
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

STRATEŠKO RAZVOJNO INOVACIJSKO PARTNERSTVO - 
MREŽE ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO 

 
 
 
 
 
 
 

AKCIJSKI NAČRT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maribor,  13. april 2018 
 
 
 
 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
AKCIJSKI NAČRT:   STRATEŠKO RAZVOJNO INOVACIJSKO PARTNERSTVO - MREŽE  
                                      ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO 
 
 
KRAJŠI NAZIV:  SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO 
 
 
 
 
Prijavitelj:   Štajerska gospodarska zbornica 
 
 
Zakonit zastopnik:  mag. Aleksandra Podgornik 
 
 
Pogodba številka: 2130-17-090107 
 
 
Datum:   13. april  2018 
                 Dopolnjena potrjena verzija Akcijskega načrta z dne 31. julij 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. 

 



 
 

 

 
Seznam kratic 
 
 
 
BBI Bio-Based Industries 
EBITDA dobiček iz poslovanja (EBIT) + amortizacija 
DNK Deoksiribonukleinska kislina 
EFSA European Food Safety Authority / Evropska agencija za varnost hrane 
FTPO Fakulteta za tehnologijo polimerov 
GFRA Global Forest Resources Assessment 
IJS Inštitut Jožefa Stefana 
IKT Informacijska komunikacijska tehnologija 
JRO Javne raziskovalne organizacije 
LCA Life Cycle Assesment  / življenjski cikel izdelka 
MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
mio Milijon 
MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
MPŠ Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana 
RED  Direktiva o energiji iz obnovljivih virov 
R&D Research and development 
RRI  Raziskovalno razvojne inštitucije 
SMP  mala in srednje velika podjetja 
S4 Slovenska strategija pametne specializacije S4 
SPTE  Samostojna proizvodna enota za pridobivanje toplotne in električne 

energije, imenovana tudi kogeneracija 
SVRK Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
UM FERI Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko 
UM FS Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo 
UL FGG Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
UV Ultravioletna svetloba 
TRL Technology readiness level (stopnja tehnološke pripravljenosti) 
ZAG Zavod za gradbeništvo Slovenije 
ZDA  Združene države Amerike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
KAZALO 
 
 Ključne usmeritve SRIP – MREŽE ZA PREHOD V KROŽNO 

GOSPODARSTVO (Povzetek Akcijskega načrta) 
6 

 UVOD 11 
1. Cilji in kazalniki uspešnosti SRIP 18 
1.1  Cilji posameznih fokusnih področij SRIP                                                                                             19 
2. Strategija razvoja SRIP na posameznih področjih 26 
2.1 Fofusno področje Trajnostna energija 26 
2.1.1 Umestitev v globalne trende 26 
2.1.2 Opredelitev primerjalnih prednost deležnikov v SI glede na konkurenco 38 
2.2 Fokusno področje Biomasa in alternativni viri 43 
2.2.1 Umestitev v globalne trende 43 
2.2.2 Opredelitev primerjalnih prednost deležnikov v SI glede na konkurenco 73 
2.3 Fokusno področje Sekundarne surovine 77 
2.3.1 Umestitev v globalne trende 79 
2.3.2 Opredelitev primerjalnih prednost deležnikov v SI glede na konkurenco 107 
2.4 Fokusno področje Funkcionalni materiali 108 
2.4.1 Umestitev v globalne trende 108 
2.4.2 Opredelitev primerjalnih prednost deležnikov v SI glede na konkurenco 128 
2.5 Fokusno področje Procesi in tehnologije. 130 
2.5.1 Umestitev v globalne trende 130 
2.5.2 Opredelitev primerjalnih prednost deležnikov v SI glede na konkurenco 148 
2.6 Fokusno področje Krožni poslovni modeli – Trajnostni procesi in mreže 151 
2.6.1 Umestitev v globalne trende 151 
2.6.2 Opredelitev primerjalnih prednost deležnikov v SI glede na konkurenco 152 
3. Načrt skupnega razvoja SRIP 153 
3.1 Fokusno področje Trajnostna energija 153 
3.1.1 Tehnološka področja in produktne smeri 153 
3.1.2 Koncept povezovanja 160 
3.1.3 Pristop k osredotočenju raziskovalnih kapacitet 162 
3.2 Fokusno področje Biomasa in alternativne surovine 165 
3.2.1 Tehnološka področja in produktne smeri 165 
3.2.2 Koncept povezovanja 166 
3.2.3 Pristop k osredotočenju raziskovalnih kapacitet 168 
3.3 Fokusno področje Sekundarne surovine 168 
3.3.1 Tehnološka področja in produktne smeri 168 
3.3.2 Koncept povezovanja 168 
3.3.3 Pristop k osredotočenju raziskovalnih kapacitet 169 
3.4 Fokusno področje Funkcionalni materiali 170 
3.4.1 Tehnološka področja in produktne smeri 170 
3.4.2 Koncept povezovanja 172 
3.4.3 Pristop k osredotočenju raziskovalnih kapacitet 173 
3.5 Fokusno področje Procesi in tehnologije 174 
3.5.1 Tehnološka področja in produktne smeri 174 
3.5.2 Koncept povezovanja 180 



 
 

 

3.5.3 Pristop k osredotočenju raziskovalnih kapacitet 181 
3.6 Fokusno področje Krožni poslovni modeli 184 
3.6.1 Tehnološka področja in produktne smeri 184 
3.6.2 Koncept povezovanja 186 
3.6.3 Pristop k osredotočenju raziskovalnih kapacitet 186 
4. Načrt aktivnosti na področju internacionalizacije 187 
4.1  Razvojna internacionalizacija 187 
4.2 Trženjska internacionalizacija 188 
5. Načrt aktivnosti na področju razvoja človeških virov na 

podlagi karierne platforme za zaposlene 
191 

6. Načrt aktivnosti na področju spodbujanja podjetništva in skupnih 
storitev 

202 

6.1 Spodbujanje podjetništva  203 
6.2 Okoljske storitve 207 
6.3 Prenos znanja in tehnologij 214 
6.4 Informiranje in obveščanje, komunikacija,  promocija 218 
7. Optimizacija regulacijskega okvira 219 
8. Horizontalna mreža IKT podpora – sodelovanje s SRIP Pametna mesta in 

skupnosti 
219 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

KLJUČNE USMERITVE SRIP – MREŽE ZA PREHOD V KROŽNO  GOSPODARSTVO 

(Povzetek Akcijskega načrta) 

 

1. Ključni cilji SRIP  

Ključni cilj 1:Povezati različne deležnike, gospodarske subjekte, izobraževalno –     
                         razvojno in raziskovalne institucije (RRI), nevladne organizacije,  
                         državo in druge zainteresirane v verige vrednosti z zaključenimi  
                          snovnimi tokovi in razviti nove poslovne modele. 

   Ključni cilj 2: Prispevati k izboljšanju indeksu snovne učinkovitosti /  
                             produktivnosti  iz 1,07 (leto 2011) na 1,50 (2020). 
   Ključni cilj 3: Prispevati k povečanju  deleža visokotehnoloških proizvodov  in  
                            storitev z visokim deležem znanja na globalnih trgih. 
   Ključni cilj 4: Prispevati k dvigu dodane vrednosti  na zaposlenega. 
   Ključni cilj 5: Prispevati k dvigu podjetniške aktivnosti s sedanjih 11 % vsaj na  
                              raven povprečja EU, to je 12,8%. 
 

        2.   Ključni globalni kazalniki  

Glavne spremembe, na katere se nanaša SRIP - Mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo, so usmerjene v uresničevanje globalnih  ciljev po S4, ki so pomembni 
za člane SRIP, ki se povezujejo v fokusno področjeh / verigah vrednosti po načelih 
odprtosti in relativne uravnoteženosti pri upravljanju ter so usmerjeni število 
vključenih in sodelujočih podjetij, v razvoj prebojnih tehnoloških področij in 
produktnih smeri ter inovativnih, eko- oblikovanih in izvozno usmerjenih 
visokotehnoloških proizv6odov in storitev ter razvoj novih poslovnih modelov, 
upoštevajoč digitalizacijo, horizontalno mrežno IKT podporo, internacionalizacijo, 
razvoj človeških virov ter  razvoj skupnih storitev. 
 
 Ključni globalni kazalniki se nanašajo na ključne globalne cilje SRIP 
 
Ključni globalni kazalniki Leto 2017 Leto 2018 Leto 2022 
1. Število vzpostavljenih verig vrednosti na  

prebojnih tehnoloških  področjih 
0 5 5 

2. Število izvoznih novih visokotehnološko  
     intenzivnih proizvodov in storitev  

0 8 36 

3. Število vključenih podjetij 42 52 62 
4. Število novih produktnih smeri /podjetij 0 5 10 
5. Letni obseg vlaganj v raziskave in razvoj1 3 mrd EUR 3,1 mrd EUR 3,4 mrd 

EUR 

                                                           
1 Ker ta podatek ni javen, smo to ocenili tako, da smo pridobili podatke o notranjih izdatkih za R&R po 2-
številčnih SKD dejavnostih (2008-2015, Statistični urad RS) ter izračunali njihov delež v dodani vrednosti v 
celotnem obdobju (povprečno). Ta delež smo tako replicirali na družbe v SRIP-u, po kriteriju dodane vrednosti. 
Več kot 80 % izdatkov za R&R je v SRIP-u imela dejavnost proizvodnje farmacevtskih surovin. Pomembno je tudi 
izpostaviti, da je podatek o vlaganjih v R&R objavljen z zamikov dveh let.  
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Dodatni vhodni podatki za člane SRIP – Krožno gospodarstvo 
 
 
Vhodni podatki – 
gospodarstvo, 
člani SRIP-a 

Začetno stanje, 
leto 2016 (2015)2 

Leto 2018 Leto 2022 

Število zaposlenih3 12.400 12.700 13.600 
število 
raziskovalcev4 

848 852 860 

Letni obseg vlaganj 
v raziskave in 
razvoj5 

90 mio 92 mio EUR 100 mio EUR 

Obseg investicij v 
zgradbe  in 
opremo6 

167 mio EUR 175 mio EUR 192 mio EUR 

Obseg izvoza7  3 mrd EUR 3,1 mrd EUR 3,4 mrd EUR 
 
 

   3.   Strategija SRIP 

Razlogi za prehod v krožno gospodarstvo je prepoznavnost, da so temelji bolj 
konkurenčnega gospodarstva, trajnostna raba in proizvodnja, zelena rast in 
nizkoogljično gospodarstvo, učinkovita raba virov ter spoznanja, da nenehna rast 
gospodarstva in potrošništva zmanjšujeta obseg naravnih virov, katerih cen so v 
porastu. Zato je nujno preoblikovanje gospodarskih sistemov iz linearnih v krožna z 
odpravo koncepta odpadka, zagotavljanjem čim daljšega obdobja  kroženja izdelkov 
v rabi, njihovo kaskadno rabo in zagotavljanje čim bolj čistih in neonesnaženih 
materialov z možnostjo ponovne uporabe. V strategiji SRIP - Mreže za prehod v 
krožno gospodarstvo  je upoštevano, da prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo 
pomeni nove izzive in priložnosti za preobrazbo gospodarstva ter ustvarjanje novih 
in trajnostnih konkurenčnih prednosti na evropski in globalni ravni. SRIP se 
osredotoča na fokusna področja in tehnologije na področjih predelave biomase in 
razvoja novih bioloških materialov, uporabe sekundarnih surovin in ponovne 
uporabe  odpadkov ter na pridobivanja energije iz alternativnih virov. V ta namen so 

                                                           
2 Odvisno od razpoložljivosti podatkov. Podatki za 2017 ne obstajajo. 
3 Le pri gospodarskih družbah, na podlagi delovnih ur (metodologija Ajpes). 
4 Le pri gospodarskih družbah. Ta kazalnik ni ključen, saj zgolj večje število raziskovalcev ne pomeni tudi boljše 
projekte; prav tako je težava pri napovedovanju kvalitativne narave, saj se vsi raziskovalci v raziskovalnih 
inštitucijah ne ukvarjajo le z raziskavami na področju Krožnega gospodarstva. Prav tako se lahko družbe 
odločijo, da v večji meri angažirajo zunanje raziskovalce v inštitucijah, če so ti za to bolj usposobljeni.   
5 Ker ta podatek ni javen, smo to ocenili tako, da smo pridobili podatke o notranjih izdatkih za R&R po 2-
številčnih SKD dejavnostih (2008-2015, Statistični urad RS) ter izračunali njihov delež v dodani vrednosti v 
celotnem obdobju (povprečno). Ta delež smo tako replicirali na družbe v SRIP-u, po kriteriju dodane vrednosti. 
Več kot 80 % izdatkov za R&R je v SRIP-u imela dejavnost proizvodnje farmacevtskih surovin. Pomembno je tudi 
izpostaviti, da je podatek o vlaganjih v R&R objavljen z zamikov dveh let.  
6 Obsega investicije v osnovna sredstva, tako v gradbene objekte, stroje in opremo kot neopredmetena sredstva. 
Pomembno je tudi izpostaviti, da je podatek o investicijah objavljen z zamikov dveh let. Obseg investicij je 
odvisen tudi od sofinanciranih projektov z javnih razpisov s strani države ali drugih mednarodnih programov 
ter soinvestiranja posameznega podjetja.  
7 Podatek velja le za gospodarske družbe. Drugi inštitucije (zavodi, fundacije, sodelujoči univerzi) v osnovi ne 
izvažajo, oziroma v omejenem obsegu. Prav tako podatki o prodaji na tujih trgih za te subjekte javno niso 
dosegljivi.  
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oblikovana fokusna področja v okviru katerih se bodo oblikovale verige vrednosti, 
kjer bodo predstavniki gospodarstva in RRI sodelovali pri razvoju tehnoloških  
področij in produktnih smeri, ki omogočajo razvoj novih visokotehnoloških 
proizvodov in storitev s ciljem zagotavljanja čim večje snovne učinkovitosti / 
produktivnosti ter preboja na evropske in globalne trge.  
 
Globalne primerjalne prednosti se kažejo: 

- v razvoju in snovanju bio-gospodarstva v prebojnih tehnologijah, produktnih 
smereh in inovativnih proizvodih ter storitvah preko trajnostnega in optimalnega 
izkoriščanja lokalnih virov biomase in alternativnih surovin;  

- na področju sekundarnih surovin sicer ni razkritih primerjalnih prednosti, 
pomembno pa je, da ključna podjetja na tem področju dosegajo izredno visoko 
dodano vrednost na zaposlenega, ki presega slovensko povprečje. Nakazuje se 
uporaba sekundarnih surovin v gradbeništvu, gumarstvu, kmetijstvu, metalurgiji 
in prehrambni industriji; 

- na področju trajnostne energije  so prisotna podjetja s potencialom, ki že 
sodelujejo z RRI in delujejo na globalnih trgih. Zato bodo v SRIP ustvarjala še višjo 
vrednost z integracijo celotnih sistemov, ki omogočajo dodano vrednost izdelkov 
oziroma storitev; 

- v potencialu podjetniškega odkrivanja in naložbenih zmogljivosti posameznih 
gospodarskih subjektov, članov SRIP; 

- v mednarodni dimenziji članov SRIP: sodelovanje v javno zasebnem partnerstvu 
v okviru tehnološke platforme BioBased Industries; mednarodnih projektih 
(Obzorja  2020, v programih Interreg in različnih drugih razvojnih projektih, npr. 
BERST, Poly4EmI), sodelovanje z Vanguard iniciativo in Evropskim inštitutom za 
inovacije in tehnologije; 

- v številu malih, srednjih in velikih podjetij, članov SRIP, s potencialom 
strokovnega kadra za sodelovanje z RRI in mednarodnimi izkušnjami. 

 
Kritične mase kompetenc in kapacitet 
1. Člani SRIP, številni sodelujoči strukturno diverzificirani gospodarski subjekti 

skupaj z RRI z relativno visoko intenzivnostjo, še posebej v zasebnem sektorju, 
predstavljajo kritično maso kompetenc, ustreznih strokovnih znanj in izkušenj 
ter reference za uresničevanje ciljev SRIP na fokusnih področjih S4 in specifičnih 
tehnoloških področjih ter produktnih smereh znotraj petih verig vrednosti z 
namenom razvoja visokotehnoloških proizvodov in storitev za evropske in 
globalne trge.  

2. Člani SRIP iz RRI, zasebnega sektorja in institucij znanja, izkazujejo relativno 
zadostne kapacitete človeških virov in infrastrukture ter pripravljenost na 
souporabo zmogljivosti, ki se bodo še povečale z novimi razvojnimi projekti in 
potencialom naložbenih zmogljivosti ter inovacijskim potencialom obstoječih in 
novih članov SRIP iz gospodarstva.   

3. S povezovanjem gospodarskih subjektov, ki imajo potencial za izkoriščanje 
komplementarnosti in možnost ponudbe inovativnih in cenejših rešitev v verigah  

4. vrednosti SRIP skupaj z RRI se bodo kapacitete predvidoma še povečale na 
področjih razvoja, eko oblikovanja, inovacij, podjetništva in trženja.  

5. Nekateri člani SRIP iz gospodarstva že uspešno nastopajo v mednarodnih verigah 
vrednosti in mrežah skozi izvoz in s sodelovanjem v različnih EU projektih, kar 
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predstavlja dodano vrednost v SRIP v smislu mreženja in skupnega zastopanja 
interesov v mednarodnem prostoru.  

