeni, da je izjava usmerjena na vidik, ki je 

zelo napreden v vrednostni verigi poslovnih dejavnosti.  

Na primer, uporabnik izbere možnost »vključevanje«, če njihova stopnja 

izobrazbe zaposlenih, namenjena ozaveščanju o zmanjšanju količine 

odpadkov, predstavlja vrhunsko prednost na njihovem strokovnem 

področju/regiji/območju.  

Primer izpolnjenega vprašalnika z več izbirami je na sliki 4-2-2.  

 
Slika 4-2-2 Vprašalnik z več izbirami 
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Vprašalnik, prikazan na sliki 4-2-2, predstavlja kvalitativni del ocene; uporabnik 

navaja stopnjo napredka svoje organizacije na področjih, na katera se 

nanašajo zastavljena vprašanja. 

V primeru, ki ga prikazuje slika 4-2-2, podjetje nima posebne osebe (vodja 

za ravnanje z odpadki), ki bi bila odgovorna za ravnanje z odpadki, čeprav 

bi bilo njegovo/njeno sodelovanje koristno. Po drugi strani podjetje ne 

določa ciljev glede ravnanja z odpadki in/ali ciljev, povezanih s krožnimi 

rešitvami, ker bi ta dejavnost bila nepomembna. 

4.3. Izpolnjevanje (količinskih) vprašanj 

Vprašanja za izpolnjevanje predstavljajo količinski del ocene. Na ta sklop 

vprašanj je treba odgovoriti za vsak del notranje in zunanje priložnosti (procesi, 

izdelki, poslovni model, sodelovanje — po 4 vprašanja v vsakem delu). 

Uporabnika prosimo, da vpiše številko brez dodatnih komentarjev ali znakov 

(npr.%). Uporabnika prosimo, naj navede številko, ki najbolj predstavlja realno 

stanje. Vprašanja za izpolnjevanje ne bodo vplivala na vse ključne kazalnike 

uspešnosti (KPI), ampak samo na tiste, ki primerjajo splošno uspešnost podjetja 

z industrijsko referenčno vrednostjo. Primer vprašanj za izpolnjevanje je na sliki 

4-3-1. 

 

Slika 4-3-1 Vprašanja za izpolnjevanje 

 

5. Ključni kazalniki uspešnosti in primerjalna 

analiza (izbira kvantitativnih in kvalitativnih 

indeksov)  

Orodje za diagnostiko ne želi razočarati tistih, ki v primerjavi z najboljšimi 

industrijskimi merili ne dosegajo fantastičnih splošnih rezultatov. Ponovno želimo 

spoštovati individualni tempo poslovanja in okoliščine, ki jim je podjetje 
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izpostavljeno in pogosto postavljajo objektivne ovire, ki onemogočajo 

doseganje odličnih rezultatov. Zato smo ustvarili dve kategoriji KPI. Prvo 

kategorijo predstavljajo KPI-ji, ki ocenjujejo potencial in dobro logistiko, poslovni 

model je strukturiran. Drugo kategorijo sestavljajo KPI-ji, ki prikazujejo splošno 

učinkovitost.  

 

5.1. KPI-ji — potencial poslovnega modela 

KPI-ji, ki ocenjujejo potencial poslovnega modela, so naslednji (KPI-ji so 

postavljeni v rezultate, ki prikazujejo grafične zavihke orodja za diagnostiko): 

 Kakovostna ocena — se nanaša na vrednost, dodeljeno vsakemu 

vprašanju, ki temelji na odgovorih uporabnika v kakovostnem delu. 

Vsota teh vrednosti predstavlja še en KPI — potencial osnovnih kategorij 

(izražen v absolutni vrednosti ali v %). 

 

 Težina kvalitativne izjave — predstavlja težo, ki jo je uporabnik dodelil 

izbranim vidikom. (Za dodatne podrobnosti glejte poglavje 4.1 — 

zavihek »pomembnosti«.) 

 

 Izračunana pomembnost osnovnih kategorij (zunanje/notranje 

priložnosti — procesi, izdelki, poslovni model, sodelovanje) — kazalnik je 

povzetek uteži (izražen kot % ali ocena), ki ga je sistem dodelil vsakemu 

vprašanju na podlagi preferenc uporabnika, izraženih na zavihku za 

določanje pomembnosti (poglavje 4.1.). Je manj zapleten kazalnik od 

potenciala osnovnih kategorij, saj ne vključuje odgovorov na 

kvalitativna vprašanja. 

 

 Potencial osnovnih kategorij (zunanje/notranje priložnosti — procesi, 

izdelki, poslovni modeli, sodelovanje) — kazalnik je povzetek rezultatov 

vprašanj o štirih možnostih. Kazalnik (absolutna vrednost ali v %) kaže na 

celoten potencial priložnosti območja, da prispeva k dobrim rezultatom 

na področju nič odpadkov in krožnega gospodarstva. Z drugimi 

besedami, indikator prikazuje, kako je zasnovan poslovni model in 

kakšen je pričakovani potencial določenih vidikov poslovnega modela, 

da prispevajo k dobrim rezultatom na področju nič odpadkov in 

krožnega gospodarstva. 
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KPI — splošna uspešnost  

Celotna uspešnost modela podjetja je prikazana celostno, skupaj z razčlenitvijo 

na področja procesov, izdelkov, krožnih poslovnih modelov in modelov 

sodelovanja. Orodje za diagnostiko uporablja vrsto radarskega grafikona za 

prikaz celotne učinkovitosti.  

