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Povzetek  
 

Podjetje Kompas Design d.o.o. se je odločilo za izračun ogljičnega odtisa z namenom, da bi 

določili najpomembnejše vire izpustov toplogrednih plinov, načrtovali ukrepe za njihovo 

zmanjševanje ter za spremljanje izpustov. Kompas Design d.o.o. s svojo dejavnostjo 

predstavlja pomemben komunikacijski kanal po dobavni verigi navzdol (podizvajalci, 

dobavitelji) in predvsem po dobavni verigi navzgor (naročniki, kupci in potrošniki) in tako 

posredno vpliva na ogljični odtis ter okoljsko ozaveščenost  vseh deležnikov njegovega 

delovanja. 

V izračunu so bili upoštevani izpusti zaradi ogrevanja prostorov, izpusti zaradi porabe 

električne energije, prevozov zaposlenih na delo in službenih prevozov ter porabe papirja v 

letu 2009. Izračun velja za zaposlene na lokaciji sedeža podjetja Kompas Design d.o.o., 

Šmartinska ulica 106, Ljubljana. Pri izračunu ogljičnega odtisa je elektrika največji vir emisij 

CO2 (vrednost znaša 60 % vseh emisij), sledijo izpusti iz prevozov na delo zaposlenih (18 %) in 

ogrevanja prostorov (15 %). Ogljični odtis iz porabe papirja, ki je dober kazalnik okoljske 

kulture organizacije, v absolutnem smislu sicer ni velik (7 %), znaša 33 listov pisarniškega 

papirja na zaposlenega na dan, je pa primerjalno izrazito večji kot v enem primerljivem 

podjetju (10 listov/zaposlenega/dan). V primerjavi s primerljivim podjetjem pisarniške 

dejavnosti v gospodarskem sektorju rezultat izračuna ogljičnega odtisa na zaposlenega kaže 

na ugodno vrednost, saj je odtis Kompas Design d.o.o. na zaposlenega na leto kar za 36 % 

manjši od povprečja ostalih dveh organizacij). 
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Glede na najpomembnejše vire izpustov in odstopanja od povprečja so podana priporočila za 

področja prevozov, energetiko (ogrevanje, hlajenje, EEO) in porabe papirja ter splošne ukrepe 

(zelena nabava in uvedba sistema okoljskega upravljanja).  
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Uvod 

Podnebne spremembe vedno bolj ogrožajo človeštvo. Splošno sprejeto je dejstvo,  

da imajo izpusti toplogrednih plinov, ki jih povzročajo dejavnosti ljudi, negativne vplive na 

okolje, predvsem na podnebni sistem. 

Najpomembnejši toplogredni plin, ki ga ustvarjajo človeške dejavnosti, je ogljikov dioksid 

(CO2). Praktično vse človeške dejavnosti povzročajo izpuste CO2, posledica teh pa so 

podnebne spremembe. Z uporabo električne energije, proizvedene v termoelektrarnah  

na fosilna goriva, s sežiganjem plina ali kurilnega olja za ogrevanje, z vožnjo v avtomobilih z 

bencinskimi ali dizelskimi motorji je vsakdo med nami odgovoren za emisije CO2. 

Nadalje je vsak izdelek ali storitev posreden vzrok izpustov CO2, saj je energija potrebna tako 

za njihovo proizvodnjo kot za transport, uporabo in odlaganje oziroma uničenje. Vse to lahko 

povzroča tudi izpuste drugih toplogrednih plinov, zato je ključnega pomena, da se resno 

lotimo obravnave celotnega spektra naših vplivov, če želimo čim bolj zmanjšati učinke 

podnebnih sprememb.1 

 

Kaj je ogljični odtis? 

Izraz ogljični odtis se uporablja za ponazoritev količine emisij CO2 in drugih toplogrednih 

plinov (TGP), za katero sta odgovorna ali posameznik ali organizacija. Ogljični odtis lahko 

izračunamo tudi za dogodke in proizvode. 

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

neposrednega zgorevanja fosilnih goriv do posrednih vplivov, kot so službena pot zaposlenih 

ali emisije drugih organizacij, ki nas oskrbujejo z dobrinami ali storitvami. Ko računamo 

ogljični odtis neke organizacije, je pomembno, da poskusimo poiskati in kvantificirati čim širši 

spekter virov emisij, saj bomo le tako dobili natančno in popolno sliko okoljskega vpliva te 

organizacije. 

