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KAJ JE LCA ANALIZA? 
 
LCA-analiza je mednarodno standardizirana metodologija, ki pomaga količinsko opredeliti pritiske na 
okolje, ki so povezani z blagom in storitvami, okoljske koristi ter možnosti za izboljšave v celotnem 
življenjskem ciklu nekega izdelka. 
 
Analiza življenjskega cikla (LCA - Life Cycle Assessment)  se uporablja za analizo vplivov na okolje izdelka 
v vseh fazah njegovega življenjskega cikla. Običajne faze življenjskega cikla vključujejo ekstrakcijo 
surovin, predelavo materiala, proizvodnjo, distribucijo, uporabo in scenarij izteka življenjske dobe. 
 
V analizo so vključene vse vrste vplivov na okolje, kot so poraba virov, vode in energije, emisije CO2 in 
ostale emisije nevarnih snovi. 
Metoda LCA je trenutno edina mednarodno standardizirana metoda za ocenjevanje okoljskih vplivov. 
S to kompleksno analitsko metodo skušamo dobiti vpogled v celotni življenjski cikel izdelka, ki zajema: 
- pridobivanje surovin, 
- pridobivanje energijskih virov, 
- proizvodnjo in distribucijo potrebne energije, 
- proizvodnjo polizdelkov, izdelkov ter stranskih izdelkov, 
- transport in distribucijo, 
- učinke med uporabo in 
- alternativne možnosti ravnanja z izdelki po uporabi. 
 
LCA analiza je široko sprejeta po celem svetu in je vključena tudi v serijo ISO standardov. 
 
Izvajanje študije LCA vključuje različne koristi za podjetje. 
 

✓ Z zunanjega vidika: 
 

• Certificiranje izdelkov: za pridobitev okoljskega certifikata (okoljska deklaracija, EPD). 

• Trženje: rezultate LCA je mogoče učinkovito uporabiti v okviru korporativnih strategij za 
pozicioniranje na trgu (nadzor in krepitev podjetja na "zelenih" trgih). 

• Krepitev blagovne znamke: podpora pri obvladovanju "ugleda blagovne znamke", izboljšanje 
podobe in odnosov z institucijami in drugimi deležniki. 
 
✓ Z notranjega vidika: 

• LCA predstavlja temeljno informacijsko bazo za oblikovanje ali spreminjanje izdelkov, pri 
čemer se učinkovito upošteva okoljska spremenljivka. 

• Zmanjšanje stroškov: LCA lahko omogoči prepoznavanje neučinkovitih procesov ali področij, 
na katerih bi lahko dosegli znatne prihranke (zmanjšanje porabe virov, zmanjšanje proizvodnje 
odpadkov, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov). 

 
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv Vavčer za vrednotenje okoljskih vplivov (oznaka 
REVAV-15). Vavčer omogoča sofinanciranje izvedbe celostnega vrednotenja okoljskih vplivov, ki 
nastajajo v življenjskem ciklu izdelka vse od faze pridobivanja surovin do predelave, proizvodnje, 
distribucije do njegove uporabe. Namen analize je preveriti, kako izdelek v posameznih fazah 
življenjskega cikla prispeva k splošni obremenitvi okolja, z namenom poiskati izboljšave. 
V okviru javnega poziva se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjega izvajalca za izdelavo analize LCA 
(life cycle assesment – okoljski vplivi v življenjskem ciklu). 



 

Uporabo LCA analize  podpira tudi Evropska komisija.  
 
Rezultati LCA analiz so zanimivi za gospodarstvo / industrijo in za potrošnike /uporabnike, saj sta 
varovanje okolja in racionalna raba virov najpomembnejši prioriteti vsake družbe. 
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