
 

Nenevarni odpadni viri enega deležnika so lahko koristna vhodna surovina za 
drugega. Kadar si odpadne vire izmenjujejo vsaj trije deležniki, govorimo o 
industrijski simbiozi, ki je v Sloveniji trenutno v razvojni fazi. Prizadevamo si, 
da temu ne bo več dolgo tako. 
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Industrijsko simbiozo razumemo kot tehnološko-materialni in družbeni odnos treh ali več 
deležnikov, med katerimi poteka tok odpadnih virov. V tem odnosu sleherni deležnik poleg 
sledenja lastnim koristim prispeva k blaginji drugega in posledično k blaginji celotne družbe. 
Govorimo torej o odnosu, ki s povezanostjo deležnikov prek uporabe odpadnih virov kot 
sekundarnih surovin v industrijskih in neindustrijskih tehnoloških procesih dosega številne 
okoljske, ekonomske in družbene učinke. 
 
Industrijsko simbiozo lahko ponazorimo s primerom v nadaljevanju. Deležnik A (lesno 
podjetje) lesne sekance, ki nastanejo kot odpadni vir njegove primarne dejavnosti, proda 
deležniku B (podjetje za proizvodnjo papirja), ki le-te uporabi pri proizvodnji celuloze kot 
vhodno surovino za proizvodnjo papirja, žagovino, ki je prav tako odpadni vir, pa proda 
deležniku C (hortikulturno podjetje), ki jo uporabi kot zastirko pri zaščiti zemlje. 
Industrijsko vodo, ki nastane pri proizvodnji celuloze in je za deležnika B odpadni vir, le-ta 
proda hortikulturnemu podjetju, ki jo po postopku prečiščevanja uporabi za namakanje 
zemlje. Mešane komunalne (odpadne) vire vsi trije deležniki prodajo deležniku D (toplarna), 
kjer ti po opravljeni mehansko-biološki obdelavi odpadnih virov in lahki frakciji služijo kot 
vhodna surovina za proizvodnjo električne in toplotne energije, ki jo, kot vemo, potrebuje 
širša družba. 

 
 
Povezanost deležnikov (pretežno industrijskih) deluje na lokalni, 
regionalni, državni in/ali mednarodni ravni. Deležniki z 
izvajanjem industrijske simbioze prispevajo k okoljskim koristim, od 
katerih je ključno ohranjanje okolja – zmanjšuje se namreč količina 
odpadnih virov, ki bi sicer končali na odlagališčih. Prihranki pri stroških 
nakupa novih vhodnih surovin in pri stroških ravnanja z odpadnimi viri 
predstavljajo ključne ekonomske koristi, ki posredno prinašajo družbene 
koristi – razvoj lokalnih skupnosti, geografskih regij in ustvarjanje novih 
delovnih mest. 

 
 
 

Kalundborg je obmorsko industrijsko in trgovsko mesto na severozahodni obali največjega 
danskega otoka Sjælland. Mesto Kalundborg danes šteje dobrih 16 000 prebivalcev in je 
poznano po največjem številu termoelektrarn na Danskem – v vseh pridobivajo električno 
energijo s sežiganjem premoga. Danes je Kalundborg poznan tudi po prvem in hkrati najbolj 
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prepoznavnem primeru industrijske simbioze na svetu, imenovanem ravno po svojem 
rojstnem mestu.  
 
Primer sega v leto 1959, ko se je izvajanje industrijske simbioze pričelo postopoma in brez 
velikih vnaprejšnjih načrtovanj – zaradi strožjih okoljskih predpisov so namreč okoliški 
deležniki oz. podjetja želeli, da se njihovi odpadni viri ponovno uporabijo, hkrati pa se s tem 
zmanjšajo stroški nakupa novih vhodnih virov (Ehrenfeld in Gertler, 1997, str. 69–71). 
Razvoj primera se je zaradi nezadostne količine vode v regiji Sjælland na pobudo občinskih 
oblasti nadaljeval z graditvijo cevovoda za novo rafinerijo, v katero je cevovod dovajal vodo 
iz bližnjega jezera Tissø (ibid.). Nekaj let kasneje se je deležnik Gyproc (proizvajalec ometov 
in mavčnih plošč) začel s plinom oskrbovati prek deležnika Statoil (naftna rafinerija), leto 
kasneje pa je termoelektrarna Asnaes pričela s črpanjem vode iz vodovoda (ibid.). Farmacevt 
Novo Nordisk je pričel odvečen mulj oz. blato dostavljati okoliškim kmetom za gnojenje, 
termoelektrarna pa je začela odvečen pepel dostavljati deležniku Gyproc za potrebe 
proizvodnje cementa (ibid.). Leta 1981 je termoelektrarna začela oskrbovati nove krajevne 
skupnosti mesta Kalundborg s paro za ogrevanje, kmalu zatem pa sta se na sistem priključila 
še Statoil in Novo Nordisk (ibid.). Ogrevalni sistem na paro iz omenjene termoelektrarne je 
nadomestil približno 3500 peči na olje, ki bi v nasprotnem primeru predstavljale neznaten 
vir onesnaževanje zraka (ibid.). Danes uporablja termoelektrarna za proces hlajenja tudi 
morsko vodo, pri čemer zmanjšuje porabo sveže vode iz jezera Tissø, del vroče slane vode, 
ki nastaja kot stranski vir v procesu hlajenja, pa dovaja v več kot 50 ribnikov bližnje 
ribogojnice (ibid.). Porabo sveže vode v procesu hlajenja še dodatno zmanjšuje z dovajanjem 
očiščene odpadne vode, ki jo dobavlja Statoil, in sicer okvirno 1 milijon kubičnih metrov vode 
na leto (ibid.). Rafinerija dovaja svoj odvečni plin deležniku Gyproc, ki je plamen in goreči 
plin iz naftne rafinerije hitro prepoznalo kot cenovno zelo ugoden vir energije (ibid).  
 