                                                
1 Povzeto po publikaciji Ogljični odtis, Uvod za podjetja in organizacije, prevod brošure The Carbon Trust, 
Umanotera, 2009, http://www.rituali.si/ 
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Zakaj izračun ogljičnega odtisa? 

Trije ključni razlogi organizacije spodbudijo k izračunu ogljičnega odtisa: 

o za upravljanje z izpusti CO2:  

� določanje najpomembnejših virov, 

� načrtovanje ukrepov za zmanjševanje, 

� spremljanje izpustov 

o za primerjave v sektorju, branži 

o za poročanje tretjim osebam 

 

Metodologija in obseg 
 

Uporabljena metodologija za izračun ogljičnega odtisa prostorov podjetja Kompas Design 

d.o.o. temelji na Protokolu za toplogredne pline (Greenhouse Gas Protocol2). V izračunu so bili 

upoštevani naslednji viri izpustov toplogrednih plinov: 

1. Neposredne emisije iz dejavnosti: izgorevanje fosilnih goriv, pri čemer nastajajo emisije 

CO2. Kompas Design d.o.o. neposrednih emisij v svojih prostorih nima. 

2. Emisije zaradi porabe električne energije: V podjetju Kompas Design d.o.o. na lokaciji 

Šmartinska 106, Ljubljana se električna energija uporablja predvsem za osvetljevanje 

prostorov, uporabo električnih in elektronskih naprav in hlajenje. Električna energija v 

Sloveniji prihaja iz različnih virov (predvsem premog, vodna in jedrska). Četudi podjetje 

Kompas Design d.o.o. nad temi emisijami nima neposrednega nadzora, je z nakupom 

elektrike iz omrežja posredno odgovorno za sproščanje nastalega CO2. Povprečni 

emisijski faktor za elektriko, proizvedeno v Sloveniji, je po oceni Centra za energetsko 

učinkovitost na Inštitutu Jožef Stefan 0,55 kg CO2/kWh. 

3. Posredne emisije:  Daljinsko ogrevanje in vsak proizvod ali storitev, ki ju kupi 

organizacija, sta vzrok za neko količino emisij toplogrednih plinov. Za prostore podjetja 

                                                
2 Greenhouse Gas Protocol je najširše sprejeti standard za poročanje organizacij in podjetij o emisijah. Protokol je nastal pri 
Svetovnem poslovnem svetu za trajnostni razvoj (World Business Council for Sustainable Development) in Svetovnem inštitutu 
za vire (World Resources Institute). http://www.ghgprotocol.org/files/ghg-protocol-revised.pdf 
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Kompas Design d.o.o. so upoštevani posredni izpusti zaradi uporabe toplote iz 

toplarne, uporabe papirja in iz prevozov zaposlenih na delo ter službenih poti, ki so 

prav tako nastali kot posledica dejavnosti podjetja Kompas Design d.o.o. 

 

Izračun ogljičnega odtisa je bil narejen za pisarne podjetja Kompas Design d.o.o na lokaciji 

Šmartinska 106, Ljubljana in tam zaposlene osebe, na osnovi podatkov, ki ga je glede na 

kvantitativni in kvalitativni vprašalnik Umanotere za izračun ogljičnega odtisa posredovalo 

podjetje Kompas Design d.o.o.  

Časovno izračun velja za koledarsko leto 2009.  
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Izračun ogljičnega odtisa Kompas Design d.o.o., 2009 
 

Osebna izkaznica 

Število zaposlenih:   20 

Površina pisarniških prostorov:  267 m2 

Lokacija:  v kompleksu Šmartinska 106 

Izračun ogljičnega odtisa za obdobje:  koledarsko leto 2009 
 

Pregled po virih 
 

Vir t CO2 % 

Elektrika  (EEO +hlajenje) 22,3 60,4  

Ogrevanje 5,4 14,6  

Prevozi   

- prevozi zaposlenih na  delo  4,3 11,6  

- službeni prevozi - kilometrina 1,9 5,2  

- službeni prevozi - taksi 0,6 1,6  

Prevozi skupaj 6,8 18,4  

Papir 2,4 6,5  

Skupaj 36,9 100  

 