6. Odprtost, izobraženost z znanjem tujih jezikov in ustvarjalnost ljudi v podjetjih, 
članih SRIP ter kakovost institucij znanja v vidika znanstvenih objav in 
intenzivnost sodelovanja z gospodarstvom, so prav tako eden ključnih elementov 
uspešnega in mednarodno usmerjenega delovanja SRIP. Pri sodelujočih članih 
SRIP že obstaja zavedanje o nujnosti strukturnih sprememb, ki se navezujejo na 
povezovanje in sodelovanje pri prehodu v krožno in zeleno gospodarstvo, razvoj 
podjetniškega podpornega okolja, prenos znanja in tehnologij iz RRI v 
gospodarska okolja ter na tehnološke in socialne inovacije, upoštevajoč trajnost 
procesov in življenjskega cikla. 

 
Trenutno število vključenih podjetij: 42 iz vrst malih, srednjih in velikih podjetij. 
Trenutno število vključenih institucij znanja: 9, ki v celoti premorejo več kot 3000  
                                                                                         raziskovalcev. 
 

4. Fokusna področja z opredelitvijo aktivnosti skupnega razvoja  

a) Opis fokusnega področja  
SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo bo izvajal aktivnosti skupnega 
razvoja skladno s fokusnimi področji S4 za prehod v krožno gospodarstvo, ki se 
osredotočajo na tehnologije za predelavo biomase ter razvoj novih bioloških 
materialov, tehnologije za uporabo sekundarnih surovin in ponovno uporabo 
odpadkov ter na pridobivanje energije iz alternativnih virov. V okviru fokusnih 
področij so se oblikovale vertikale / verige vrednosti, ki so osredotočene na 
prebojna in izvozno naravnana tehnološka področja, produktne smeri ter kot celota 
predstavljajo nov poslovni model prehoda v krožno gospodarstvo. Podporo verigam 
vrednosti in posameznim tehnološkim področjem ter produktnim smerem 
predstavlja horizontalna mreža IKT, internacionalizacija, razvoj človeških virov in 
skupnih storitev. 
 
i. Ključni cilj  
Ključni cilj SRIP je znotraj verig vrednosti razviti prebojna tehnološka področja, 
produktne smeri, visokotehnološke proizvode in storitve za preboj na globalne trge, 
ob tem pa krepiti človeške vire, inoviranje in podjetništvo ter prenos znanja in 
tehnologij med gospodarske subjekte, člane SRIP, s potencialom in naložbenimi 
zmogljivostmi in ki delujejo krožno znotraj fokusnih področij S4. 
 
ii. Fokusna področja in področja skupnega razvoja  
Fokusna področja in področja skupnega razvoja vključujejo razvoj in uporabo 
naprednih (predelovalnih / proizvodnih) tehnologij in optimalnih industrijskih 
procesov za proizvodnjo visokokvalitetnih proizvodov ob zniževanju porabe virov, 
predvsem neobnovljivega fosilnega izvora, ter prehajanju na obnovljive 
energijske/surovinske vire in zmanjševanju neizkoriščenih odpadkov. 
Skupni razvoj izvira iz fokusnih področij in tehnoloških področij ter produktnih 
smeri po posameznih verigah vrednosti, ki se osredotočajo na razvoj prebojnih in 
izvozno zanimivih visokotehnoloških proizvodov in storitev, pri čemer je potrebno 
izpostaviti še presečnost med posameznimi verigami vrednosti in razvoj novih 
poslovnih modelov. Skupen razvoj na tehnoloških področjih je rezultat izkazanega 
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interesa sodelujočih deležnikov, predvsem gospodarskih subjektov in RRI, nišne 
usmerjenosti, upoštevajoč razvojni in investicijski potencial ter neizkoriščenost 
konkurenčnih prednosti Slovenije. 
 
1) Fokusno področje Trajnostna energije je osredotočeno na energetsko izrabo 

odpadnih snovnih tokov (WtE), optimiranje energetske in snovne učinkovitosti, 
eksterne vire energije in nove poslovne modele za razvoj prebojnih proizvodov 
in storitev z visokim potencialom za rast. 

2) Fokusno področje Biomasa in alternativne surovine je osredotočeno na 
trajnostno mobilizacijo biomase, ligno-celulozne biorafinerije za izolacijo 
ekstraktivov in polimernih gradnikov biomase in biorafinerije alternativnih 
surovinskih virov za razvoj inovativnih (bio)proizvodov. 

3) Fokusno področje Sekundarne surovine je osredotočeno na predelavo 
industrijskih in gradbenih odpadkov, predelavo bioloških odpadkov v vredne 
produkte, krožno gospodarstvo snovnega toka odpadne električne in 
elektronske opreme, tehnologije čiščenja odpadnih vod in pridobivanja snovi in 
energije iz njih, trajnostno gospodarjenje s pitno vodo. 

4) Fokusno področje Funkcionalni materiali je osredotočeno na trajnostne 
kompozite in napredne embalaže /materiale.  

5) Fokusno področje Procesi in tehnologije je osredotočeno na bio-osnovane 
zelene kemikalije in materiale, postopke pridelave in predelave polimerov, 
biotehnološko proizvedene spojine, kontinuirano proizvodnjo spojin ter novo 
proizvodno opremo z vodenjem.  

6) Fokusno področje Krožni poslovni modeli je osredotočeno na trajnostne 
procese in mreže, in sicer v razvoj računalniško podprte platforme s ciljem 
ustvariti okolje za večjo tehnološko, ekonomsko in okoljsko učinkovitost 
tehnologij, procesov in podjetij pri doseganju dolgoročnega trajnostnega razvoja 
v celotnem življenjskem ciklu. 

 
Dodana vrednost skupnega razvoja so IKT podpora, internacionalizacija, razvoj 
človeških virov in skupnih storitev, ki prispevajo k večji učinkovitosti in 
produktivnosti verig vrednosti in SRIP kot celote. Za potrebe skupnega razvoja bodo 
potekale aktivnosti komunikacije in prav tako aktivnosti diseminacije za uspešno in 
kakovostno ter mednarodno prepoznavno delovanje SRIP  - Mreže za prehod v 
krožno gospodarstvo na gospodarskem, okoljskem in družbenem področju. Za 
skupni razvoj SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo je pomembno tudi 
sodelovanje z državo oziroma z Vlado na področju promocije zelenega - krožnega 
gospodarstva, vsemi relevantnimi resornimi ministrstvi, v prvi vrsti z MGRT, 
sofinancerjem delovanja SRIP in SVRK, upoštevajoč regulative (direktive, uredbe, 
zakone, zeleno naročanje ipd.) pri načrtovanem razvoju po posameznih verigah 
vrednosti ter po potrebi sodelovanje z drugimi SRIPi. 
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UVOD 

 
Namen in vizija 
Koncept  krožnega gospodarstva, ki izvira iz aktivnosti  trajnostnega razvoja, je 
postal na globalni in ravni Evropske Unije (EU) ter tudi v Sloveniji  ena od 
prednostnih nalog politike v okviru Strategije pametne specializacije S4 in Vlade 
Republike Slovenije (RS) v kontekstu zelenega, krožnega gospodarstva. Krožno 
gospodarstvo predstavlja odziv na pritisk vse hitrejšega razvoja, do sedaj 
neučinkovitega  linearnega gospodarstva in potrošnje, glede na omejenost in vse 
bolj vidno pomanjkanje naravnih virov v vse slabšem stanju okolja, v katerem 
živimo in ustvarjamo.  
Razlogi za prehod v krožno gospodarstvo, ki je temeljna sestavina zelenega 
gospodarstva, je prepoznavnost, da so temelji novega poslovnega modela bolj 
konkurenčnega gospodarstva, t.i. zelenega gospodarstva ('Green Economy'), 
trajnostna raba in proizvodnja, zelena rast in nizkoogljično gospodarstvo ter 
učinkovita raba virov. Takšen prehod pomeni nove izzive in priložnosti za  
preobrazbo gospodarstva ter ustvarjanje novih in trajnostnih konkurenčnih 
prednosti tako na globalni, evropski ravni. V tem smislu je prehod v krožno 
gospodarstvo pomemben tudi za Slovenijo, ki s strategijo zelenega, krožnega 
gospodarstva želi postati  'hub' krožnega gospodarstva.  
 
Na sliki 1 je prikaz poslovnega modela prehoda v krožno gospodarstvo po t.i. 
poslovnem modelu 'metuljčka' Ellen McArthur fundacije, kjer so z modro barvo 
označeni tehnični materali in z zeleno biološki materiali v smeri zaprtja zanke.  

 
      Slika 1: Model prehoda v krožno gospodarstvo (vir: Ellen McArthur Foundation,  
                                                                                                    prevod MOP8) 
                                                           
8 MOP: kratica za Ministrstvo za okolje in prostor 
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Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo (SRIP) - Mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo (v nadaljevanju: SRIP - Krožno gospodarstvo), je eno od prioritetnih 
področij Slovenske Strategije pametne specializacije S4 (S4) in ponazarja poslovni 
model inovacijskega grozda (je rezultat uspešne prijave Štajerske gospodarske 
zbornice na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za 
vzpostavitev SRIP).   
 
Cilj SRIP - Krožno gospodarstvo je povezava slovenskega gospodarstva, 
izobraz evalno-raziskovalnih in razvojnih institucij, nevladnih organizacij in drugih 
zainteresiranih ter sodelovanja drz ave v nove verige vrednosti po nac elih ekonomije 
zakljuc enih snovnih tokov in oblikovanje novih kroz nih poslovnih modelov.  
 
Vizija SRIP - Krožno gospodarstvo: trajnostno povec ati uc inkovitost in 
konkurenc nost domac ega gospodarstva pri prehodu v kroz no gospodarstvo. 
 
Za delovanje SRIP - Krožno gospodarstvo je pomembno, da je Slovenija pristopila k 
Pobudi Krožno gospodarstvo 100 regij ('Circular Economy 100 regions') Fundacije 
Ellen McArthur, ki je ena od vodilnih organizacij na področju krožnega 
gospodarstva. Znotraj 'Circular Economy 100 regions' potekajo usposabljanja 
multiplikatorjev v organizacijah Skupnosti občin Slovenije, SPIRIT in Gospodarski 
zbornici Slovenija. Ta znanja bodo posredovana tudi članom  SRIP - Krožno 
gospodarstvo. V ta namen je že stekla povezava z Gospodarsko zbornico Slovenije 
(GSZ) in Skupnostjo občin Slovenije ter s SPIRITom9. Prav tako je v SRIP - Krožno 
gospodarstvo načrtovano povezovanje in sodelovanje z Vanguard iniciativo, 
predvsem z regijo Lombardija v Italiji na področju trajnostnih tovarn ('sustainable 
manufacturing'). K tej iniciativi, h kateri bo pristopila tudi država Slovenija, bo SRIP 
pristopil s ciljem sodelovanja v drugi fazi operacije SRIP - Krožno gospodarstvo. 
SRIP načrtuje tudi povezovanje z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologije10, 
kjer so bili vzpostavljeni že prvi kontakti za nadaljnje sodelovanje. Za dodatna 
mednarodna povezovanja z drugimi regijami, aktivnimi na področju krožnega 
gospodarstva, kot so npr. regije Baden-Württemberg, Bavarska, Zgodnja Avstrija, se 
bo SRIP povezoval tudi ob sodelovanju s posameznimi resornimi ministrstvi.  
SRIP - Krožno gospodarstvo bo deloval skladno z usmeritvami ReSOLVE11 in 
prispeval k prehodu v krožno in nizkoogljično gospodarstvo. Področja ReSOLVE: 

1. Regeneracija (Regenerate): ohranjanje in obnavljanje ekosistemov. 
2. Delitev (Share): popolna izkoriščenost proizvodov, procesov in storitev ter 

njihova podaljšana življenjska doba, kolikor je možno. 
3. Optimizacija (Optimise): zmanjšanje odvečne porabe energije in surovin v 

              postopkih produkcije in uporabe izdelkov. 
4. Kroženje (Loop): kroženje snovi in materialov ob zaključku njihove uporabe. 
5. Virtualizacija (Virtualise): zmanjšanje porabe surovin in energije z 

virtualizacijo. 

                                                           
9 SPIRIT: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 

tehnologije 
10 https://eit.europa.eu/eit-community/eit-raw-materials 
11 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Grow
th-Within_July15.pdf, str. 25-26, 18. 1. 2017 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf
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6. Zamenjava (Exchange): zamenjava  starih  tehnologij,  postopkov,  materialov  
z  novimi in bolj učinkovitejšimi. 

Ob tem bodo člani SRIP – Krožno gospodarstvo sledili smernicam / ciljem 
trajnostnega razvoja kot jih so opredelili Združeni narodi in so prikazani na sliki 2, 
ki v kvadratu št. 12 ponazarja odgovorno potrošnjo in proizvodjo, kar je v duhu 
krožnega gospodarstva: 
 
 

 
Slika 2: 17 ciljev trajnostnega razvoja (vir: internet, 24. 7. 2017)12 

 
Za doseganje ciljev morajo sodelovati vsi deležniki, od vlade, gospodarstva, 
nevladnih organizacij in širše civilne družbe, vključno s posamezniki, ki lahko 
prispevajo k odpravi revščine, zaščiti planeta in zagotovitvi blaginje ter s tem 
sooblikujejo trajnostni razvoj. 
 
Poslovni model SRIP – Mreže Krožno gospodarstvo  
 
SRIP  - Krožno gospodarstvo je inovacijski grozd, ekosistem, sestavljen iz: 

a) šestih fokusnih področij, kot so Trajnostna energija, Biomasa in alternativne 
surovine, Sekundarne surovine, Funkcionalni materiali, Procesi in tehnologije 
ter Krožni poslovni modeli,  

b) horizontalne IKT mreže, ki deluje v okviru SRIP Pametna mesta in skupnosti. 
 

SRIP - Krožno gospodarstvo je strukturno oblikovan tako, da je možno čezsektorsko 
sodelovanje z drugimi SRIPi, kot je opredeljeno znotraj posameznih fokusnih 
področij. 
Poslovni model vključuje tudi aktivnosti internacionalizacije in razvoja človeških 
virov ter skupne storitve, ki vključujejo vsebine podjetništva, prenosa znanja in 
tehnologij in okoljskih storitev.  

                                                           
12 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
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Poslovni model SRIP - Krožno gospodarstvo, prikazan na sliki 3, temelji na načelu 
odprtosti in relativni uravnoteženosti pri odločanju in sicer tako, da so (1.) velika 
podjetja (VP), (2.) mala in srednje velika podjetja (MSP), (3.) raziskovalne in druge 
organizacije v organih SRIP uravnoteženo zastopana. To pomeni, da ima 
gospodarstvo v organih SRIP - Krožno gospodarstvo težo odločanja najmanj 50 % in 
največ 75 %. Hkrati  imajo MSPji v sklopu gospodarstva vsaj 40 % teže pri 
upravljanju. 
Organi SRIP- Krožno gospodarstvo: Programski svet, Upravni odbor, Tehnološki 
svet in Zbor članov. Za uspešno delovanje SRIP so ustanovitveni člani SRIP, kot so 
Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ), Kemijski inštitut (KI), Fakulteta za kemijo in 
kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru (FKKT UM) podpisali Konzorcijski 
sporazum, katerega sopodpisniki so tudi vsi člani SRIP - Krožno gospodarstvo, ter 
sprejeli Poslovnik o upravljanju SRIP in dogovore o nerazkrivanju poslovnih 
skrivnosti. Svečan dogodek ustanovitvene seje Zbora članov SRIP – Krožno 
gospodarstvo je bil 4. aprila 2017, na ŠGZ v Mariboru. Hkrati so bile uspešno 
izvedene tudi volitve v posamezne organe SRIP. 
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Slika 3: Poslovni model SRIP - Krožno gospodarstvo 

 
 
Namen SRIP - Krožno gospodarstvo je trajnostno povečati učinkovitost in 
konkurenčnost domačega gospodarstva, kar vključuje razvoj in uporabo naprednih 
(predelovalnih/proizvodnih) tehnologij in optimalnih industrijskih procesov za 
proizvodnjo visokokvalitetnih produktov ob zniževanju porabe virov, predvsem 
neobnovljivega fosilnega izvora ter prehajanju na obnovljive energijske/surovinske 
vire in zmanjševanju neizkoriščenih odpadkov. Sistematični razvoj področja za 
povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti gospodarstva je odločilnega strateškega 
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pomena za slovensko in evropsko prebojno industrijo pri povečanju deleža 
proizvodnje na globalnem konkurenčnem trgu. 
 
Prednosti in priložnosti sodelovanja v SRIP - Krožno gospodarstvo so naslednje: 

 povečanje inovacijskega potenciala, 
 določanje vsebin, ki bodo kot prednostna področja sprejeta na državni ravni, 
 promocija zainteresiranih podjetij na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in 

v globalnem tržnem merilu, 
 povezovanje različnih zainteresiranih gospodarskih deležnikov med regijami, 
 čezmejne komplementarne navezave na razpoznano specializacijo sosednjih 

centrov gospodarstva in znanja – sinergije v obojestransko korist partnerjev, 
 krepitev instrumentov povezovanja na ravni EU in svetovni tržni ravni, 
 možnost pospešene trženjske internacionalizacije, 
 izmenjava prebojnih znanj in izkušenj, mreženje ter sodelovanje med podjetji 

in drugimi organizacijami znotraj fokusnih področij in osnovanih verig 
vrednosti,  

 tvorba novih, še neobstoječih verig vrednosti, 
 razvoj novih krožnih poslovnih modelov za prehod v krožno gospodarstvo, 
 obvladovanje predelovalnih/proizvodnih tehnologij za prehod na obnovljive 

vire energije/surovin, 
 pomoč vključenih deležnikov pri prehodu na obnovljive vire 

energije/surovin, 
 pomoč pri zmanjšanju toplogrednih izpustov, 
 ugled zaradi vključevanja najboljših deležnikov, 
 razvojna internacionalizacija - mednarodno povezovanje. 