 Skupni rezultati — kazalnik ponuja končni rezultat (zbere kvalitativni del 

in količinske rezultate dela) ocenjenega modela podjetja. Ta ocena se 

meri z "idealnim primerom" — industrijskim primerom, ki ga je treba 

upoštevati. V poznejši fazi obstoja orodja (ko bo dosežen reprezentativni 

vzorec uporabnikov) lahko referenčno vrednost predstavlja podjetje, ki 

je doseglo najboljše rezultate. 

 

6. Razlaga rezultatov 

Obstajata dva osnovna formata razlage rezultatov - "Barvno ujemanje" in 

grafikoni. Oba formata predstavljata dve "zgodbi". 

6.1 Ujemanje barv  

Ker vnašanje vhodnih podatkov v orodje ne bi smelo biti časovno zamudno 

(manj kot 5 minut na odsek), želimo tudi, da uporabnik lažje razume svoj položaj 

zahvaljujoč načinu prikaza barvnega ujemanja. Uporabnik preizkuša svoj 

poslovni model, ne glede na to, ali je strukturiran na logičen način.  

Na primer, če imata načrtovanje in spremljanje pomemben pomen/težo za 

njegov/njen poslovni model, potem bi bilo logično, da se na vprašanja, ki 

se nanašajo na področja načrtovanja in spremljanja, odgovori z najvišjo 

stopnjo napredka — "vključevanje" ali vsaj "priprava". 

Orodje za diagnostiko preizkusi sestavo poslovnega modela  uporabnika in 

rezultate prenese v barvno ujemanje. Analiza kvalitativnega dela ponuja 

naslednje rezultate: 

 Analiza kvalitativnega dela — kaže potencialne pomanjkljivosti 

(pomembni deli poslovnega modela niso dobro razviti, pomembni deli 

pa so nerazviti), kadar se barve ne ujemajo (rdeča barva). Po drugi 



 

 

12 

strani je model zasnovan na logičen način, ko se barve ujemajo (zelena 

proti zeleni). Primeri so podani na sliki 6-1-1.  

       

Slika 6-1-1 Primer prikaza z barvami: Popolno ujemanje napram prostoru za izboljšave 

Pomembno je opozoriti, da je popolno barvno ujemanje dosegljivo tudi z nizko 

kakovostno oceno (nizka učinkovitost) in nizko pomembnostjo — vendar se 

morata ujemati. Z drugimi besedami, nepomemben kvalitativni vidik ne prinaša 

visokih rezultatov (ocene), kar je logično. Neželeni so rezultati rdeče barve. To 

pomeni, da je treba uporabiti neracionalno strukturiran poslovni model in 

ustrezne popravke (nepomembno področje ne bi smelo imeti visokih 

rezultatov). Barvno kodiranje se postopoma spreminja od rdeče do zelene 

glede na vaš rezultat. 

 

6.2 Grafikoni 

Obstaja več grafikonov, ki prikazujejo KPI: 

 Izračunana pomembnost osnovnih kategorij [tortni prikaz] — uteži 

posameznih vidikov (npr. notranje sodelovanje, prakse vodenja), ki jih 

uporabnik dodeli po posameznih področjih priložnosti. 

 Potencial osnovnih kategorij [tortni prikaz] — tukaj imamo splošni prikaz, 

splošna uspešnost za krožni poslovni model, modele sodelovanja, 

področja procesov in izdelkov. Potencial osnovnih kategorij predstavlja 

okrepljen ali oslabljen pomen osnovnih kategorij (1. dimenzija) — temelji 

na odgovorih na kvalitativna vprašanja (2. dimenzija). 

 Skupni rezultati in primerjava z drugimi [radarski prikaz] — Ta grafikon 

prikazuje končno skupno uspešnost (z uporabo mehanizma/meritev, 
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razvite v ta namen), izračunano iz vseh kvantitativnih in kvalitativnih 

podatkov.  

 Prispevek vsakega ponujenega kvantitativnega vprašanja (z uporabo 

radarskih grafikonov).   

Grafikoni za pomembnost in potencial so na voljo na sliki 6-2-1. 

Slika 6-2-1 Grafi za pomembnost in potenciale  

 

 

7. Kako uporabljati spletno orodje  

Uspešnost podjetja in njegova primerjava z referenčnimi vrednostmi sta izraženi 

z radarskimi grafikoni.  
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                                               Slika 7-1 Splošni prikaz rezultatov 

Na voljo so splošni radarski grafikon (slika 7-1) in štirje radarski grafikoni za vsak 

vidik, ki prikazujejo prispevek vsakega količinskega vprašanja k celotni 

uspešnosti. Kljub temu primerjava z najboljšimi vrednostmi ni primarno sporočilo, 

ki ga orodje želi dati uporabnikom. 

   

Glavna ambicija orodja EduZWaCE je obveščanje uporabnika o stanju  

Ali je njegov/njen poslovni koncept strukturiran na 

logičen način (razdelek o barvnih ujemanjih). 

Kateri vidik/področje je nerazvit in bi moral biti boljši. 

Kateri vidik/področje je preveč razvit in ga v podjetju v 

tem trenutku ni treba razvijati naprej. 
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Področje nič odpadkov in krožno gospodarstvo se še vedno razvija. Zato ne 

ustvarjamo orodja, ki bi bilo namenjeno izključno najboljšim industrijskim 

rezultatom, saj danes ni znano, kakšni bodo najboljši dosežki na tem področju 

v prihodnje. Glede na to dejstvo raje predstavljamo orodje, usmerjeno v pot 

do uspeha, kot pa samo za uspeh. 

 

Uporabnika prosimo, da odkrito odgovori na vsa vprašanja glede na svoje 

najboljše znanje. Šele takrat ga lahko spodbudimo ali mu pomagamo na poti 

do zmanjšanja odpadkov in krožnega gospodarstva. 

  

 

  

 

 



 

 

 

 