Kazalniki 
 
Skupaj ogljični odtis za organizacijo: 36,9 t CO2/leto 

Ogljični odtis na zaposlenega: 1,9 t CO2/leto 

Papir    (A4) 33 listov/zaposlenega/dan  

Papir (oblikovalski)  2 lista/zaposlenega/dan 
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Grafična predstavitev ogljičnega odtisa  
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Primerjava - benchmarking 
 
 
 
 

Organizacija 

Ogljični odtis Papir 

Skupaj t CO2 na zaposlenega kg CO2/m2  (listi A4/dan/ 
zaposlenega (t CO2) Skupaj Elektrika in ogrevanje Prevozi   Elektrika in ogrevanje 

Kompas Design d.o.o 36,9 1,9 1,4 0,3 104 33 

Organizacija 1 585,0 4,6 0,9 3,5 48 31 

Organizacija 2 468,1 5,9 O,6 5,2 32 10 
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Interpretacija rezultatov in priporočila 
 

Izračun ogljičnega odtisa za Kompas Design d.o.o. za leto 2009 kaže na tri najpomembnejše 

vire izpustov toplogrednih plinov: poraba električne energije (60 %), prevozi (18 %) in poraba 

toplote za ogrevanje prostorov (15 %). Posredni izpusti iz porabe papirja, ki so dober kazalnik 

okoljske kulture organizacije, so sicer v absolutnem smislu majhni (7 %), vendar pa primerjalno 

izrazito večji kot v eni od primerljivih organizacij (trikrat večji kot v primerljivem podjetju). Iz 

primerjave je razvidno, da je primerjalno neposredni ogljični odtis Kompas Design majhen. Če 

ima podjetje željo, da uveljavi ekološko odgovorno delovanje, bo poleg naveden področij, ki 

se nanašajo na naposredne vplive, vredno razmisliti o dejavnosti na področju eko-oblikovanja. 

Pozitivni posredni vpliv bo lahko izrazito večji. 

 

Glede na najpomembnejše vire izpustov in odstopanja so podana priporočila za področja 

prevozov, energetiko (ogrevanje, hlajenje, EEO) in porabe papirja. Ta priporočila so lahko 

osnova za izdelavo akcijskega načrta in postavljanje ciljev. Dodatno svetujemo tudi izvajanje 

zelene nabave, saj je npr. prav odločitev glede nabave papirja za publikacije pomembna za 

posredne vplive na okolje  (glede na vprašalnik že delno sestavni del prakse nabave, Priloga 2) 

in uvedbo sistema okoljskega upravljanja (podrobneje predstavljen v Prilogi 3), kar bi 

zagotovilo boljše in dolgotrajnejše doseganje okoljskih ciljev ter njihovo spremljanje in 

vrednotenje napredka. 

 

Električna energija 

Pri izračunu ogljičnega odtisa rezultat pokaže, da kar 60 % vseh virov emisij predstavlja 

elektrika, ki jo v podjetju Kompas Design d.o.o. uporabljajo za razsvetljavo, delovanje 

električne elektronske opreme in hlajenje prostorov. V podjetju imajo že uvedene ukrepe 

glede učinkovite rabe elektrike, kot so npr.energijsko varčne nastavitve na računalnikih.. V 

večini pisarn so tudi že nameščene varčne sijalke, kar tudi vpliva na energetsko učinkovitost. 

Hlajenje prostorov je uravnavano centralno, zato menimo, da je visoka poraba elektrike 

predvsem posledica zahtevne električne elektronske opreme, ki jo podjetje uporablja za 

osnovno dejavnost – celostne grafične podobe, zasnova tiskovin in promocijskih materialov. 



12 | Ogljični odtis Kompas Design d.o.o., 2009 

 

Prevozi 

Pri izračunu ogljičnega odtisa rezultat pokaže, da prevozi zaposlenih, ob dejstvu da v letu 2009 

ni bilo letalskih prevozov, predstavljajo 18 % vseh virov emisij, kar je relativno malo za 

pisarniško dejavnost. 

V primerjavi s primerjalnimi organizacijami podjetji  je odtis iz prevozov  na zaposlenega v 

podjetju Kompas Design d.o.o. povprečno 13-krat manjši, kar je posledica dejstva, da 

zaposleni v letu 2009 niso nobene službene poti opravili z letalskim prevozom, ki pomembno 

prispeva h količini emisij toplogrednih plinov iz prevozov. 