 
SRIP - Krožno gospodarstvo je oblikoval finančni model za potrebe uspešnega 
delovanja SRIP, pri čemer je upoštevano 50% sofinanciranje za delovanje SRIP s 
strani drz ave, MGRT: 
1. Faza operacije: od novembra 2016 in okvirno do konca julija 2017: 
   -  brez c lanarine c lani SRIP, ki so c lani S tajerske gospodarske zbornice (S GZ) in 

GZS, 
      -  c lanarina za c lane SRIP, ki niso c lani S GZ in GZS, se izrac una na osnovi sprejetih  
         pravil za c lanstvo in c lanarino po Poslovniku o upravljanju SRIP. 
2. Faza: 
     - c lanarina za SRIP: plac ilo vseh c lanov, vis ina je opredeljena v pravilih za c lanstvo 

in c lanarino v Poslovniku o upravljanju SRIP  (delno odvisna tudi od s tevila 
c lanov SRIP ter od dodatnih res itev).  
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Pristop k izdelavi Akcijskega načrta 
 
V Sloveniji je področje prehoda v krožno gospodarstvo opredeljeno v Slovenski 
strategiji pametne specializacije S4 s ciljem izboljšati konkurenčnost Slovenije na 
globalnih trgih z dvigom delovne vrednosti zaposlenega, povečati obseg znanja in 
tehnologij v izvozu tako proizvodov kot storitev ter dvigniti inovativnost in 
podjetniške aktivnosti.  
Evropska komisija je za potrebe prehoda v krožno gospodarstvo sprejela sveženj 
ukrepov Zaprtje zanke - akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo (COM (2015) 614 
final)13 in Prilogo z ukrepi k navedenemu akcijskemu načrtu. 
Vlada Republike Slovenije je ob sprejetju Strategije pametne specializacije S4 
sprejela še Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom 
ter vzpostavila še partnerstvo za zeleno gospodarstvo (www.vlada.si/zeleno) za 
hitro in učinkovito prilagajanje na hitre družbene, ekonomske in podnebne 
spremembe.  
Prehod na bolj krožno gospodarstvo poudarja, da se vrednost izdelkov, surovin in 
virov ohranja čim dalje v gospodarstvu z namenom, da se ustvarjanje odpadkov čim 
bolj zmanjša.  
Prehod v krožno gospodarstvo je usmerjen v ponovno uporabo, popravila in 
recikliranje ('recycling', 'remanufactoring', 'reuse', 'repair') ključnih tokov 
odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna embalaža, obstoječih materialov in 
izdelkov. Poudarek je na uporabi energije iz obnovljivih virov, opuščanju uporabe 
nevarnih kemikalij, zniževanju porabe naravnih virov ter da z eko oblikovanjem 
izdelkov nastajajo odpadki v smeri zniževanja proti ničelni stopnji ('zero waste'). 
Koncept izhaja iz naravnih sistemov, kjer vsaka komponenta optimalno dopolnjuje 
celoto. Zasnova izdelkov v krožnem gospodarstvu zagotavlja čim daljše obdobje 
kroženje izdelkov v rabi, prav tako njihovo kaskadno rabo, pri tem pa ohranjajo 
dodano vrednost kolikor dolgo je to mogoče.  
Materiali ali izdelki ostajajo znotraj gospodarskega cikla tudi ko dosežejo konec 
življenjske dobe. Ta nov modularni proces prehoda v krožno gospodarstvo je 
prikazan na sliki 4: 

                                                           
13 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-614-EN-F1-1.PDF 
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Slika 4: Model procesa prehoda v krožno gospodarstvo   (internet, 10. 10. 2016) 

 
V primeru uporabe odpadkov kot sekundarne surovine je omogočeno pospeševanje 
prehoda v krožno ekonomijo z industrijsko simbiozo. Ob tem je pomembno 
oblikovanje novih poslovnih modelov. 
Ključni akterji pri usmerjanju tega procesa oziroma prehodu v krožno gospodarstvo 
so gospodarski subjekti - podjetja in potrošniki.  
 
Za potrebe Akcijskega načrta (AN) SRIP - Krožno gospodarstvo so posamezni člani 
SRIP  skozi udeležbo na različnih srečanjih in delavnicah sooblikovali vsebine načrta 
v namen doseganja globalnih ciljev: 

1.   prispevati k izboljšanju indeksa snovne učinkovitosti (iz 1,07 v leto 2011 
na  1,50 v letu 2020 na ravni države), 

2. vzpostaviti pet (5) novih verig vrednosti z zaključenimi snovnimi tokovi. 
 
Za doseganje ciljev bodo člani SRIP - Krožno gospodarstvo delovali na fokusnih 
področjih, kot so Trajnostna energija, Biomasa in alternativne surovine, Sekundarne 
surovine, Funkcionalni materiali, Procesi in tehnologije ter Krožni poslovni modeli. 
Dodana vrednost SRIP – Krožno gospodarstvo so horizontalna mreža IKT podpora, 
aktivnosti internacionalizacije in razvoja človeških virov ter skupnih storitev v 
smeri spodbujanja inovativnosti, podjetništva, prenosa znanja in tehnologij ter 
okoljskih storitev.  
SRIP načrtuje različne aktivnosti, med drugim tudi sodelovanje in povezovanje: 

- s posameznimi resornimi ministrstvi, še posebej z MGRT, sofinancerjem 
delovanja SRIP in SVRK ter MOP in MIZŠ14; 

                                                           
14 MIZŠ: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
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- z Vlado Republike Slovenije v okviru promocije zelenega in krožnega 
gospodarstva; 

- s platformami s področja promocije krožnega gospodarstva (npr. Circular 
Change); 

-  z nevladnimi organizacijami v namen informiranja, promocije in diseminacije    
   aktivnosti SRIP oziroma krožnega gospodarstva v širši družbi;  
- s Skupnostjo občin Slovenije in z lokalnimi skupnostmi (Združenje mestnih 
občin)  
    v okviru trajnostnih urbanih strategij ter SPIRIT na področju podpore MSP;  
- z MOP, aktivno članico Urbane agende Evropske unije, ki med drugim vključuje  
   tudi krožno gospodarstvo ter trajnostni razvoj mest in naselij15; 
- z načrtovanim Centrom za kreativnost (ekodizajn – okolju prijazno oblikovanje    
   izdelkov), 
- in drugimi deležniki glede na razvoj delovanja SRIP – Krožno gospodarstvo. 

Pri pripravi Akcijskega načrta je bila upoštevana vsa relevantna zakonodaja, 
direktive in uredbe na ravni EU in Slovenije. V tekstu načrta so navedeni le tisti 
strateški dokumenti, ki so ključnega pomena  za delovanje SRIP. 
SRIP - Krožno gospodarstvo bo deloval po načelih relativne uravnoteženosti, 
transparentnosti, odprtosti, spoštovanja vsakega člana SRIP, na sodelovanju in 
povezovanju ter zaupnosti pri delu.  
 
 

1. Cilji in kazalniki uspešnosti SRIP 

 
Ključni cilji SRIP  

 
Ključni cilj 1: Povezati različne deležnike, gospodarske subjekte, izobraževalno –     

                              razvojno in raziskovalne institucije (RRI), nevladne organizacije, 
državo in druge zainteresirane v verige vrednosti z zaključenimi 
snovnimi tokovi in razviti nove poslovne modele. 

   Ključni cilj 2: Prispevati k izboljšanju indeksa snovne učinkovitosti /  
                              produktivnosti  iz 1,07 (leto 2011) na 1,50 (2020). 
   Ključni cilj 3: Prispevati k povečanju  deleža visokotehnoloških proizvodov  in  
                              storitev  z visokim deležem znanja na globalnih trgih. 
   Ključni cilj 4: Prispevati k dvigu dodane vrednosti  na zaposlenega. 
   Ključni cilj 5: Prispevati k dvigu podjetniške aktivnosti s sedanjih 11 % vsaj na  
                             raven povprečja EU, to je 12,8%. 
 

Ključni globalni kazalniki  

 
Glavne spremembe, na katere se nanaša SRIP  - Mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo, so usmerjene v uresničevanje globalnih  ciljev po S4, ki so pomembni 
za člane SRIP, ki se povezujejo v fokusna področja / verige vrednosti po načelih 
odprtosti in relativne uravnoteženosti pri upravljanju ter so usmerjeni v razvoj 
prebojnih tehnoloških področij in produktnih smeri ter inovativnih, eko-oblikovanih 

                                                           
15 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-
amsterdam.pdf, 16.7.2017 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
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in izvozno usmerjenih visokotehnoloških proizvodov in storitev, upoštevajoč 
digitalizacijo, IKT in razvoj novih poslovnih modelov. 
 
 Ključni globalni kazalniki se nanašajo na ključne globalne cilje SRIP 
 
Ključni globalni kazalniki Leto 2017 Leto 2018 Leto 2022 
2. Število vzpostavljenih verig vrednosti 

na  prebojnih tehnoloških  področjih 
0 5 5 

2. Število izvoznih novih 
visokotehnološko  
     intenzivnih proizvodov in storitev  

0 8 36 

3. Število vključenih podjetij 42 52 62 
4. Število novih produktnih smeri 
/podjetij 

0 5 10 

5. Letni obseg vlaganj v raziskave in 
razvoj16 

3 mrd EUR 3,1 mrd EUR 3,4 mrd 
EUR 

 
 
1.1   Cilji posameznih fokusnih področij SRIP 
1.1.1  Cilji fokusnega področja Trajnostna energija 
Povzetek:  
Fokusno področje Trajnostna energija neposredno naslavlja področje S4 
'Pridobivanje energije iz alternativnih virov' in je usmerjeno v nišna tehnološka 
področja z visokim potencialom za rast, kjer slovenska podjetja izkazujejo izvozni 
potencial in vizijo za razvoj prebojnih produktov in storitev z visoko dodano 
vrednostjo, kot so energetska izraba odpadnih snovnih tokov (WtE), optimiranje 
energetske in snovne učinkovitosti, eksterni viri energije in novi poslovni modeli. 
Navedena področja združujejo več tehnoloških in produktnih smeri, ki v skladu s 
sposobnostjo slovenske industrije zaokrožajo potencialne skupne razvojne 
aktivnosti vključenih deležnikov. 

  Ključne besede:  
energetska izraba odpadnih snovnih tokov, optimiranje energetske in snovne 
učinkovitosti, eksterni viri energije, novi poslovni modeli, energetska predelava 
odpadkov oziroma ostankov proizvodnje, vodikove tehnologije, energija iz vodnih in 
vetrnih virov, fotovoltaika, energetska optimizacija. 

 
Cilji in kazalniki uspešnosti fokusnega področja Trajnostna energija 
Cilj 1: Razviti nove izvozno naravnane visokotehnološke proizvode. 
Cilj 2: Razviti izvozno naravnane storitve na osnovi novih poslovnih modelov. 
Cilj 3:  Povečati število vključenih podjetij po načelu odprtosti SRIP. 
Cilj 4: Razvoj skupnih razvojnih projektov. 
Cilj 5: Prenos inovacij v gospodarstvo. 
Cilj 6: Razvoj in postavitev prototipov. 

                                                           
16 Ker ta podatek ni javen, smo to ocenili tako, da smo pridobili podatke o notranjih izdatkih za R&R po 2-
številčnih SKD dejavnostih (2008-2015, Statistični urad RS) ter izračunali njihov delež v dodani vrednosti v 
celotnem obdobju (povprečno). Ta delež smo tako replicirali na družbe v SRIP-u, po kriteriju dodane vrednosti. 
Več kot 80 % izdatkov za R&R je v SRIP-u imela dejavnost proizvodnje farmacevtskih surovin. Pomembno je tudi 
izpostaviti, da je podatek o vlaganjih v R&R objavljen z zamikov dveh let.  
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Kazalniki uspešnosti: 
 

Kazalnik uspešnosti Leto 2017 - 
izhodišče 

Leto 2018 Leto 2022 skupaj 

1. Število novih 
izvozno 
naravnanih 
proizvodov 

0 0 5 5 

2. Število izvozno 
naravnanih 
storitev 

0 0 1 1 

3. Število novih 
vključenih 
podjetij 

0 7* 6 13 

4. Število skupnih 
razvojnih 
projektov 

0 2 6 8 

5. Število inovacij 
prenesenih v 
gospodarstvo 

0 3 15 18 

6. Število 
prototipov 

0 0 3 3 

*pretežno na tehnološkem področju fotovoltaike (5) 
 

  1.1.2  Cilji fokusnega področja Biomasa in alternativne surovine 
Povzetek:  

   Cilj fokusnega področja Biomasa in alternativne surovine je pospešiti razvoj 
prebojnih tehnologiji ter inovacijski in produktni razvoj na področju inovativnih 
(bio)proizvodov, ki temeljijo na obnovljivih surovinskih virih. Na osnovi izkazanega 
interesa deležnikov, neizkoriščenih konkurenčnih prednosti Slovenije in iz tega 
izhajajočega razvojnega potenciala države, je fokusno področje Biomasa in 
alternativne surovine zasnovana tako, da omogoča razvoj tehnoloških področij: (i) 
trajnostna mobilizacija biomase; (ii) ligno-celulozne biorafinerije za izolacijo 
ekstraktivov in polimernih gradnikov in (iii) biorafinerije alternativnih surovinskih 
virov in diverzificiran spekter produktnih smeri.  

  Ključne besede:  
  trajnostna mobilizacija biomase; ligno-celulozne biorafinerije za izolacijo 

ekstraktivov in polimernih gradnikov, biorafinerije alternativnih surovinskih virov, 
alternativna biomasna surovina, nanoceluloza, bio-proizvodi. 

 
Cilji in kazalniki uspešnosti fokusnega področja Biomasa in alternativne 
surovine 
Cilj 1: Razviti nove izvozno naravnane visokotehnološke proizvode.  
Cilj 2: Razviti izvozno naravnane storitve na osnovi novih poslovnih modelov.        
Cilj 3:  Povečati število vključenih podjetij po načelu odprtosti SRIP.   
Cilj 4: Razvoj skupnih razvojnih projektov.     
Cilj 5: Prenos inovacij v gospodarstvo.                        
Cilj 6: Razvoj in postavitev prototipov.             

   Cilj 7: Razvoj in postavitev obratov biorafinerij. 
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   Kazalniki uspešnosti: 
 
Kazalnik uspešnosti Leto 2017 - 

izhodišče 
Leto 2018 Leto 2022 skupaj 

1. Število novih 
izvozno 
naravnanih 
proizvodov 

0 1 2 3 

2. Število izvozno 
naravnanih 
storitev 

0 1 2 3 

3. Število novih 
vključenih 
podjetij 

0 3 3 6 

4. Število skupnih 
razvojnih 
projektov 

0 2 2 4 

5. Število inovacij 
prenesenih v 
gospodarstvo 

0 0 3 3 

6. Število 
prototipov* 

0 0 2 2 

7. Število izgradenj 
biorafinerije** 

0 0 2 2 

* s področja izolacije ekstraktivov in polimernih gradnikov iz ligno-celulozne biomase, kjer je  
    pričakovana udeležba vsaj 8 podjetji in 4 RRI.   
** vzpostavitev dveh manjših ligno-celuloznih biorafinerij in sodelovanje pri izgradnji ene večje        
    biorafinerije: izgradnja biorafinerijskega obrata za izolacijo ekstraktivov in izgradnja biorafinerije  
    za proizvodnjo nanofibrilirane celuloze. 
 
 

1.1.3  Cilji fokusnega področja Sekundarne surovine 
Povzetek: 
Osnovni cilj fokusnega področja Sekundarne surovine je ustvariti sistemske rešitve 
za tehnološki razvoj na področju predelave in odstranjevanja odpadkov, ki bodo 
omogočale prehod iz sedanje paradigme izdelaj-uporabi-zavrzi v odgovornejše 
krožno ravnanje z viri. Načrtovan je razvoj tehnologij za pretvorbo odpadkov v 
uporabne produkte, sekundarne surovine ali oblike za neškodljivo odstranjevanje, 
tehnologij za obdelavo odpadkov z namenom ponovne uporabe in za obnovo ali 
popravila rabljenih izdelkov z namenom podaljšane rabe. Tehnološka področja so: 
a) predelava industrijskih in gradbenih odpadkov, b) predelava bioloških odpadkov 
v vredne proizvode, c) krožno gospodarstvo snovnega toka odpadne električne in 
elektronske opreme, d) tehnologije čiščenja odpadnih vod ter pridobivanje snovi in 
energije iz njih, e) trajnostno gospodarjenje s pitno vodo. Opredeljene so ožje 
produktne smeri, za katere so bili prepoznani interes, kapacitete in poslovne 
priložnosti gospodarstva, ki zajemajo najpomembnejše tokove odpadkov. 
Ključne besede:  
industrijski in gradbeni odpadki, biološki odpadki, sekundarne surovine, 
tehnologije, predelava, odstranjevanje, industrija, gradbeništvo, krožno 
gospodarstvo snovnega toka, odpadne  in pitne vode. 
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Cilji in kazalniki uspešnosti fokusnega področja Sekundarne surovine 
Cilj 1: Razviti izvozno naravnane storitve na osnovi novih poslovnih modelov.        
Cilj 2: Povečati število vključenih podjetij po načelu odprtosti SRIP .   
Cilj 3:  Razvoj skupnih razvojnih projektov .   
Cilj 4:  Povečanje razmerja med recikliranimi in primarnimi materiali (vzpostavitev  
             sistema  za spremljanje razmerja).  
Cilj 5: Povečanje indeksov trajnosti in popravljivosti izdelkov. 
Cilj 6: Zmanjšanje porabe vhodnih virov na enoto produkta. 