Prelomno leto za industrijsko simbiozo in primer Kalundborg je bilo 1989, saj se je 
tega leta za današnji primer Kalundborg razvilo omrežje deležnikov za izmenjavo odpadnih 
virov. Primer Kalundborg velja danes – kljub nekajdesetletni kronologiji – za pionirja 
uspešnejših primerov dobrih praks oz. industrijske simbioze na svetu. 

 
Prisotnost industrijske simbioze v Sloveniji in pomembnost medorganizacijskega zaupanja 
med deležniki, ki jo izvajajo, smo na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) 
raziskovali v letu 2015. V raziskavi je sodelovalo 20 slovenskih deležnikov, ki kot primarno 
opravljajo proizvodno, storitveno ali trgovsko dejavnost. Ugotovili smo, da 65 odstotkov 
sodelujočih ni poznalo industrijske simbioze, medtem ko je 80 odstotkov sodelujočih 
poznalo pomen medorganizacijskega zaupanja. Od teh 80 odstotkov jih je 65 odstotkov 
zaupanje označilo za nujno potrebno pri medorganizacijskem sodelovanju. Nakazan je bil 
obstoj povezanosti medorganizacijskega zaupanja in industrijske simbioze ter motivacija po 
nadaljnjem raziskovanju.  
 
Raziskava je potekala v okviru projekta Medorganizacijsko zaupanje in industrijska 
simbioza, ki je bil izbran na 2. Javnem razpisu za sofinanciranje projektov »Po kreativni 
poti do praktičnega znanja«, ki ga je razpisal in objavil Javni sklad Republike Slovenije za 
razvoj kadrov in štipendije. Financirala sta ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport Republike Slovenije in Evropski socialni sklad Evropske unije. V štirimesečnem 
projektu so sodelovali trije študentje FIŠ, študent z Instituta Jožef Stefan, pedagoška 



mentorja ter mlada raziskovalka s FIŠ, delovna mentorica iz podjetja Lamilo d. o. o. in 
delovna mentorica iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. 

 

 

Letos nadaljujemo z raziskovanjem poznavanja in izvajanja industrijske simbioze v 

Sloveniji. Analizirati nameravamo izvajanje industrijske simbioze, prepoznati potencialna 

nova sodelovanja med ponudniki, posredniki in povpraševalci po odpadnih virih ter 

oblikovati osnutek e-platforme, ki bi jim olajšala sodelovanje. Gre za t. i. spletno orodje 

oz. informacijsko-komunikacijsko rešitev, s pomočjo katere bi se lahko 

srečevali ponudniki, posredniki in povpraševalci po odpadnih virih in hitreje 

vzpostavljali medsebojna sodelovanja. Platforma e-simbioze bo vsebovala podatke o: 

o ponudnikih odpadnih virov, 

o povpraševalcih po odpadnih virih, 

o posrednikih kot veznikih med ponudniki in povpraševalci, 

o vrstah odpadnih virov, ki se ponujajo kot vhodna surovinah in 

o vrstah odpadnih virov, ki se iščejo kot vhodna surovina. 

Po opravljeni registraciji bo osnutek e-platforme prosto dostopen in bo služil 

kot vpogled v ponudbo in povpraševanje, navezavo stikov z deležniki in 

izmenjavo informacij pred začetkom izvajanja industrijske simbioze. Tovrstne 

e-platforme v Sloveniji trenutno ni na voljo oz. je tekom raziskovanja nismo 

identificirali. Pri vzpostavljanju osnutka Platforme e-simbioze se tako zgledujemo po e-

platformah, ki obstajajo izven meja Slovenije – denimo slovaška e-platforma OdpadyPortal 

(http://www.odpady-portal.sk/Adresar.aspx). 

 
Projekt Platforma e-simbioze smo uspešno prijavili na Javni razpis »Projektno delo z 
gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti 
do znanja 2016/2017« in se izvaja prek Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega 
in preživninskega sklada Republike Slovenije. Poteka pet mesecev, v njem pa sodelujejo šest 
študentov FIŠ, pedagoška mentorja ter mlada raziskovalka s FIŠ, delovni mentor s 
Komunale Novo mesto d. o. o. in delovna mentorica iz Društva za razvijanje prostovoljnega 
dela Novo mesto. Projekt financirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Republike Slovenije, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 
Slovenije in Evropski socialni sklad Evropske unije. 
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