V podjetju Kompas Design d.o.o. je uvedenih že nekaj ukrepov glede mobilnosti zaposlenih – 

omogočeno je delo na domu, na voljo so tudi službena kolesa in kolesarnica, vendar pa sama 

lokacija podjetja in prevozi zaposlenih na delo z različnih koncev okolice Ljubljane 

pripomorejo k dokaj visoki vrednosti emisij iz vira prevozi zaposlenih na delo. Na poti 

nenehnega izboljševanja bi bilo smiselno razmisliti o sistemski uvedbi ukrepov glede 

mobilnosti zaposlenih.  

V tako imenovanem mobilnostnem načrtu, ki se kaže kot dobra praksa pri uvajanju okolju 

prijaznega načina transporta zaposlenih v organizacijah, se pojavlja več skupin ukrepov: 

 - zmanjševanje potovalnih potreb (delo na domu, fleksibilni urniki, telekonference,…) 

- premišljeno planiranje srečanj na oddaljenih destinacijah 

- spodbujanje hoje (načrt pešpoti, službeni dežnik, pedometri,...) 

- spodbujanje kolesarjenja (službeno kolo, kolesarjem prijazno delovno mesto,…) 

- spodbujanje uporabe javnega prevoza 

- odgovorna raba avtomobila (upravljanje s parkirišči, parkirnina kot vir financiranja ostalih 

ukrepov, portal za dogovore o skupnih vožnjah,...) 

Ukrepi v sklopu načrta so prilagojeni dostopnosti lokacije in strukturi zaposlenih. 

Več o mobilnostnih načrtih na spletu: http://www.focus.si/index.php?node=200. 
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Ogrevanje 

Pri izračunu ogljičnega odtisa rezultat pokaže, da od vseh virov emisij predstavlja ogrevanje 

prostorov 15 % vseh izpustov. Podjetje Kompas Design d.o.o. ima prostore v najemu v zgradbi 

– kompleksu, kjer deluje več organizacij in lokalov, ki so ogrevani prek priključka na toplovod 

TE-TOL. V kurilni sezoni je ogrevanje vodeno centralno, ogrevanje podjetje plačuje po pavšalu 

glede na kvadraturo prostorov, ki jih uporabljajo, zato podjetje Kompas Design d.o.o. lahko le 

delno - sistemsko uravnava sistem ogrevanja – s termostati ob koncu tedna in z ostalimi 

organizacijskimi ukrepi. 

Organizacijski ukrepi ob pravilnem izvajanju zagotovijo prihranek energije tudi do 10 % ali v 

določenih primerih celo več. 

Najpomembnejši osnovni organizacijski ukrepi, ki jih predlagamo za podjetje Kompas Design 

d.o.o., so: 

- določitev odgovorne osebe za energetsko učinkovitost (energetski manager),  

- informiranje in izobraževanje (spodbujanje spremembe navad zaposlenih, ki vodijo k 

energetski učinkovitosti). 

Priporočamo, da se uvedba organizacijskih ukrepov glede energijske učinkovitosti integrira v 

»Sistemski pristop - okolju prijaznejše delovanje v pisarniški dejavnosti« (Priloga 3) 

 

Papir 

Emisije CO2 iz vira porabe pisarniškega papirja so manjšega pomena glede na izpuste CO2 iz 

virov prevozov in energentov. Je pa spremljanje porabe papirja merljiv kazalnik za odraz 

okoljske ozaveščenosti in okolju odgovornejšega ravnanja zaposlenih v pisarni. Glede na 

dobljene rezultate, pridobljene s pomočjo vprašalnikov, lahko povzamemo, da so navade 

zaposlenih »potratne«  - poraba papirja znaša 33 listov pisarniškega papirja na zaposlenega na 

dan, kar znaša v primerjavi s primerljivo organizacijo kar 3-kratno količino. 