   Cilj 7:  Zmanjšanje odtisov (toplogrednih, vodnih). 
   Cij 8:  Oblikovati 5 proizvodov na okolju primerni zasnovi (ekodizajn).  
 

Kazalniki uspešnosti: 
 
Kazalnik uspešnosti Leto 2017 - 

izhodišče 
Leto 2018 Leto 2022 skupaj 

1. Število izvozno 
naravnanih 
storitev 

0 0 4 4 

2. Število skupnih 
razvojnih 
projektov 

0 1 8 9 

3. Število novih 
vključenih 
podjetij 

0 4 4 8 

4. Delež povečanja 
razmerja med 
recikliranimi in 
primarnimi 
materiali (v %) 

0 Razvoj sistema 
spremljanja 
+0,5 % 

+3 % +3,5 % 

5. Delež povečanja 
indeksov 
trajnosti in 
popravljivosti 
izdelkov (v %) 

0 Razvoj sistema 
spremljanja 
0 

+3 % +3 % 

6. Delež 
zmanjšanja 
porabe vhodnih 
virov na enoto 
produkta (v %) 

0 Razvoj sistema 
spremljanja 
 
-1% 

-4% (-5 %) 

7. Delež 
zmanjšanja 
odtisov 
(toplogredni, 
vodni), (v %)  

0 -1% -4% -5% 

8. Število 
proizvodov, 
oblikovanih po 
ekodizajnu 

0 1 4 5 

 



 
 

23 
 

 
1.1.4  Cilji fokusnega področja Funkcionalni materiali 
Povzetek: 
Cilj fokusnega področja Funkcionalni materiali je razvoj naslednje generacije 
naprednih kompozitov in funkcionalnih sistemov, ki bodo vključevali gradnike 
odpadne biomase ali drugih odpadkov kot tudi nanodelce (npr. nanoceluloza, 
anorganski nanodelci, magnetni nanodelci ipd.) in bodo omogočili proizvodnjo 
novih visoko zmogljivih konstrukcijskih in specialnih produktov, ki bodo okoljsko 
trajnostni, hkrati pa bodo zagotavljali boljše lastnosti, dolgoročno učinkovitost, 
izboljšano trajnost in vrednost. Definirana sta dva sklopa osredotočanja na 
naslednjih tehnoloških področjih: trajnostni kompoziti ter napredna embalaža / 
materiali. Rezultat bodo novi izvozno konkurenčni proizvodi na tradicionalnih trgih 
papirne in papirno-predelovalne industrije, tekstilne industrije, medicine, 
gradbeništva, avtomobilske industrije, industrije polimerov, lepil in premazov.  
Ključne besede:  
trajnostni kompoziti, napredna embalaža, biokompoziti, bionanokompoziti, 
napredni materiali, bio-osnovani polimeri, funkcionalne tekstilije, papir, premazi. 
 

 
Cilji in kazalniki uspešnosti fokusnega področja Funkcionalni materiali 
Cilj 1: Razviti izvozno naravnane visokotehnološke proizvode. 
Cilj 2: Razviti izvozne storitve na osnovi novih poslovnih modelov.        
Cilj 3: Povečati število vključenih podjetij po načelu odprtosti SRIP.   
Cilj 4:  Razvoj skupnih razvojnih projektov.     
Cilj 5:  Vključenost v mednarodne verige vrednosti.  
Cilj 6:  Vključenost v mednarodna partnerstva, projekte in mreže. 
Cilj 7:  Zmanjšanje porabe vhodnih virov na enoto proizvoda. 

   Cilj 8:  Zmanjšanje odtisov (toplogrednih, vodnih). 
   Cilj 9:  Prenos inovacij v gospodarstvo. 
 
   Kazalniki uspešnosti: 
 
Kazalnik uspešnosti Leto 2017 -

izhodišče 
Leto 2018 Leto 2022 skupaj 

1. Število novih 
izvozno 
naravnanih 
proizvodov 

0 2 7 9 

2. Število izvozno 
naravnanih 
storitev 

0 1 3 4 

3. Število 
vključenih 
podjetij 

11 1 8 20 

4. Število skupnih 
razvojnih 
projektov 

0 5 5 10 

5. Število inovacij 
prenesenih v 

0 1 5 6 
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gospodarstvo 
6. Delež 

zmanjšanja 
porabe vhodnih 
neobnovljivih 
virov na enoto 
produkta (v%) 

0 -2% -5% -7% 

7. Delež 
zmanjšanja 
odtisov 
(okoljskih)  
(v %) 

0 -1% -5% -6% 

8. Vključenost v 
mednarodne 
verige vrednosti 

0 1 1 2 

9. Vključenost v 
mednarodna 
partnerstva, 
projekte in 
mreže 

0 2 2 4 

 
 
1.1.5   Cilji fokusnega področja Procesi in tehnologije 
Povzetek: 
Fokusno področje Procesi in tehnologije se nanaša predvsem na tri glavne izzive: 
kako v domačo predelovalno in proizvodno industrijo vpeljati popolnoma 
tehnološko inovativne procese in tehnologije, kjer je poudarek na razvoju bio-
osnovanih zelenih kemikalij in materialov, postopkih pridelave in predelave 
polimerov, biotehnološko proizvedenih spojinah, kontinuirani proizvodnji spojin ter 
na novi proizvodni opremi z vodenjem.  Pri tem je pomembno, kako procese in 
tehnologije prilagoditi, da bodo ob enakih vhodnih surovinah in izhodnih proizvodih 
obratovali bolj ekonomično, manj energetsko potratno in / ali z nižjimi izpusti 
toplogrednih plinov. 
Ključne besede:  
bio-osnovane zelene kemikalije in materiali, postopki pridelave in predelave 
polimerov, kontinuirana proizvodnja spojin, nova proizvodna oprema z vodenjem, 
biotehnološko proizvedene spojine, biorafinerije, energetska učinkovitost, inovacije, 
domača biomasa. 
 
Cilji in kazalniki uspešnosti fokusnega področja Procesi in tehnologije 
Cilj 1: Razviti izvozno naravnane visokotehnološke proizvode. 
Cilj 2: Razviti izvozne storitve na osnovi novih poslovnih modelov.        
Cilj 3: Povečati število vključenih podjetij po načelu odprtosti SRIP.   
Cilj 4:  Razvoj skupnih razvojnih projektov.     
Cilj 5:  Razvoj prototipov.  
Cilj 6:  Vzpostavitev povezav med RRI in gospodarskimi subjekti. 
Cilj 7:  Zmanjšanje porabe vhodnih virov na enoto proizvoda. 

   Cilj 8:  Zmanjšanje odtisov (toplogrednih, vodnih). 
   Cilj 9:  Prenos inovacij v gospodarstvo. 
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   Cilj 10: Prispevanje k dvigu podjetniške aktivnosti  
 

 Kazalniki uspešnosti: 
 

Kazalniki Leto 2017 
izhodišče 

Leto 2018 Leto 2022 
Skupaj 

1. Število vključenih podjetij v vertikali 10 10 10 20 
2. Število izvozno naravnanih 
proizvodov 

0 1 3 4 

3. Število skupnih raziskovalnih in 
razvojnih projektov 

0 10 10 20 

4. Število inovacij, prenesenih v 
gospodarstvo 

0 5 10 15 

5. Indeks snovne učinkovitosti 
vključenih podjetij 

0 +1% +5% +6% 

6. Indeks energetske učinkovitosti 
vključenih podjetij 

0 +1% +5% +6% 

7. Delež toplogrednih izpustov na enoto 
izbranih proizvodov 

0 –1% –5% -6% 

8.Število prototipov, vsebujočih domačo 
biomaso 

0 3 5 8 

9.Izgradnja manjše biorafinerije (10–
100 ton/leto) 

0 1 2 3 

10. Izgradnja večje biorafinerije (1000 
ton/leto) 

0 0 1 1 

11. Število izvozno naravnanih storitev 0 1 3 4 

 
 

1.1.6  Cilji fokusnega področja Krožni poslovni modeli 
Povzetek: 
Fokusno področje Krožni poslovni modeli se nanaša predvsem na tehnološko 
področje trajnostni procesi in mreže, kjer je osredotočenost na razvoju računalniško 
podprte platforme s ciljem ustvariti okolje za večjo tehnološko, ekonomsko in 
okoljsko učinkovitost tehnologij, procesov in podjetij pri doseganju dolgoročnega 
trajnostnega razvoja in poslovanja.  
Ključne besede:  
trajnostne mreže in procesi, platforma, učinkovitost, trajnostni razvoj, večkriterijska 
optimizacija, nova znanja, metode, algoritmi, razvoj in analiza življenjskega cikla, 
trajnostno poslovanje, krožni poslovni modeli. 
 
Cilji in kazalniki uspešnosti fokusnega področja Krožni poslovni modeli 
Cilj 1: Razviti računalniško podporto platformo za doseganja večje učinkovitosti in  
             trajnostnega razvoja procesov, tehnologij, podjetij. 
Cilj 2: Optimizacija celotne oskrbovalne verige znotraj verig vrednosti v SRIP. 
Cilj 3:  Razviti storitve optimalnih poslovnih modelov  za SRIP – Krožno  
             gospodarstvo in za druge SRIPe.  
Cilj 4: Ustvariti okolja za potrebe SRIPov, ki bodo združevala najsodobnejša znanja,  
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 metode in algoritme, s katerimi bo mogoče celovito oceniti tehnološko, ekonomsko 
in okoljsko učinkoitost ter oceniti okoljske vplive v celotnem življenjskem ciklu  
proizvodov, tehnologij, procesov, storitev, strategij in politik. 

 
Kazalniki uspešnosti: 
 

Kazalniki Leto 2017 
izhodišče 

Leto 2018 Leto 2022 
Skupaj 

1. Število računalniško podprte 
platforme  

0 1 platforma 
deluje 

1 

2. Število storitev optimalnih poslovnih 
modelov 

0 2 3 5 

3. Število sodelujočih vertikal – verig 
vrednosti v  SRIPih 

0 5 6 11 

4. Indeks učinkovitosti vključenih 
podjetij: tehnološka, ekonomska in 
okoljska 

0 +1% +5% +6% 

 
 
 

2. Strategija razvoja SRIP na posameznih fokusnih področjih 
 
2.1 Fokusno področje Trajnostna energija    
2.1.1 Umestitev v globalne trende, verige in trge z opredelitvijo prihajajočih     
              tehnologij 
Trajnostno energijo obravnavamo kot tisto, ki za svoje pridobivanje izkorišča vire, ki 
se s svojim obsegom in količino približajo neusahljivosti, hkrati pa ima njihovo 
izkoriščanje minimalen vpliv na okolje. Za doseganje najmanjšega možnega vpliva 
na okolje in resnično krožnih procesov je v procesu krožnega gospodarstva ob 
širšem upoštevanju materialnih tokov ključno upoštevati tudi hierarhijo ravnanja z 
odsluženimi materiali. Kot primeren vir energije se tako pojavljajo odsluženi 
materiali in snovi, ki jih krožno gospodarstvo izvrže po zaključeni kaskadni rabi. Ker 
v želji po minimiranju teh tokov ti ne zadoščajo za celovito oskrbo z energijo, je 
energijske vire možno razširiti tudi na obnovljive vire energije. Ti so primarno 
posledica sončnega sevanja in jih je je možno izkoriščati neposredno (fotovoltaika) 
ali posredno v obliki vodnih ciklov, organskih virov ali zračnih tokov 
(hidroelektrarne, vetrne elektrarne). 
Vse zgornje vire, vključno z odpadnimi snovnimi tokovi je možno združiti s pojmom 
'alternativni viri energije', kar neposredno naslavlja fokusno področje S4 
'pridobivanje energije iz alternativnih virov'. V skladu s tem se bo dokument v 
nadaljevanju skliceval  na različna področja pridobivanja energije, ki pa v osnovnem 
tehničnem smislu predstavlja predvsem pretvorbo energije iz primarnih oblik v 
druge oblike. EU je na področju tehnologij za izrabo energije iz obnovljivih virov in 
odpadnih snovnih tokov vodilna sila v svetu. Ima 40-odstotni svetovni delež na 
področju patentov s področja energije iz obnovljivih virov, leta 2012 pa se je skoraj 
polovica (44 %) svetovnih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov (brez hidroelektrarn) nahajala v EU, panoga obnovljivih virov 
energije pa v EU trenutno zaposluje približno 1,2 milijona ljudi. V zadnjih letih se je 
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zakonodaja EU za spodbujanje tovrstnih virov energije zelo razvila, v tem trenutku 
pa je v teku razprava o prihodnjem okviru politike za obdobje po letu 2020.  V 
skladu z razvojem tehnologije in podnebnih zavez ter ozaveščenosti prebivalstva je 
rast investicij v obnovljive vire energije izrazito hitra (slika 5). Po strmem vzponu 
vlaganj do leta 2010 je sledil zastoj in nekoliko manjši obseg novih investicij, 
ponovni zagon pa se je zgodil po koncu krize. V skladu s strmo rastjo je v 
prihajajočih letih pričakovati investicije preko 300 milijard dolarjev (mrd.  $) v 
svetovnem merilu, kjer EU predstavlja gonilno silo. Tu je kot ločeno obravnavan vir 
energije mogoče izpostaviti energijo iz odpadnih snovnih tokov. Ta je leta 2014 
predstavljala 1,5% skupne energije, količina pa bi se lahko, ob uporabi ustreznih in 
učinkovitejših sistemov za pretvorbo povečala za okvirno 29% na 872 PJ/leto, zato 
je tudi ta trg v vzponu, zanemariti pa ne smemo niti področja optimizacije 
energetske učinkovitosti, ki je primarni ukrep za manjšanje vpliva na okolje, saj 
zmanjšuje potrebo po uvajanju eksternih virov energije v krožno gospodarstvo in 
posledično doživlja razcvet predvsem v energetsko zahtevnih industrijah. 
 

 
Slika 5: Investicije v obnovljive vire (vključuje energijo iz odpadnih snovnih tokov) v 

mrd. $17 
 
 

Umestitev fokusnega področja v relevantnih strateških dokumentih: 
Zaradi izrazite interdisciplinarnosti področja trajnostne energije, so relevantni 
strateški dokumenti navedeni na mestih opisa stanja tehnike predvsem na nivoju 
EU, saj v skladu z internacionalizacijo in izvozno naravnanostjo predvidenih 
razvojnih aktivnosti, slovenski strateški dokumenti predstavljajo manjšo težo. 
 
Primerjalne prednosti Slovenije: state-of-the-art na področju Trajnostne 
energije 
Na področju trajnostne energije in varovanja okolja je RS aktivna in prepoznana 
članica EU. V smislu krožnega gospodarstva je vredno izpostaviti visok delež 
recikliranja odpadkov, ki je med najvišjimi v EU (60% komunalnih odpadkov). Že 

                                                           
17 (GLOBAL TRENDS IN RENEWABLE ENERGY INVESTMENT, FS-UNEP 2016). 
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večkrat izpostavljene prednosti RS na področju trajnostne energije so prav njena 
majhnost in naravne danosti, ki skupaj z visoko možnostjo prilagodljivosti ob 
relativno majhnih naporih omogočajo implementacijo najnovejših tehnologij s 
področja trajnostne energije in skladno s strategijo S4 njihovo prodajo na globalnih 
trgih. V tem smislu je RS možno v veliki meri izkoristiti kot »laboratorij« za razvoj 
prebojnih tehnologij. Gospodarski deležniki v RS so ta potencial že večkrat izkoristili 
ter dokazali, da razvoj prebojnih tehnologij na globalnih trgih lahko postane ključno 
gonilo razvoja. Priložnosti, ki se ponujajo ob zgodnjem vstopu na trg je na 
posameznih nišnih področjih vedno vredno izkoristiti in postati vodilna sila že v 
obdobju rasti globalnega trga, kjer je vstop na trg enostaven, konkurenca pa še ni v 
celoti izoblikovana.  
V smislu trajnostne energije se je smiselno osredotočiti na tiste skupine, kjer so 
deležniki že aktivni in uveljavljeni na globalnih trgih. Nabor vključenih gospodarskih 
subjektov in JRO nakazuje na izrazit potencial povezovanja v nove verige vrednosti, 
ki bi lahko v posameznih produktnih smereh izrazito povečale dodano vrednost 
predvsem na osnovi integracije osnovnih komponent v sisteme z visoko 
kompleksnostjo in visoko mero vgrajenega znanja. Ob upoštevanju trenutnega 
obsega udejstvovanja slovenskega gospodarstva na področju trajnostne energije, 
predvsem najaktivnejših podjetij in podjetij z velikim potencialom rasti ter trendov 
Evropskega in svetovnega razvoja, je osredotočanje smiselno na nišnih področjih, ki 
bodo v prihodnosti zavzemala pomemben delež trga: 

 Energetska izraba odpadnih snovnih tokov (WtE), ki je v smislu krožnega 
gospodarstva eden izmed ključnih korakov za povezovanje snovnih in 
energijskih ciklov, v skladu s trendi ravnanja pa se energijska izraba povečuje 
na račun zmanjševanja odlaganja odpadnih snovnih tokov,  

 Eksterni viri energije za procese krožnega gospodarstva, kjer glavno vlogo 
igrajo obnovljivi viri energije, predvsem energija iz vodnih virov in energija 
sonca, 

 Optimiranje energetske in snovne učinkovitosti, ki neposredno zmanjšuje 
potrebo po eksternih virih energije, 

 Novi poslovni modeli, ki samostojno ustvarjajo dodano vrednost in ki 
dodatno skrbijo za povečanje učinka predhodnih treh področij in so 
organizirani kot skupna aktivnost. 

 
Navedena področja so v RS že trdno vzpostavljena, kot največjo primerjalno 
prednost subjektov v RS v primerjavi s tujo konkurenco pa je izrazito visoka stopnja 
razvitosti tehnologij v posameznih produktnih smereh ter dostop do trgov, ki 
srednjeročno na področju krožnega gospodarstva in trajnostne energije izkazujejo 
največjo rast. 
 
Stanje tehnike na področju energetske izrabe odpadnih snovnih tokov 
Področje WtE pokriva širok spekter različnih tehnologij za pretvorbo ali delne 
pretvorbe odpadnih snovnih tokov, katerih primarni cilj je zmanjšanje količine 
odloženih odpadkov, ki hkrati izpolnjuje še cilj trajnostnega pridobivanja energije iz 
alternativnih virov. V krožnem gospodarstvu zato zaseda pomembno mesto, saj 
sočasno izpolnjuje dva cilja. V procesu Krožnega gospodarstva je ključnega pomena, 
da se WtE integrira vedno v skladu s predlaganimi smernicami krožnega 
gospodarstva, kar pomeni, da je v hierarhiji ravnanja z odpadki na predzadnjem 
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mestu (Direktiva 2008/98/EC), pred odlaganjem (slika 6). Prav premik od odlaganja 
proti energetski izrabi pa je glavni vzrok za ohranjanje in v primeru posameznih 
surovinskih tokov tudi povečevanje obsega energetske izrabe. 
Relevantne direktive na področju energijskih virov in upravljanja z odpadnimi 
snovnimi tokovi so navedene v sledečih dokumentih: 

 Direktiva 2009/28/EC o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov 
 Direktiva Evropskega parlamenta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih 

direktiv (2008/98/ES) 
 Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja 96/61/EC 
 Direktiva o odpadkih (2008/98/EC) 
 Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni 

list RS, št. 8/16)  
 Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike 

Slovenije, 35402-1/2016/6 
 
V skladu s smernicami EU je pričakovati izrazito povečanje investicij in 
povpraševanja na teh področjih, kar se kaže tudi v mednarodni prepoznavnosti – v 
EU delujejo številna združenja, ki pokrivajo sorodne tematike in naslavljajo spodnje 
prihajajoče tehnologije,  
partnerji pa so vključeni tudi v platforme, ki jim omogočajo dostop do najnovejših 
trendov na njihovih področjih: 

 International Waste Working Group, 
 ZeroWaste Europe. 

Pričakovati je torej, da je kvaliteta surovin, namenjenih za energetsko izrabo izrazito 
nizka, kar vodi v visoko tehnično zahtevnost rešitev za njihovo izrabo, ki se 
postopno uvajajo na obstoječih sistemih za energetsko izrabo. Razpoložljive 
konvencionalne tehnologije za energetsko izrabo temeljijo predvsem na toplotno 
obdelavi. V skladu s Programom ravnanja z odpadki in programom preprečevanja 
odpadkov Republike Slovenije, 35402-1/2016/6 se uporablja dikcija: »Toplotna 
obdelava odpadkov vključuje sežig z oksidacijo odpadkov, pa tudi pirolizo, 
uplinjanje, obdelavo v plazmi ali druge postopke toplotne obdelave, če se snovi, ki 
nastanejo pri obdelavi, pozneje sežgejo.« V nadaljevanju dokumenta bo tako 
uporabljen termin »toplotna obdelava odpadkov« na mestih, kjer je to ustrezno, na 
mestih, ki zahtevajo bolj podrobno razločevanje med sežigom, pirolizo in drugimi pa 
bodo omenjene specifične metode toplotne obdelave, hkrati pa bodo uporabljeni 
ustrezni termini tudi na mestih, kjer se naslavlja širši spekter ostankov proizvodnje 
in ne zgolj odpadki. V tem dokumentu se bo skladu z definicijo Programom ravnanja 
z odpadki in programom preprečevanja odpadkov Republike Slovenije, 35402-
1/2016/6 uporabljal tudi izraz »sosežig«, ki definira naprave za sosežig: »… naprave 
za sosežig« (npr. cementarne, termoelektrarne, proizvodnja papirne kaše papirja, 
ivernih plošč in vlaknenih plošč), v katerih se poleg običajnih goriv, kot so nafta, 
premog ali les, toplotno obdelajo odpadki, kot so guma ali plastika in druge gorljive 
snovi (običajno v lahki frakciji, izločeni iz mešanih komunalnih odpadkov)« 
Segment trga zgornjih WtE tehnologij v Evropi in svetu strmo raste kot nadomestilo 
za odlaganje odpadkov in drugih neprimernih ukrepov, kar je posledica povečevanja 
deleža energetske izrabe odpadkov. Leta 2012 je bilo v EU-28 obdelanih približno 
2303 milijonov ton odpadkov. Skoraj polovica (48,3 %) obdelanih odpadkov v EU-
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28 je bila leta 2012 odstranjena drugače kot s sežiganjem, zlasti z odlaganjem na ali 
v tla in izpustom odpadkov v vode (komunalne vode). Nadaljnjih 45,7 % obdelanih 
odpadkov v EU-28 je bilo leta 2012 na različne načine predelanih (razen energetske 
predelave), kar vključuje recikliranje (36,4 %) in zasipavanje (9,3 %). Preostalih 6,0 
% obdelanih odpadkov v EU-28 je bilo sežganih: 4,4 % z energetsko predelavo in 1,6 
brez energetske predelave.  
Skupni imenovalec t.i. naprednih tehnologij je možnost uporabe pridobljenih 
produktov za sintezo naprednejših goriv, kar pa zahteva, predvsem pri uplinjanju, 
uporabo naprednih tehnologij za čiščenje plina. Na tem področju se tehnologije 
pranja plinastih produktov postopno zamenjujejo s tehnologijami plazemske in 
katalitične obdelave. Napredne tehnologije so osnovno razdeljene na pirolizo, 
uplinjanje in različne procese utekočinjanja za proizvodnjo goriv. Izključno za izrabo 
organskih odpadkov je v Evropi in v svetu uveljavljena tudi proizvodnja bioplina z 
različnimi procesi. Na tem področju je izziv predvsem izraba nizkokvalitetnih 
organskih odpadkov.   
V tehničnem smislu se tehnologije za sežig in sosežig poslužujejo predvsem 
sistemov z zunanjim zgorevanjem, prestrezanje energije pa se izvaja neposredno z 
uporabo v toplotno intenzivnih procesih (npr. proizvodnja cementa) ali posredno z 
odvajanjem toplote v oddaljene procese (npr. toplovodi, procesna para). Če 
energijska bilanca sistemov to omogoča, je najprivlačnejši cilj proizvodnja električne 
energije, kjer je najpogosteje uporabljan Rankinov proces z vodo in vodno paro ali z 
organskimi delovnimi mediji. 
Višje izkoristke pretvorbe goriva v električno energijo je možno doseči z notranjim 
zgorevanjem, kjer je odvisno od ciljnih lastnosti postrojenj (fleksibilnost, efektivni 
izkoristki, delitev toplotnih tokov) možno izbirati med batnimi in turbinskimi 
motorji. Oboji praviloma dosegajo višji efektivni izkoristek v primerjavi z zunanjim 
zgorevanjem, na večjih skalah pa dopuščajo tudi možnost nadgradnje v kombinirane 
plinsko-parne procese, ki efektivne izkoristke še dodatno povišajo. V veliki večini 
primerov se sistemi z notranjim zgorevanjem uporabljajo v SPTE enotah, ki 
izkoriščajo napredne tehnologije za energetsko izrabo odpadkov predvsem na 
mikro in srednji velikostni skali. 
Kot ena izmed prihodnjih tehnologij se v SPTE enotah za konverzijo goriv lahko 
uporabljajo tudi gorivne celice. Gorivne celice odlikuje višji izkoristek in nižje ravni 
hrupa v primerjavi z motorji z notranjim zgorevanjem, a je za njihovo širše uvajanje 
treba rešiti več izzivov, ki izhajajo predvsem iz višje cene sistema, hkrati pa v okviru 
krožnega gospodarstva izziv predstavlja tudi doseganje predvidenih življenjskih dob 
ob neposredni uporabi alternativnih/nestandardnih goriv. Električni agregati na 
osnovi gorivnih celic lahko uporabljajo goriva iz naprednih tehnologij, kamor 
spadajo vodik, metanol, bioplin, sintezni plin, biodiesel. Agregati, ki uporabljajo 
ogljikovodikova goriva, so tehnološko zahtevnejši, saj poleg gorivne celice tipično 
vsebujejo še procesor goriva, ki ogljikovodikovo gorivo pretvori v t.i. reformat in ga 
očisti, da je primeren za uporabo v gorivni celici. 
Z ozirom na namen uporabe področje SPTE razdelimo na oskrbo rezidenčnih stavb 
(nanoCHP: 0,1 – 5,0 kWe) ter skupnosti in MSP (mikroCHP: 5,0 – 50,0 kWe)18; STPE 
enote pa so vključene tudi v Energetski koncept Slovenije: Priloga 2  - Poročilo 

                                                           
18 http://www.code2-project.eu/wp-content/uploads/CODE-2-European-Cogeneration-Roadmap.pdf,  
     16. 6. 2017 

http://www.code2-project.eu/wp-content/uploads/CODE-2-European-Cogeneration-Roadmap.pdf
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izdelovalca dolgoročnih bilanc19. Za nanoCHP se v letu 2020 predvideva 100.000 
nameščenih enot ter nasičenje trga do leta 2030 s 30mio nameščenih enot, za 
mikroCHP pa 10.000 nameščenih enot v letu 2020 ter nasičenje trga leta 2040 z 
900.000 nameščenimi enotami. Skupni prihranek primarne energije bi po tem 
scenariju obsegal 1,1% (540 PJ), prihranek izpustov toplogrednih plinov pa 0,6% 
(27 MtonCO2eq/leto). Potreba po SPTE enotah bi v letu 2030 lahko znašala skoraj 
3mio enot letno. Strma rast tržišča po letu 2020 ob zmernih prodajnih cenah SPTE 
enot (4000 EUR/kWe za nano in 2500 EUR/kWe za mikro SPTE naprave) omogoča 
tudi prehod tega nišnega področja v masovni trg po letu 2020, kar deležnikom 
omogoča izjemno priložnost za rast in uveljavljanje vodilne pozicije v tem segmentu.  
 
Stanje tehnike na področju eksternih virov energije 
Ob učinkovitem ravnanju z odpadnimi snovnimi tokovi je v krožno gospodarstvo  
potrebno uvajati Eksterne vire energije, ki imajo preferenčno nizki ogljični odtis in 
izhajajo iz obnovljivih virov.  
Med bolj uveljavljenimi obnovljivimi viri je najizrazitejša vodna energija. 
Prepoznane tehnologije za izkoriščanje tega potenciala so predvsem 
hidroelektrarne. Te pretežno izkoriščajo tekoče reke ter umetna in naravna jezera, 
ki jih je možno izrabljati tudi za shranjevanje presežkov električne energije v 
omrežju, v okviru te produktne smeri pa bodo inovativno vključena tudi voda iz 
omrežij, kjer bo za dvig dodane vrednosti pridobivanje energije povezano tudi z 
inovativnim čiščenjem vode, ki se povezuje z vertikalo Recikliranje. Vodna 
energija trenutno zavzema 54,1% delež energije pridobljene iz obnovljivih virov, kar 
predstavlja le polovico izkoriščenega potenciala. Do leta 2020 je tako pričakovati 
tudi rast tega segmenta (do 10,5% skupne proizvedene električne energije), kljub 
temu da se bo delež, ki ga hidroenergija zaseda v obnovljivih virih energije do leta 
2020 predvidoma zmanjšal na račun ostalih obnovljivih tehnologij, predvsem 
sončne in vetrne. Rast proizvedene električne energije iz vodnih virov bo do leta 
2020 tako dosegla predvidoma 1,4 %, kar pri veliki razpoložljivi moči predstavlja  
okvirno 8 TWh/leto dodatnih kapacitet. Tako Republika Slovenija kot celotna EU 
lahko z ustreznim ohranjanjem vodilnega položaja na področju obnovljivih virov 
konkurira na globalnih trgih, kjer je predviden obseg tržišča še bistveno večji (135 
mrd. EUR investicij do leta 2035). 
Razvite tehnologije za Izkoriščanje in rabo energije sonca delimo na fotovoltaične 
sisteme (PV) ter sisteme, ki izkoriščajo toploto sonca in se poslužujejo različnih 
toplotnih strojev za pretvorbo energije v električno energijo. Slednji so uveljavljeni 
predvsem za elektrarne večjih moči in so manj primerni za razpršeno rabo. Glede na 
strmo rast rabe energije, je pričakovati izrazit razmah izkoriščanja sončne energije, 
ki bo po optimističnem scenariju zavzemala 25% delež svetovne proizvedene 
energije leta 2050 (1500 GW) po srednji predikciji pa 11%-16% globalne 
proizvodnje električne energije. (IEA, Technology Roadmap, CSP, 2010). V EU je do 
leta 2020 pričakovati 4% skupne proizvedene električne energije v (130 GW). 
Potencialno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov je v tem primeru okvirno 65 
Mton CO2eq/leto. Tu so izrazito zanimive fotovoltaične inštalacij, ki bodo imele po 
napovedih povprečno globalno rast nad 17%.  

                                                           
19 http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/, 
18. 6. 2017 

http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/
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Scenariji razvoja energetike torej pomembno vlogo dajejo PV, kjer izkoriščamo 
neposredno pretvorbo sončne energije v elektriko. PV ima velik globalni in evropski 
potencial, zaradi česar je pomemben gradnik za varen in trajnosten energetski 
sistem. Največji delež PV inštalacij bodo v prihodnosti predstavljale hišne 
individualne inštalacije (45%), sledile pa bodo PV inštalacije elektro-energetskih 
podjetij (30%), komercialne inštalacije podjetij in javnih ustanov (12%) ter FV 
inštalacije, ki ne bodo priključene na omrežje (13%). Če bodo zgornje predikcije 
dosežene, bo to povzročilo precejšnji prispevek k zmanjšanju emisij CO2, saj je 
ogljični odtis sončnih elektrarn skozi celotni življenjski cikel vsaj 10-krat nižji od 
klasičnih elektrarn na fosilna goriva, med obratovanjem pa celo brez emisij CO2.  
Celovita uporaba PV odločilno prispeva k uresničevanju slovenskih in evropskih 
prioritet: 

● Lizbonska pogodba20,  
● SET načrt (Strateški energetski tehnološki načrt, Gospodarska zbornica 

Slovenije, 200921 , 
● EU direktiva o OVE (2009/28/EC),  
● Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 za obdobje 

2010-2020 (AN OVE), Ljubljana, 201022, 
● Nacionalni energetski program za obdobje 2010 do 2030 (NEP 20102030), 

predlog junij 2011), 
● Energetski koncept Slovenije 2015.  

 
Ker so PV sistemi izrazito odvisni od sončnega sevanja, njihova izhodna moč izrazito 
niha. Ob večjem deležu energije, pridobljene s PV so tako potrebni tudi sistemi za 
izravnavanje konic, ki so še izrazito bolj pomembni v primeru samooskrbe s sončno 
energijo. Tukaj se nakazuje smiselnost integracije s tehnologijami in sistemi za 
uravnavanje nihanja v dobavi energije in med njimi tudi vodikovih tehnologij, ki so 
predstavljene v produktni smeri Optimiranje snovne in energetske učinkovitosti. 
V dolgoročnem smislu se kot vir energije za prihodnost v svetu vedno bolj uveljavlja 
tudi fuzija. Tu se v letih 2030-2050 predvideva izjemna rast potreb po storitvah in 
produktih na tem področju. Evropska vizija poti do energije iz fuzijskih elektrarn je 
začrtana v dokumentu EFDA: Fusion Electricity, A roadmap to the realisation of 
fusion energy, program aktivnosti v okviru evropskega raziskovalnega programa 
Obzorje 2020 pa je definiran v sklepu Sveta Evrope št 1314/2013 (EURATOM). 
Ker zagotavljanje energetskih potreb v svetu predstavlja vse večji problem, so se v 
zadnjih 5 letih že pojavili prvi nacionalni načrti izgradnje fuzijskih elektrarn, ki bi 
bile sposobne proizvajati energijo že v letih 2030-2050. Projekt ITER je največji 
mednarodni projekt vseh držav razvitega sveta. Za tako zahteven projekt je nujno 
široko mednarodno sodelovanje, ki pa ima tudi neprijetno plat - tog in počasen 
sistem odločanja. Zato posamezne države že delujejo v iniciativah izgradnje lastnih 
nacionalnih fuzijskih reaktorjev. Že sedaj se gospodarstvo in znanost povezujeta na 
najbolj izzivalnem energetskem področju, kot je fuzijska energija. Izjemne zahteve 
po kratkih časih in odzivnostih, izjemnih temperaturah in tlakih, posebnih in 

                                                           
20 http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm, 10. 3. 2017 
21 http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Javnost/Smon_SET.pdf),  
     15.6.2017 
22 http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_OVE_20102020_final.pdf), 
16. 6. 2017 

http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Javnost/Smon_SET.pdf
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_OVE_20102020_final.pdf
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izjemnih konstrukcijah in gabaritih na eni strani ter visoki natančnosti na drugi 
strani postavljajo pred partnerje izjemne razvojne in poslovne izzive. 
Pomembno vlogo pri zagotavljanju trajnostnega pridobivanja energije ima tudi 
vetrna energija. V letu 2014 je v EU skupna inštalirana moč dosegla 129 MW, kar 
predstavlja 8% skupnih potreb. Do leta 2020 je pričakovati rast na 12% skupne 
inštalirane moči. Izven trgov, ki jih pokriva Kitajska (ta obvladuje okvirno 44% 
trga), so evropska podjetja glavni igralec in obvladujejo okvirno 78% preostanka 
trga, kjer tudi slovenska podjetja igrajo pomembno vlogo na ravni dobaviteljev. Rast 
trga je izrazita predvsem v zadnjih letih, kar napoveduje tudi visoko rast investicij v 
prihodnje.  
 