Kljub naravi dela (oblikovanje grafičnih zasnov, celostnih podob) in ob že uvedenih sistemskih 

ukrepih za varčno rabo papirja je poraba pisarniškega papirja dokaj potratna, zato 

priporočamo pri sistemski uvedbi okolju prijaznejšega delovanja ukrepe za zmanjšanje porabe 
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papirja, kolikor je le mogoče, predvsem pa ozaveščanje zaposlenih s ciljem - čim bolj 

racionalno tiskanje. 
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Priloga 1: Podatki za izračun ogljičnega odtisa 
 
 
 
 

      t CO2 

Splošno       

- upoštevane vrednosti za leto 2009       

- število zaposlenih 20     

- površina pisarne  267 m2   

        

Električna energija (EEO in hlajenje)       

-         poraba3 40.497 kWh 22,3 
Ogrevanje      

-         daljinsko ogrevanje (TE-TOL) 4 14,9 MWh 5,4 
Prevozi       

-      prevozi na delo – avto5  23.296 km 4,3 
-      službeni prevozi – kilometrina6:  10.402 km  1,9 
-          službeni prevozi - taksi7:  3.003 km  0,6 
Papir 8 0,7 t 2,4 
        

SKUPAJ ogljični odtis      36,9 
        

                                                
3 ocena: poraba elektrike – pavšal, ki ga organizacija plačuje -preračunano gleda na kvadraturo pisarn, ki jih ima organziacija v najemu v 
stavbi  
4 ocena: poraba energenta za ogrevanje – pavšal, ki ga organizacija plačuje -preračunano gleda na kvadraturo pisarn, ki jih ima organziacija v 
najemu v stavbi  
5 ocena: prevozi na delo – preračunano po podatkih, pridobljenih s strani podjetja Kompas Design d.o.o. o relacijah zaposlenih pri prevozih 
na delo; preračunano ob predpostavki, da se zaposleni vozijo na delo 224 dni na leto in da pavšalno vozilo porabi 8l bencina/100 km. 
6 ocena: kilometrina – preračunano po podatkih: stroški v EUR/leto; ob predpostavki da 1 km=0,37 EUR in da pavšalno vozilo porabi 8l 
bencina/100 km . 
7 ocena: taksi – preračunano ob predpostavki, da je cena 1 km vožnje s taksijem 1 EUR ini da je pavšalna poraba taksiija  8l bencina/100 km . 
8 ocena: : ogljični odtis 1 t papirja ->  3,5 t CO2  (proizvodnja, prevoz in ravnanje z odpadnim papirjem) 
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Priloga 2: Zelena nabava 
 

Z naročanjem okolju prijaznejših izdelkov in storitev podjetje neposredno vpliva na razvoj 

novih izdelkov, tehnologij, inovacij in ustvarjanja »zelenega« trga ter dviga konkurenčnosti. 

Vsekakor je pri zmanjševanju okoljskega vpliva nabave na okolje poleg ogljičnega odtisa 

smiselno upoštevati še druge vidike, ki sledijo sprejeti hierarhiji, ki se je uveljavila v strategijah 

ravnanja z odpadki in jo je v kontekstu nabave za boljše okolje mogoče razlagati takole9: 

Premisliti potrebo po nakupu: izdelka ne kupimo oziroma namesto izdelka naročimo storitev, 

ki zadovolji našo potrebo. Zmanjšamo količine izdelkov/storitev, racionalno jih uporabljamo, 

kupujemo učinkovite izdelke (take, ki prispevajo k manjših porabi energije, vode itd.) 

Recikliranje: z dobavitelji je mogoče skleniti dogovor, s katerim se zavežejo k recikliranju. 

Pridobivanje energije (energy recovery)Ravnanje z izdelki po končani življenjski dobi: dogovor 

z dobavitelji o različnih vrstah ravnanja z odpadki po zaključku njihove življenjske dobe. 

 

                                                
9 Povzeto po Procuring the Future: Sustainable Procurement National Action Plan: Recommendations from the Sustainable 
Procurement Task Force, dokument dostopen na spletnem naslovu: 
http://www.defra.gov.uk/sustainable/government/documents/full-document.pdf 
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Priloga 3: Uvedba okolju prijaznejšega delovanja  
v pisarnah – sistemski pristop 
 

Zaključno priporočilo predlaga uvedbo sistema okolju prijaznejšega delovanja podjetja 

Kompas Design d.o.o. Z njim bi okoljske cilje dosegali s postopnim uvajanjem ukrepov in 

sprememb navad na delovnem mestu. Za uspešno vzpostavitev sistema okolju prijaznejšega 

delovanja je bistvenega pomena zavezanost in podpora vodstva. 