Stanje tehnike na področju Optimiranja energetske in snovne učinkovitosti 
Optimizacija in zmanjševanje rabe energije je eden pomembnejših ciljev v krožnem 
gospodarstvu. Direktiva 2012/27/EU predvideva povečanje energetske učinkovitost 
20% do 2020 in 30% do 2030. Cilj produktne smeri je zmanjšati porabo primarne 
energije in s tem neposredno prispevati k zmanjšanju ogljičnega odtisa proizvodov 
ter zmanjšati potrebo bo uvajanju eksternih virov energije. Izrazita širina te 
produktne smeri je posledica nenehne energijske optimizacije dejansko vseh 
procesov, ki nastopajo v gospodarstvu. Ta optimizacija v nekaterih primerih vpliva 
tudi na optimiranje snovnih tokov, kjer so ti neposredno povezani z energijskimi 
tokovi (npr. aktivne atmosfere).  
V skladu s potencialom za prihranke je optimiranje energetske učinkovitosti izrazito 
zanimivo na področjih energetsko intenzivnih procesov. Številne možnosti 
optimizacije se tako pojavljajo v proizvodnih procesih v jeklarski industriji, 
industriji aluminija ter steklarstvu. Pogosti ukrepi v teh toplotno zahtevnih 
industrijah so: 

 Prestrezanje odpadne toplote in rekuperiranje ali recirkulacija za potrebe 
usmerjanja v bližnje in oddaljene procese glede na potrebne temperaturne 
nivoje. 

 Zmanjšanje toplotnih izgub in optimiranje tokovnega polja z optimizacijo 
prenosa toplote v različnih industrijskih procesih. 

 Optimizacija distribucije energijskih tokov in razvoj krmilnih algoritmov za 
optimalno upravljanje s energijskimi tokovi. 

Velik potencial za optimizacijo, ki se mu v zadnjem času posveča vedno več 
pozornosti je tudi izraba izrazito nekontinuiranih virov odpadne toplote, ki 
nastajajo pri šaržnih procesih. Globalni cilj za doseganje najvišjih energijskih 
izkoristkov je sicer razvoj kontinuiranih procesov na čim več področjih, saj 
omogočajo bistveno bolj vitko upravljanje in fleksibilnost, vendar to v veliko 
primerih tehnično še ni izvedljivo, pogosto pa je tudi ekonomsko neupravičeno.  
Za premostitev izrazitih nihanj v količini odpadne toplote je možno uporabiti 
sisteme za shranjevanja različnih energijskih vektorjev z namenom povečanja 
učinkovitosti rabe energije/energentov, povečanja energetske samozadostnosti in 
premostitve šaržnih procesov ter nepredvidenih zaustavitev. Različne energetske 
vektorje je v skladu s prihajajočimi trendi možno izkoristiti z različnimi 
tehnologijami, kjer se zaradi svoje okoljske sprejemljivosti uveljavljajo vodikove 
tehnologije. Elektrolizerji, gorivne celice in spremljajoče tehnologije so predmet 
razvoja zadnjih 15 let. Rezultat razvoja so različni prototipi, ki delujejo v 
laboratorijih in tudi že tržno dostopni sistemi. Večina tržno dostopnih sistemov 



 
 

34 
 

deluje na čisti vodik, saj so takšni sistemi tehnološko najenostavnejši. Obstajajo tudi 
sistemi, ki delujejo na metanol, vendar so tržno dostopni le za manjše moči, tipično 
do 1 kW. Sistemi na plinasta goriva (zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin) so tržno 
dostopni predvsem na trgih Azije in Japonske, kjer so intenzivno vlagali v razvoj 
tehnologije gorivnih celic za hišne mikro sisteme za soproizvodnjo elektrike in 
toplote, preboj na tem področju so naredila podjetja Toshiba, Panasonic, Eneos in 
Aisin. Obstajajo tudi sistemi na tekoča ogljikovodikova goriva (diesel, biodiesel), to 
so najzahtevnejši sistemi s področja gorivnih celic, so v fazi prototipov in še niso 
tržno dostopni. 
 
Stanje tehnike na področju novih poslovnih modelov 
Za doseganje učinkov zgornjih tehnoloških področij je ključnega pomena 
implementacija predlaganih produktnih smeri v procese krožnega gospodarstva in 
širše. Vpeljava novosti in naprednih tehnologij v obstoječe procese je seveda 
povezana z novimi investicijami, izobraževanjem osebja in posodabljanjem 
informacijskih sistemov, kar za posamezne gospodarske subjekte, ki so potencialni 
kupci izdelkov v posameznih produktnih smereh lahko pomeni motnjo v procesu 
izvajanja ustaljenih delovnih načrtov. Kljub predvidenim prihrankom energije in 
manjšanju vpliva na okolje so zato prednosti vpeljave naprednejših tehnologij 
velikokrat za gospodarstvo nekoliko manj izrazite. Za povečanje učinkov 
predlaganih tehnologij in povečanje obsega implementacije se je potrebno poslužiti 
ustreznih instrumentov, ki prebojne uporabnike razbremenijo tveganj in s tem 
skrbijo za primere dobrih praks in promocijo uspešnosti tehnologij. 
Ključni instrument za financiranje in implementacijo prebojnih tehnologij ter 
ambicioznih investicij v energetsko učinkovitost je na nivoju EU Energetsko 
pogodbeništvo. Od leta 2004 naprej je to tudi izdatno finančno podprto področje, ki 
skrbi za zagon posameznih projektov s področja Energetskega pogodbeništva ter 
prispeva k uresničevanju direktive  2012/27/EU. Ob vedno večjih zahtevah in rasti 
trga trajnostne energije ter trga energetske učinkovitosti je priložnosti za 
implementacijo tega poslovnega modela vedno več. 
V osnovi je funkcija Energetskega pogodbeništva financiranje investicij v sisteme za 
učinkovito rabo energije, ki se krijejo iz zmanjšanja stroškov za energijo in hkrati 
garantira da celotna implementirana tehnologija/sistem deluje v skladu s 
specifikacijami. V tem okviru je Energetsko pogodbeništvo razumemo kot preplet 
naslednjih storitev: 

 Pregled stanja energetskih naprav in analizo rabe energije in stroškov. 
 Načrtovanje projekta za investicijo za izboljšanje stanja. 
 Izračun možnih prihrankov in izvedljivost ter ekonomika projekta 
 Sofinanciranje investicije. 
 Projektiranje, konstrukcija, izvedba in zagon tehnologije/sistema. 
 Upravljanje, vzdrževanje, optimizacija in spremljanje delovanja 

tehnologije/sistema v pogodbeni dobi. 
 Upravljanje z energenti. 
 Zagotavljanje finančnih virov ter jamstvo za ustvarjanje prihrankov. 

Celoten nabor storitev tako omogoča pogodbenikom, da poleg prestavljanja 
tehničnih in ekonomskih tveganj zmanjšajo tudi potrebno angažiranje na področju 
tehnoloških novosti, kar omogoča integracijo velikega števila heterogenih ukrepov 
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za višjo energetsko učinkovitost procesov ter njihovo profesionalno upravljanje. 
Nove poslovne modele, ki temeljijo na energetskem pogodbeništvu in sorodnih 
storitvah je tako možno implementirati na vseh obravnavanih tehnoloških 
področjih, zato je horizontalno vključevanje novih poslovnih modelov nujno za 
maksimiranje učinka navedenih produktnih smeri. 
 
Struktura fokusnega področja Trajnostna energija 
V krožnem gospodarstvu je Trajnostna energija eno ključnih področij, ki omogoča 
doseganje čim manjšega prehajanje snovi v energijske cikle ter zagotavlja stabilno 
podporo z energijo vsem procesom, ki potekajo v krožnem gospodarstvu. Za 
doseganje najmanjšega možnega vpliva na okolje in resnično krožnih procesov je v 
procesu krožnega gospodarstva ob širšem upoštevanju materialnih tokov v 
krožnem gospodarstvu ključno upoštevati tudi hierarhijo ravnanja z odsluženimi 
materiali. S prioritetami na sliki 6 je prvotno predvideno preprečevanje nastajanja 
odpadkov, sledi ponovna uporaba in recikliranje. Snovni tokovi, ki so v skladu s 
hierarhijo primerni za energetsko izrabo in odlaganje so torej dodobra izčrpani, kar 
v veliki meri pomeni tudi relativno visoko tehnično zahtevnost njihove rabe. V 
predvidenih shemah krožnega gospodarstva je, ob želji minimizacije odlaganja 
odpadkov, energetska izraba tudi edini ponor izčrpanih in neuporabnih snovnih 
tokov, ki hkrati omogoča tudi vračanje energije nazaj v procese. Ključnega pomena 
za trajnostno ravnanje z viri znotraj Krožnega gospodarstva fokusnega področja 
Trajnostna energija je tako tehnološko področje Energetska izraba odpadnih 
snovnih tokov (WtE). Energetska izraba je torej pomemben zadnji korak, da iz 
zavrženih snovnih tokov energijo vrnemo v procese krožnega gospodarstva in s tem 
tudi edini korak, ki povezuje materialne in energijske tokove, kar je v krožnem 
gospodarstvu izrazitega pomena in predstavlja veliko potencial za uvedbo prebojnih 
rešitev, razvitih v Sloveniji. 
 

 
Slika 6: Hierarhija ravnanja z odpadki. 
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Uvajanje obnovljivih virov energije v krožno gospodarstvo pa ni edina pot za 
zmanjšanje vpliva teh procesov na okolje. Zelo učinkoviti načini za doseganje tega 
cilja tudi zmanjšanje porabe energije in njena učinkovitejša raba. S tega vidika je 
fokusno področje Trajnostne energija pomembno tehnološko področje tudi 
Optimiranje energetske in snovne učinkovitosti. 
Ob učinkovitem ravnanju z odpadnimi snovnimi tokovi je v krožno gospodarstvo 
potrebno uvajati Eksterne vire energije, ki imajo preferenčno nizki ogljični odtis. 
Zato to tehnološko področje vsebuje pridobivanje energije iz vodnih, vetrnih in 
sevalnih virov, ki so namenjeni zgolj pridobivanju energije in se posledično ne 
prepletajo z materialnimi cikli v krožnem gospodarstvu ter je zato njihov učinek v 
krožnem gospodarstvu enoznačen. Kot vir energije za daljno prihodnost, je v ta 
koncept možno umestiti tudi fuzijo, ki zaradi svojega majhnega vpliva na okolje 
predstavlja tehnologijo prihodnosti. Pri tem pa je pomembno poudariti, da 
Tehnologij in sistemov za podporo razvoja fuzije ne vključujemo zaradi pridobivanja 
energije iz fuzije, ampak kot področje, kjer imajo slovenski deležniki potencial, da s 
svojimi razvojnimi tehnologijami prodrejo na globalnih trgih.  
Doseganje širših učinkov omenjenih alternativnih virov energije in optimiranja 
njihove rabe ter izkoristka je na ravni gospodarstva zahteven in obsežen proces, ki 
ga je možno izvajati le ob ustreznem načrtovanju, ki dolgoročno povečuje 
konkurenčnost deležnikov. V ta namen je posamezne navedene tehnologije možno 
vključiti v storitve, ki skrbijo za dostopnost visokotehnoloških in naprednih rešitev 
širšemu spektru kupcev, kar terja horizontalno podporo področju trajnostne 
energije s poslovnim področjem Novi poslovni modeli. 
Posamezna tehnološka in poslovna področja so zato v fokusnem področju 
Trajnostna energija izbrana na način, ki najučinkovitejše prispeva k vzpostavljanju 
krožnega gospodarstva, hkrati pa se poslužuje alternativnih virov energije. Zaradi 
izrazitega prepletanja snovnih in energijskih tokov v krožnem gospodarstvu 
se vsebina fokusnega področja Trajnostna energija povezuje tudi z drugimi 
fokusnimi področji, predvsem s Procesi in Tehnologijami, Biomaso in 
alternativnimi surovinami in Sekundarnimi surovinami. Optimizacija procesov 
in tehnologij znotraj krožnega gospodarstva poteka sočasno z optimizacijo 
energetske učinkovitosti, zato je prepletanje učinkov s fokusnim področjem Procesi 
in Tehnologije nujno, medtem ko alternativne surovine iz biomase vstopajo v 
področja trajnostne energije predvsem po zaključeni kaskadni rabi biomase. 
Dodatno se področje Trajnostna energija prepleta s področjem Sekundarne surovine 
preko inovativne integracije, kjer je za dvig dodane vrednosti pridobivanje energije 
iz vode iz omrežij smiselno povezati tudi s čiščenjem voda.  
Ključna tehnološka in poslovna področja, s katerimi je možno celovito nasloviti 
problematiko trajnostne energije v krožnem gospodarstvu, so torej prikazane na    
sliki 7 in obsegajo:  

1. Energetska izraba odpadnih snovnih tokov (WtE), ki se intenzivno 
prepleta tudi z materialni cikli v krožnem gospodarstvu. 

2. Eksterni viri energije, ki vključujejo širši spekter obnovljivih virov energije. 
3. Optimiranje energetske in snovne učinkovitosti, ki zmanjšuje potrebe po 

energiji. 
4. Novi poslovni modeli, ki skrbijo za povečanje učinka predhodnih treh 

področij in so organizirani kot skupna storitev SRIP. 
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 V skladu z smernicami priprave AN smo fokusiranje izvedli izhajajoč iz fokusnega 
področja S4 preko tehnoloških in poslovnih področij do produktnih smeri, nismo pa 
navajali specifičnih produktov. Ker so stopnje tehnološke pripravljenosti oziroma 
razvoja (TRL) vezane na specifične produkte in jih ni možno splošno predpisati 
določeni produktni smeri ali celo tehnološkemu ali poslovnemu področju, ob opisih 
slednjih stopnje tehnološkega razvoja zaradi korektnosti niso podane. So pa zato v 
kazalnikih jasno navedeni cilji fokusnega področja Trajnostna energija, kjer izvozno 
naravnani proizvodi in storitve eksplicitno kažejo na preboj na mednarodni trg.  
 
Pri tem pa se je potrebno zavedati, da je doseganje teh ciljev v mnogih primerih 
pogojeno tudi z razpoložljivostjo in dostopnostjo finančnih instrumentov S4, ki je 
bila upoštevanja pri oblikovanju kazalnikov. 
 

 
 

Slika 7: Organigram fokusnega področja Trajnostna energija 
in tehnoloških ter poslovnih področij 
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V nadaljevanju so vsebine zaradi preglednejšega umeščanja in osredotočanja 
podane za vsako tehnološko in poslovno področje posebej, pri tem je opazen preplet 
tehnologij in multidisciplinarnost vsebin. 
 
Opredelitev prihajajočih tehnologij 
Področje trajnostne energije je predvsem v okviru shem krožnega gospodarstva 
(Closing the loop – An EU action plan for the circular economy COM 2015, 614, final) 
eden izmed ključnih elementov družbenega in gospodarskega razvoja, pri čemer ne 
gre izpostaviti zgolj prodajne plati posameznih izdelkov, ampak tudi omogočitveni 
potencial tehnologij za učinkovito ravnanje z viri in višjo stopnjo energetske 
neodvisnosti in energetske učinkovitosti. To tehnološko področje je zato posebej 
izpostavljeno kot del razvojnih smernic EU v skladu z RED, ki načrtujejo povečanje 
deleža obnovljivih virov energije na 20% do leta 2020 ter predvidevajo rast trga na 
28% do leta 2030 ter 35% do leta 2050. Prihodnji ukrepi po letu 2020 ter sprejetju 
nove RED bodo tako sledili podobnim, vendar ambicioznejšim ciljem. 
Splošni izziv na tem področju je torej zagotoviti zadostno količino energije, ki ima 
minimalen vpliv na okolje, zagotavlja stabilno oskrbo, vzporedno pa omogoča 
konkurenčnost in praviloma sledi smernicam krožnega gospodarstva. Prav sočasno 
zagotavljanje obnovljivosti ter konkurenčnosti je v tem času izrazito težavno, saj 
obnovljivi viri praviloma niso konkurenčni na prostem trgu z energijo. V 
nadaljevanju predstavljena področja se tako osredotočajo predvsem na 
najkonkurenčnejše segmente obnovljivih virov z vrsto sinergijskih vplivov, ki 
prepletajo materialne in snovne tokove v krožnem gospodarstvu. Natančnejša 
predstavitev osredotočanja in strukturiranje od fokusnega področja preko 
tehnoloških in poslovnih področij do produktnih smeri, ki jasno opredelijo 
prihajajoče tehnologije je predstavljena na sliki 6, podrobnejši opis teh področij pa 
je predstavljen v nadaljevanju. 
 
2.1.2 Opredelitev primerjalnih prednosti deležnikov v Sloveniji glede na  
             konkurenco  
Pozicioniranje RS na omenjenih nišnih področjih bo nadgrajeno s formiranjem 
prodornih verig vrednosti, ki so sposobne ponuditi inovacije in izboljšave v 
produktnih smereh glede na trenutno stanje  trga, hkrati pa so osredotočajo na 
nišna področja, ki jih deležniki v RS obvladujejo in kjer lahko ponudijo produkte na 
nivoju B2B ali B2C. Prav nabor deležnikov na področju Trajnostne energije 
zagotavlja visoko sposobnost vzpostavljanja celotnih verig vrednosti znotraj 
produktnih smeri, ki se zaključujejo z vstopom na z  implementacijo inovativnih 
tehničnih in poslovnih rešitev. 
 