 

Priporočamo uvedbo okolju prijaznejšega načina delovanja, tako v smislu spreminjanja navad 

zaposlenih v pisarni kot tudi njihove mobilnosti. Uvedba sistema poteka v več korakih in 

postopoma v obliki kroga stalnih izboljšav (PDCA; Plan – Do - Check - Act: planiraj – izvedi – 

preveri – ukrepaj) 

 

Bistveni koraki za uvajanje ukrepov za zmanjševanje vplivov na okolje: 

o Zavezanost vodstva, motivacija zaposlenih: 

Seznanitev in izobraževanje zaposlenih ter vseh, ki vstopajo v  sistem okoljskega upravljanja 

(čistini servisi, upravitelji stavb), s spremembami in ozaveščanje o pomenu trajnostnega 

razvoja in okoljske problematike. Ta korak je eden izmed bistvenih, predvsem v oddelkih, kjer 

okoljska problematika še ni splošno obravnavana. 

Vodstvo potrdi ekipo zaposlenih (eko tim) in jim opredeli kompetence in odgovornosti v 

kolektivu, kar pripomore k individualni odgovornosti zaposlenih. Okoljski tim naj bo 

multidisciplinaren; priporočljivo je, da je v njega vključen tudi predstavnik upravitelja stavbe. 

Eko tim naj z internim in eksternim komuniciranjem, z različnimi aktivnostmi, motiviranjem in 

izobraževanjem zaposlenih skrbi  za ustrezno implementacijo, izvajanje, razvijanje in nenehno 

izboljševanje okoljskega upravljanja v pisarni. Vodja eko tima naj poroča in komunicira z 

ostalimi vodji in z vodstvom.  

o Pregled in ocena stanja: 

Za postavitev merljivih ciljev in za oblikovanje akcijskega načrta je bistvena ocena stanja, ki jo 

je podjetje Kompas Design d.o.o. pridobilo z izračunom ogljičnega odtisa, ki je merljiv in 
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primerljiv kazalnik, ki ga spremljamo in na ta način ocenimo učinkovitost ukrepov, ki so bili 

uvedeni z akcijskim načrtom. 

Akcijski načrt s cilji: 

Z ogljičnim odtisom so bili ugotovljeni največji viri onesnaženja okolja podjetja Kompas 

Design d.o.o., zato naj si podjetje (eko tim v sodelovanju z vodstvom) opredeli letne merljive 

cilje in ukrepe za znižanje emisij  po določenih merljivih parametrih, ki jih bodo na letni ravni 

lahko spremljali. 

o Izvajanje in spremljanje akcijskega načrta: 

Pri izvajanju in spremljanju akcijskega načrta je pri uvajanju ukrepov v prakso izredno 

pomembna komunikacija z zaposlenimi. Uvedbe  ukrepov, ki posegajo tudi v vedenje in 

delovne procese zaposlenih, morajo biti skomunicirane profesionalno, prijazno do zaposlenih 

in postopoma. Da bodo spremembe sprejete kot pozitivne,  sta izredno pomembni motivacija 

in stimulacija zaposlenih, za kar z notranjim in zunanjim komuniciranjem ter z različnimi 

aktivnostmi  poskrbi eko tim.. Sprva gre za majhne korake, ki pa lahko kmalu dosežejo velike 

učinke.  

Eko tim skrbi za ustrezno implementacijo, izvajanje, razvijanje in nenehno izboljševanje 

okoljskega upravljanja oziroma ukrepov, ki  jih je podjetje Kompas Design d.o.o. načrtovalo. 

o Ocena napredka in ukrepanje po načelu nenehnega izboljševanja: 

Sistem okoljskega upravljanja naj se vzdržuje glede na načelo nenehnega izboljševanja 

(sistem okoljskega upravljanja je živ sistem, ki ga nenehno nadgrajujemo in izboljšujemo). 

Dober sistem okolju prijaznega delovanja v pisarni omogoča tudi preverjanje 

uspešnosti izvajanja aktivnosti. Oceniti je potrebno uspešnost načrtovanih ukrepov oziroma 

doseganja ciljev.  

Za dobro spremljanje je potrebno imeti nabor kazalcev (poraba energentov in goriva). 

Primerjava kazalcev je osnovno orodje za primerjavo z drugimi (benchmarking) in s samim 

seboj (v različnih časovnih obdobjih).   

 