Energetska izraba odpadnih snovnih tokov (WtE) 
V Sloveniji so delujoči številni gospodarski subjekti, ki so neposredno ali posredno 
vpeti v razvoj tehnologij za energetsko izrabo odpadkov ali imajo vodilno vlogo na 
trgih, kjer je pričakovana strma rast segmenta WtE.  Skladno s pričakovanimi 
zakonodajnimi okviri (minimiranje odlaganja odpadkov in premik k energetski 
izrabi odpadnih snovnih tokov) je pričakovano tudi povečanje investicij na področju 
toplotne obdelave ter SPTE sistemov, predvsem v državah jugovzhodne in vzhodne 
Evrope, kjer je delež odloženih odpadkov visok. Srednjeročno je rast pričakovati 
tudi v manj razvitih državah sveta.  
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Nove investicije v celotne sisteme za energetsko izrabo so visoke, posledično pa so 
omejene na območja in države z visoko investicijsko sposobnostjo. Ustaljenost 
tržnih poti ključnih partnerjev in prednosti vključenih podjetij narekuje 
vzpostavitev sistemov za energetsko izrabo odpadnih snovnih tokov tudi na trgih z 
nizko investicijsko sposobnostjo ter na obvladljivih (manjših) velikostnih redih, kar 
je pogosto spregledano s strani proizvajalcev sistemov velikih moči za energetsko 
izrabo odpadnih snovnih tokov. Posledično je majhnih in mikro sistemov za 
energetsko izrabo odpadkov na tržišču malo, pogosto se poslužujejo izrazito 
nedovršenih tehnologij, ki so neustrezne za učinkovito energetsko izrabo 
predvidenih odpadnih snovnih tokov, in imajo pogosto visoke cene. Dodatno je 
mnogo priložnosti na delu trga, ki potrebuje nestandardne t.j. individualno 
prilagojene sisteme, hkrati pa je na tem segmentu možno dosegati višje dodane 
vrednosti.  
Gospodarski subjekti v RS bodo svoje razvojne potencialne usmerili  prav v prebojne 
tehnologije na nišnih segmentih, kjer bodo naslavljali predhodno navedene slabosti 
(state-of-the-art) in tržne priložnosti. Dodatno prednost subjektov iz RS je moč 
identificirati predvsem v razvitih tržnih poteh končnih partnerjev v verigah 
vrednosti ter sposobnosti razvojnih podjetij, da na trg lansirajo inovativne 
tehnologije in sisteme z visokim deležem domačega znanja. V skladu z izkoriščanjem 
obstoječih izhodišč se partnerji osredotočajo na področja: 

 Sežiga in sosežiga na mikro, majhni in srednji skali za različne vrste odpadnih 
snovnih tokov, predvsem muljev, mešanih komunalnih odpadkov in  
odpadkov iz papirne industrije. 

 Predpriprave odpadnih snovnih tokov za goriva z ustreznimi lastnostmi, kar 
obsega sušenje, homogenizacijo in izboljšanje kemijsko-fizikalnih lastnosti. 

Na področjih termične obdelave in predpriprave odpadnih snovnih tokov so 
vključeni gospodarski subjekti v RS izrazito aktivni in razpolagajo s kritično maso 
znanja, udejanjanje na predlaganih produktnih smereh pa predstavlja dopolnitev 
portfejlov in razširitev ponudbe na celovite sisteme za energetsko izrabo odpadkov 
vključujoč predpripravo, zgorevanje in upravljanje. 
Dodatna področja osredotočanja je z naborom partnerjev moč identificirati tudi na 
področju naprednih tehnologij za obdelavo odpadkov, katerih cilj je predelava 
odpadkov v kvalitetnejša goriva in uporaba le-teh. Dodatna področja osredotočanja 
so:   

 Uplinjanje in piroliza na mikro, majhni in srednji skali za različne vrste 
odpadnih snovnih tokov, predvsem mešanih komunalnih odpadkov, 
odpadkov iz čistilnih naprav in organskih odpadkov z naprednimi sistemi 
čiščenja plina, ki ga je možno uporabljati neposredno v različnih SPTE 
napravah in tudi kot osnovo za sintezo tekočih goriv (uplinjanje je 
namenjeno predvsem trgom, ki so finančno in s stališča predpisov naklonjeni 
tehnologijam uplinjanja in na katerih je zaradi nišne narave procesa možno 
doseči visoke dodane vrednosti). 

 Energetska izraba digestata bioplinarn v sistemih z zunanjim zgorevanjem. 
 Utekočinjanje, ki lahko poteka po različnih postopkih, ki so primarno 

namenjeni proizvodnji materialov z visoko dodano vrednostjo, ostanke 
oziroma ostanke proizvodnje pa je možno uporabit kot obnovljiva goriva. 
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 SPTE sistemi, ki temeljijo na motorjih z notranjim zgorevanjem in gorivnih 
celicah (FC) in so kot goriva sposobni izrabljati proizvode naprednih 
tehnologij za obdelavo odpadkov (sintezni plin, vodik, bioplin, biodiesel, 
bioetanol, metanol,…) 

Tehnologije na predhodno navedenih področjih so trenutno v fazi vstopanja na trg, 
zato je tržni delež teh področij še izrazito majhen. Gospodarski subjekti v RS se tako 
lahko s prebojnimi tehnologijami pozicionirajo v širšem mednarodnem okolju kot 
eni prvih dobaviteljev, saj razpolagajo s potrebnim znanjem in v določenih primerih 
tudi prototipi na višjih TRL-jih, kar jih v tem trenutku postavlja v izrazito prednost 
pred konkurenco saj že izvajajo aktivnosti v smeri omenjenih področij. 
Produktne smeri, ki izhajajo iz navedenih področij osredotočanja presegajo state-of-
the-art v smislu primerjalnih prednosti razvitih tehnologij, so navedene v 
nadaljevanju. Enako velja za nadaljnja tehnološka področja. Hkrati pa produktne 
smeri v mnogih primerih presegajo state-of-the-art tudi v smislu uvajanja novih 
funkcionalnosti / komponent, kar še dodatno izboljša njihov potencial za umestitev 
na mesta nišnih zmagovalcev. 
 
Optimiranje snovne in energetske učinkovitosti 
V Sloveniji delujoči gospodarski subjekti so v skladu s svojimi strateškimi načrti v 
veliki meri udeleženi tudi v optimiranju energetske učinkovitosti, saj je to 
tehnološko področje presečno za skoraj celotno industrijo, s poudarkom na 
energetsko intenzivni industriji. Občutne primerjalne prednosti subjektov na 
področju optimiranja učinkovitost v RS je moč prepoznati prav zaradi znatne 
prisotnosti energetsko zahtevnih podjetij, ki predstavljajo zelo dobro izhodišče za 
identificiranje potencialnega napredka ter tudi za implementacijo optimiranih 
rešitev, ki se nato prelivajo v višjo dodano vrednost in bistveno večjo konkurenčnost 
ter proizvodnjo z manjšim vplivom na okolje v njihovih primarnih dejavnostih. 
Izrazita izvozna naravnanost portfelja in velikega tržnega deleža v tujih državah 
tako omogoča povečan obseg prihodkov na račun izvoza. Hkrati je posamezne 
optimirane rešitve razvijati v RS ob vključevanju inženirskih podjetij ter tržiti na že 
dostopnih trgih, kjer je ponovno možno vključiti tudi nove poslovne modele. 
Področja fokusiranja, kjer v RS identificiramo kritično maso znanja, potencialne 
prebojne rešitve in sposobnosti so: 

 Raba odpadne toplote iz toplotno zahtevnih industrijskih procesov. 
 Optimizacija prenosa toplote s konvektivnimi in sevalnimi mehanizmi. 
 Upravljanje z energijskimi tokovi in celovita optimizacija postrojenj. 

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov (sonce, veter, voda) je odvisna 
od vremenskih razmer in se težko prilagaja trenutnim potrebam po električni 
energiji, posledično se pojavlja potreba po shranjevanju, kadar proizvodnja presega 
porabo. Ena od možnosti za shranjevanje električne energije je pretvorba v vodik, ki 
se kasneje, ko nastopi potreba, ponovno pretvori nazaj v električno energijo in 
toploto preko kogeneracijskih sistemov različnih moči z visokim skupnim 
izkoristkom. Alternativno se lahko vodik uvaja v plinovodno omrežje, oziroma se 
lahko uporablja za pogon avtomobilov na gorivne celice (opcija v bodočnosti). Za 
pretvorbo elektrike v vodik (elektroliza) in vodika nazaj v elektriko se uporablja 
tehnologija gorivnih celic. Glavni tehnološki elementi: 1. elektrolizerji za pretvorbo 
elektrike v vodik, 2. sistemi za komprimiranje in shranjevanje vodika in 3. gorivne 
celice za pretvorbo vodika nazaj v elektriko) že obstajajo kot prototipi in 
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komercialno dostopni produkti, vendar s tehno-ekonomskimi omejitvami. 
Modularnost sistemov omogoča realizacijo sistemov za shranjevanje električne 
energije različnih kapacitet in moči (relativno enostaven scale up/down). V Nemčiji 
se shranjevanje elektrike v vodik že komercialno uporablja, nastali vodik pa se 
dodaja v obstoječe plinovodno omrežje. Zmes plina in vodika iz omrežja se 
uporablja v različne namene, kot je ogrevanje objektov, pogon proizvodnih 
procesov, transport, del pa se ga pretvori nazaj v elektriko, ne le v elektrarnah, pač 
pa tudi v manjših hišnih kogeneracijskih sistemih, ki so lahko izvedeni na osnovi 
gorivnih celic (Viessmann, Toshiba, Panasonic), ali v sistemih za brezprekinitveno 
napajanje. V Ameriki komercialno shranjevanje elektrike v vodik še ne poteka, se pa 
izvajajo raziskave in testiranje večjih prototipnih sistemov (National Renewable 
Energy Laboratory). Področje pretvorbe elektrike v vodik in obratno prinaša 
tehnološke izzive, ki vključujejo inženiring ter integracijo sistemov, razvoj in 
izpopolnjevanje osnovnih komponent (elektrolizerji, gorivne celice, shranjevalniki, 
periferne komponente, materiali), razvoj krmilnih sistemov za avtomatsko 
obratovanje, elektronskih pod-sistemov, sistemov za diagnostiko in spremljanje 
stanja, ipd. Glavni cilj razvoja je dvig učinkovitosti, življenjske dobe in nižanje 
investicijskih, obratovalnih in vzdrževalnih stroškov. 
 
Eksterni viri energije 
Na področju energije iz vodnih virov so ključni gospodarski subjekti v RS usmerjeni 
v razvoj potrebnih tehnologij in nudenje paketnih rešitev s skupnimi nastop na 
trgih,  v dobavno verigo pa se s svojimi produkti in rešitvami vključujejo tudi manjša 
slovenska podjetja. V strategiji obstoječih verig je do leta 2022 načrtovana 
podvojitev prihodkov na tem področju, večinoma na tujih trgih. Podjetja gradijo svoj 
razvoj s ciljem doseganje minimalnega donosa na prodajo 5% ter dodana vrednost 
>50.000 EUR na zaposlenega in EBITDA >7% ter konzervativnim oziromaoz močno 
omejenim zadolževanjem (praviloma pod dvakratnikom EBITDA ali pod 25 % 
vrednosti letne prodaje). Pretekli izvedeni referenčni projekti potrjujejo visoko 
stopnjo kompetenc na področju raziskav in razvoja. Kapitalska sposobnost področja 
se dodatno krepi s tržnim povezovanjem preko novih poslovnih modelov in 
skupnim strateško nastopanjem na trgih. 
Glede na potenciale trgov in sposobnosti vključenih gospodarskih subjektov je 
osredotočanje na produktni smeri pridobivanja energije iz vodnih virov usmerjeno 
predvsem na področju: 

- Paketnih rešitev za upravljanje voda, ki poleg mikro proizvodnih naprav na 
osnovi vodne energije vključujejo tudi obdelavo vode za nadaljnjo uporabo ter 
vodenje in nadzor sistemov za pridobivanje hidroenergije. 

- Kupcu prilagojenih sistemov za proizvodnjo električne energije iz vodnih 
virov, ki jih je možno integrirati navzgor (na nivo upravljanja vodovodnih 
sistemov) ali navzdol (vključujoč dodatne rešitve kot. npr. čiščenje voda, …). 

Navedeni sistemi se močno navezujejo tudi na produktno področje za optimiranje 
energetske in snovne učinkovitosti, saj se lahko integrirajo  rešitve, ki so pretežno 
namenjene optimizaciji proizvodnje in rabe energije ter rabe tehnološke in pitne 
vode. 
Na produktni smeri fotovoltaike ima RS dolgoletno tradicijo ter močen kadrovski 
potencial, predvsem na segmentu visokokvalificiranih delavcev. Elektro industrija je 
eden izmed generatorjev slovenskega izvoza in tudi fotovoltaika bi se preko 



 
 

42 
 

obstoječe uspešno delujoče prodajne mreže pospešeno širila na tuje trge. Določena 
podjetja so že sedaj prisotna na mnogih tujih trgih. S svojo majhnostjo je RS v veliki 
konkurenčni prednosti zaradi možnosti hitrega izvajanja demonstracijskih 
projektov, še posebej na področju energetike in krožnega gospodarstva. Z 
učinkovitimi ukrepi bi lahko produktna smer izredno hitro aktivirala slovenske 
akterje na področju fotovoltaike, da strnejo vrste in na sistemskem nivoju ponudijo 
rešitve, ki prinašajo največ dodane vrednosti. Slovenija s svojo majhnostjo, 
predvsem pa z geografsko in urbanistično raznolikostjo (gorske doline, vetrovni 
Kras, obmorska območja, dolge vasi, strnjena naselja,…) predstavlja za fotovoltaiko 
zelo primeren poligon za snovanje in preskušanje novih rešitev velikih ali 
razpršenih fotonapetostnih sistemov za oskrbo in podporo naprednim 
elektroenergetskim sistemom. 
Osredotočanje vključenih gospodarskih subjektov na področju PV je predvideno na 
področjih:  

 Zajem energije, ki obsega: napredne fotovoltaične module. 
 Pretvorba energije, ki obsega: napredne zaščitne elemente in sisteme, razvoj 

in proizvodnja komponent za razsmernike, prednapetostne zaščite. 
 Vmesnikov (interface), ki obsega: razvoj in povezovanje naprav in sistemov, 

razvoj elektronske in IKT opreme za fotovoltaiko, merilniki parametrov 
zmogljivosti, tehnologije nadzora sončnih elektrarn . 

Slovenska industrija fotovoltaike je v preteklih letih razvila posamezne nišne 
visokokakovostne produkte, ki jih je smiselno in potrebno v prihodnjih letih 
nadgraditi in integrirati v izdelke z visoko dodano vrednostjo. Medtem ko 
posamezni izdelki že dosegajo TRL 7-9, njihova združitev v nove, integrirane 
proizvode pa bi se v naslednjih letih povzpela iz TRL 4-5 do TRL 9 v 2020. 
 
Tudi na področju fuzije je v Sloveniji skoncentriranega mnogo znanja, izkušenj ter 
vrhunske razvojne in raziskovalne opreme, ki omogoča prebojne dosežke. Na tem 
področju trenutno delujejo številni partnerji z izrazitim potencialom za vstop novih 
podjetij in za preskok na višjo dodano vrednost na posameznih programih. V 
sodelovanju s temi partnerji je možno priti do neposrednega sodelovanja na 
projektu ITER23, in tako vzpostaviti pot do posameznih institucij, ki sodelujejo pri 
izgradnji sistema: EU, ZDA, Kitajska, Koreja, Japonska in Indija. Partnerji so s svojimi 
kompetencami že med vodilnimi v svetu in umeščeni v verige vrednosti, ki vodijo do 
največje fizikalne znanstvene infrastrukture.  
 
V skladu s širino področja fuzije, se slovenski partnerji osredotočajo in zasedajo 
vodilno mesto na področju izgradnje sistemov za podporo razvoja fuzije. Te 
vključujejo pretežno: 

● Vodenje procesov in prediktivne metode,  
● Metode za karakterizacijo naprednih materialov in tankih plasti, 
● Dizajniranje komponent za ekstremne pogoje,  
● Razvoj materialov in metod za karakterizacijo sevalnih polj. 

Ena od ključnih prednosti na področju fuzije je torej razpoložljivost različnih nivojev 
znanj (od temeljnih tehnologij do inženiringa in integracije sistemov) praktično na 
enem mestu in v skupinah, ki medsebojno že vrsto let uspešno sodelujejo.  

                                                           
23 https://www.iter.org/ 
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V razvoj prebojnih rešitev so vključeni deležniki sposobni tudi na področju vetrne 
energije, predvsem v zgodnji, razvojni fazi v dobaviteljski verigi.  Deležniki so vpeti v 
mednarodne verige vrednosti predvsem na področju: 

 Aerodinamike, razvoja modelov, simulacij ter izdelavo prototipov in 
testiranja.  

 Integracije sistemov za vetrno energijo v elektroenergetsko omrežje z 
razvojem potrebnih podpornih komponent. 

 
Na področju integracije sistemov je veliko znanja skoncentriranega na IKT področju, 
kjer se vetrna energija izdatno povezuje tudi z ostalimi viri (fotovoltaiko), vključuje 
pa se tudi v horizontalne aktivnosti SRIP. 
 
Zgornja navedena področja energije iz vodnih virov, sonca in vetra se osredotočajo 
na osnovne tehnologije proizvodnje električne energije, katerih aplikativni učinek 
bo bistveno širši od samega fokusnega področja Trajnostna energija in SRIP Mreže 
za prehod v krožno gospodarstvo. Na teh področjih je pričakovati izrazito 
povezovanje z drugimi SRIP, predvsem Pametna mesta in skupnosti, Tovarne 
prihodnosti ter Pametne zgradbe in dom z lesno verigo. 
 
Novi poslovni modeli 
V RS so prisotni izrazito močni akterji na področju energetike, ki s svojim širokim 
spektrom delovanja razpolagajo z veliko izkušnjami, ki jim omogočajo 
implementacijo kompleksnih modelov energetskega pogodbeništva z velikim 
številom vključenih ukrepov. Dodatna prednost deležnikov v RS je dostopnost 
manjših sistemov na domačem trgu, kjer je možno z manjšim tveganjem analizirati 
funkcionalnost posameznih poslovnih pristopov ter nato te izkušnje prenesti v 
tujino na bistveno večje sisteme. Deležniki so prisotni na trgih, ki izkazujejo izrazito 
veliko potencial za investicije na področju trajnostne energije in energetske 
učinkovitosti, s svojo vodilno pozicijo v regiji pa imajo dostop do največjih kupcev v 
tujini. V okviru novih in naprednih poslovnih modelov se bodo partnerji 
osredotočali predvsem na: 

 Pogodbeno upravljanje z naprednimi sistemi in tehnologijami v krožnem 
gospodarstvu ter njihovo sofinanciranje (energetsko pogodbeništvo). 

 Projektiranje in inženiring v krožnem gospodarstvu s ciljem vpeljave 
integriranih rešitev za izboljšanje energetske učinkovitosti pri kupcih, ki so 
investicijsko  

Za najnaprednejše poslovne modele je možna tudi integracija zgornjih segmentov, 
kar vodi v kompleksnejše poslovne priložnosti z višjo dodano vrednostjo in 
prispevek k oblikovanju strategij trajnostnega poslovanja. 
 
 
2.2 Fokusno področje Biomasa in alternativne surovine 
2.2.1 Umestitev v globalne trende, verige in trge z opredelitvijo prihajajočih  
             tehnologij 
Fokusno področje Biomasa in alternativne surovine je neposredno vgrajena v 
Slovensko Strategijo pametne specializacije S4 (2015) saj naslavlja sklop naravni in 
tradicionalni viri za prihodnost z izzivom »povezati različne posamične proizvodne 
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faze v celovito verigo oziroma mrežo« z mobilizacijo biomasnega potenciala države. 
S tem se fokusno področje umešča v prednostno področje 'mreže za prehod v 
krožno gospodarstvo' in prvenstveno naslavlja področje »tehnologije za predelavo 
biomase ter razvoj novih bioloških materialov«. Vsebinska in metodološka struktura 
fokusnega področja je zasnovana tako, da zagotavlja doseganje globalnih, specifičnih 
ciljev SRIP - Mreže za prehod v krožno gospodarstvo ter ciljev področja. Kot sledi iz 
empiričnih podlag in ugotovljenih konkurenčnih prednosti (glej v nadaljevanju), bo 
dinamika izkoriščanje naravnih virov države na eni strani določena za globalnim 
trendi, na drugi strani pa z razmerami na širšem domačem gospodarskem področju. 
Fokusno področje Biomasa in alternativne surovine zato sledi konceptu 
preoblikovanja linearnih gospodarskih sistemov  v krožne, s prehodom v bio-
osnovano gospodarstvo, temelječe na naravnih ali bio-osnovanih  materialih, z 
odpravo odpadka, ob sočasnem zagotavljanju čim daljšega obdobja kroženja 
izdelkov v uporabi, njihovo kaskadno rabo in v kolikor je le mogoče s popravilom 
izdelkov in njihovo ponovno uporabo (S4, 2015). Fokusno področje Biomasa in 
alternativne surovine predpostavlja razvoj in snovanje prebojnih tehnologiji in 
inovativnih produktov preko trajnostnega in optimalnega izkoriščanja lokalnih 
virov biomase, z namenom ustvarjanja novih znanj, produktov, delovnih mest ter 
posledično trajnostnega razvoja obeh regij in države, s čemer sledi ciljem Resolucije 
o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije (RISS) 2011-2020.  
Fokusno področje Biomasa in alternativne surovine predstavlja v tem strateškem 
partnerstvu ogrodje, ki z zasnovo bio-osnovanih vrednostnih verig udejanja koncept 
krožnega gospodarstva, t.j. ohranjanja vrednosti proizvodov, materialov in virov v 
uporabi tako dolgo, kot je le mogoče, ob sočasno manjšem generiranju odpadkov 
(Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy, COM(2015)). Ker se 
biomasa in na njej osnovani materiali lahko uporabljajo za izredno širok spekter 
proizvodov (na področju lesne, papirne, prehranske, farmacevtske, kemične, 
avtomobilske itd. industrije) in tudi v energetske namene, lahko vsaj delno ali v 
celoti nadomestijo proizvode in energijo, ki je zasnovana na fosilnih virih. Na 
biomasi zasnovani produkti trajno skladiščijo ustrezen ekvivalent ogljika toliko 
časa, kolikor je izdelek v uporabi, emisije CO2 iz bi osnovanih produktov pa ustrezajo 
samo tistemu deležu CO2, ki se je sekvestriral v biomasi med njeno rastjo. Uporaba 
biomase neposredno prispeva h redukciji ogljikovega dioksida v atmosferi in tako 
bistveno prispeva k blaženju klimatskih sprememb. V primerjavi s produkti, ki 
izvirajo iz fosilnih virov, je izjemna prednost bio-proizvodov obnovljivost, 
biorazgradljivost in/ali kompostabilnost in možnost njihove kaskadne rabe. 
 
Biomasa in na biomasi osnovani proizvodi so ogrodje bio-gospodarstva, ki je po 
»naravi« strukturirano kot krožno gospodarstvo (Circular economy in Europe -
Towards a new economic model, 2015). Krožno gospodarstvo lahko nedvomno 
predstavlja ekonomski model Evrope 21 stoletja. Po nekaterih ocenah (Ellen 
MacArthur Foundation: Growth Within: A circular economy vision for a competitive 
Europe) bi prehod v krožno ekonomijo do leta 2030 podvojil ekonomske koristi (1,8 
trilijonov EUR), ki bi jih dosegli z vztrajanjem na trenutnih smereh razvoja, 
razpoložljivi prihodek gospodinjstev bi se povečal za 11%, BDP pa na 11% (v 
primerjavi s 4%, ki jih bi ustvarile sedanje smernice razvoja), ob tem pa bi dosegli 
48% zmanjšanje emisij CO2 do 20130. Slovenija ima vse naravne danosti za 
učinkovit in uspešen razvoj bio-gospodarstva, kot ga v Strategic Innovation and 
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Research Agenda ((SIRA), Bio-based Industries Consortium (BIC, 2013) opredeljuje 
to javno (EU) zasebno partnerstvo Bio-based Industries. Nadalje področje Biomasa 
in alternativne surovine izkazuje čvrsto vpetost in zasnovo v skladu z osnovnimi 
raziskovalnimi prioritetami v programu Obzorje 2020, in je skladna tudi s 
predlogom Evropske komisije Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for 
Europe ter Okvirnim programom za prehod v zeleno gospodarstvo – OPZG z 
Akcijskim načrtom izvajanja OPZG (ANi OPZG) (2015). Pritiski naraščajoče 
populacije in globalnih trgov na naravne surovinske vire so ob naraščajočih 
tveganjih zaradi klimatskih sprememb vse večji, zato je problematiko potrebno 
nasloviti z nadomestitvijo linearnih sistemov gospodarjenja z mrežami krožnega 
gospodarstva.  
 
Kot sledi iz strateških dokumentov EU, je temeljna predpostavka bio-osnovanega 
gospodarstva razvoj industrije, ki predpostavlja razvoj bio-osnovanih 
vrednostnih verig, razvoj novih oskrbovalnih verig z biomaso in razvoj novih 
integriranih biorafinerij  ali pa dvig obstoječih biorafineriji na višji nivo. Trg na 
biomasi osnovanih (bio) produktov naj bi se že v obdobju do leta 2020 povečal na 
200 miljard EUR, do leta 2030 pa je pričakovati, da bo ustvaril 1 mio delovnih mest. 
Udejanjanje modela krožnega gospodarstva predstavlja razvojno priložnost za vrsto 
tradicionalnih industrij kot so npr. papirna, lesna in tekstilna industrija, kmetijstvo 
in živilskopredelovalna industrija ter storitvene dejavnosti. 
Fokusno področje Biomasa in alternativne surovine je zasnovano v soglasju z 
ključnimi strateškimi dokumenti RS, med katerimi velja posebej izpostaviti S4. 
Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo (2016) in Operativni program za 
zmanjševanje emisiji toplogrednih plinov do leta 2020 (2014) naslavlja lesno 
biomaso in surovinsko zaledje, ki ga predstavljajo gozdovi, kot enega izmed 
pomembnejših elementov za prehod v zeleno gospodarstvo.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Primerjalne prednosti Slovenije: state-of-the-art na področju biomasne 
surovine 
Biomasni surovinski viri države so bili komaj pred kratkim prepoznani kot strateško 
pomembna surovina Slovenije (Slovenska strategija pametne specializacije S4, 
2015), ki bi lahko usmerila tranzicijo obstoječe linearne ekonomije proti krožnemu 
in bio osnovanemu gospodarstvu. Biomasa je po definiciji vsa organska snov, ki so jo 
proizvedla živa ali donedavna živa bitja, pri čemer je izključena fosilizirana biomasa 
in biomasa, ki je vgrajena v geološke formacije. Z izrazom biomasa v tem 
akcijskem načrtu označujemo ligno-celulozno biomaso, z izrazom alternativni 
surovinski viri pa vse druge organske surovinske vire (npr. sirotka, alge…) ali 
pa surovinske vire, ki vsebujejo snov organskega izvora (npr. papirniški 
mulji…). Ligno-celulozna biomasa ne zajema kakovostnega lesa (hlodovina), ki 
predstavlja surovino klasične lesne industrije, pač pa les slabše kakovosti (les za 
celulozo in plošče, deloma drug okrogel industrijski les, les za kurjavo), sečne 
ostanke, zeleni odrez, ostanke lesno industrijske predelave, drevesno skorjo, 
odslužen les in kmetijske ligno-celulozne ostanke. Za vso biomaso in alternativne 
surovine je v primerjavi z ostalimi surovinskimi viri značilnih nekaj prednosti in 
slabosti, ki pa nimajo vedno enoznačnega predznaka. Biomasa nima homogene 
vrstne, strukturne in kemične sestave. Razpoložljive količine biomase so lahko 
pogojene z letnim časom, izpostavljene so tveganjem zaradi podnebnih sprememb 
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in ne nazadnje tržnim zakonitostim, ki bi utegnili biti posledica naraščanja števila 
prebivalcev in vse večjega števila industriji, ki integrirajo biomaso v svoje produktne 
smeri. Predelava biomase in alternativnih surovin, kot so definirane tu, se bo 
odvijala v različnih tipih biorafineriji, ki so lahko vrstno nespecifične, največkrat 
pa morajo biti tehnološko in procesno prilagojene različnim biomasnim surovinskim 
virom, kar določa tudi produktne smeri. V vertikali Biomasa in alternativne 
surovine je načrtovan razvoj specifičnega tehnološkega tipa ligno-celuloznih 
biorafinerij, katerih cilje je izolacija ekstraktivov in polimernih gradnikov 
biomase, t.j. (nano)celuloze, lignina in hemiceluloz in razvoj ustreznih 
produktnih smeri. V tem se biorafinerije fokusnega področja Biomasa in 
alternativne surovine razlikujejo od ligno-celuloznih biorafinerij, ki jih razvija 
fokusno področje Procesi in tehnologije, kjer gre za razklop biomase do 
zelenih kemikalij (npr. metanol).     
 
Gospodarjenje z gozdovi v Republiki Sloveniji se izvaja na načelih trajnosti, 
sonaravnosti, večnamenskosti gozdov ter načrtnosti dela z njimi, ki zagotavljajo 
trajno ohranjanje gozdov in vseh njegovih funkcij. Pridobivanje lesa in drugih 
gozdnih dobrin ter raba gozda morata biti skladna s potenciali in kapacitetami 
gozdov. V evropskem merilu imajo Slovenija skupaj s Švico in Nemčijo lesne zaloge 
nad 300 m3/ha. (GFRA 2015; State of Europe's Forest 2015). Slovenija spada med 
najbolj gozdnate države v Evropi. 1.184.526 hektarjev gozdov pokriva več kot 
polovico površine države (gozdnatost je 58,4 %). Pretežni del slovenskih gozdov je v 
območju bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih gozdov (70 %), ki imajo 
razmeroma veliko proizvodno sposobnost Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije 
(ZGS) je v letu 2015 sečnja z 6.031.042 m3 dosegla zgornjo mejo dovoljene količine 
(95 %), medtem ko je 65 % tega predstavljalo sanitarno sečnjo lesa nižje kvalitete. 
Poleg tega govorimo o približno 1,5 do 2 Mio m3 obstoječega lesa nižje kvalitete in 
preostalega lesa, ki bi lahko bil uporabljen za biopredelavo v Sloveniji (izračun po 
Piškuju, 2014; tok hlodovine v Sloveniji, 2013). Analiza tokov okroglega in lesa 
slabše kakovosti kaže, da ima Slovenija tu pomembne neizkoriščene prednosti. 
Značilnosti proizvodnje, predelave in zunanje trgovine okroglega lesa v Sloveniji 
niso enoznačne. Po eni strani ni zaznati večjega preboja pri predelavi hlodovine 
iglavcev, po drugi strani pa imamo nekatera perspektivna podjetja, z doseženimi 
visokimi dodanimi vrednostmi/zaposlenega in izvozno naravnanostjo, ki 
industrijsko predelujejo les slabše kakovosti v lesne kompozite, mehansko celulozo 
ter kemikalije. Slovenija je že nekaj let izrazit neto izvoznik okroglega 
(nepredelanega) lesa. Izvoz se je tako v letu 2015 zmanjšal le v kategoriji lesa za 
celulozo in plošče in drugega okroglega industrijskega lesa iglavcev, v vseh ostalih 
kategorijah okroglega industrijskega lesa pa se je povečal in je dosegel 2,7 milijona 
m3. Glavni smeri izvoza sta Avstrija in Italija. Izvoz v ti dve državi se razlikuje po 
strukturi, saj se v Italijo izvaža predvsem les slabše kakovosti in hlodovina listavcev, 
v Avstrijo pa hlodovina iglavcev. 
V Sloveniji so ključni porabniki lesa slabše kakovosti in/ali manjših dimenzij 
podjetja v industrijah celuloze, vlaknenih plošč in kemikalij. Podjetja predelajo več 
kot pol milijona kubičnih metrov okroglega lesa. Med njimi sta tudi največja 
predelovalca okroglega lesa v Slovenji, in sicer Lesonit (proizvajalec vlaknenih 
plošč) in Količevo Karton (proizvajalec premaznih kartonov za prehrambne, 
farmacevtske in kozmetične industrije). Na podlagi analize trga gozdarska družba 
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Slovenski državni gozdovi (SiDG) ugotavlja, da v Sloveniji primanjkuje predelava 
gozdno lesnih sortimentov slabše kakovosti. Prav tako tudi ni urejena predelava 
zavrženega lesa (staro pohištvo). To nujno pomeni vzpostavitev nadaljnje predelave 
na tem področju v Sloveniji. Konkurenčna prednost predstavlja predvsem manjši 
strošek prevoza do končnega uporabnika in seveda inovativnost izdelka. Na tem 
področju je potrebno ugotoviti, da je v sosednjih državah močno razvita predvsem 
industrija za izdelavo različnih plošč. Zato je potrebno poiskati predvsem inovativne 
izdelke oziroma izdelke, ki bodo predstavljale konkurenčno prednost. V letu 2017 in 
predvidoma tudi v prihodnjih lestih ima na podlagi gozdnogospodarskih načrtov, ki 
jih izdeluje za to pristojen Zavod za gozdove Slovenije in posledično od te inštitucije 
izdanih odločb za sečnjo, na razpolago dobrih 700.000 m3 lesa od česar je dobra 
polovica lesa nižje kakovosti, ki se lahko potencialno vključi v nadaljnjo predelavo v 
stebru biomasa in alternativne surovine. Primerjalne prednosti so pojasnjene tudi v 
opisu posameznih produktnih smeri in prihajajočih tehnologij, ter v poglavju 
Opredelitve primerjalne prednosti deležnikov. 
 
Struktura fokusnega področja Biomasa in alternativne surovine 
Namen področja Biomasa in alternativne surovine je pospešiti inovacijski in tržni 
razvoj na področju inovativnih (bio)proizvodov, ki temeljijo na obnovljivih 
surovinskih virih. Na osnovi izkazanega interesa deležnikov, neizkoriščenih 
konkurenčnih prednosti Slovenije in iz tega izhajajočega razvojnega potenciala 
države, je področje Biomasa in alternativne surovine zasnovano tako, da vzpostavlja 
naslednja tehnološka področja oziroma produktne smeri (slika 8): 
1. Trajnostna mobilizacija biomase. Mobilizacija biomasnega potenciala 

Slovenije za izboljšanje oskrbe obstoječih verig vrednosti in razvoj nove 
generacije na biomasi osnovanih verig vrednosti; 

2. Ligno-celulozne biorafinerije. Izkoriščanje ligno-celulozne biomase za razvoj 
integriranih biorafineriji, ki vključujejo energetske, celulozne / vlakninske in 
kemične produkte, kar predpostavlja trajnostno proizvodnjo bio-energije, s 
povratno integracijo biorafinerijskih procesov za izolacijo komponent z visoko 
dodano vrednostjo. 

3. Biorafinerije alternativnih surovin. Snovanje nove generacije vrednostnih 
verig na osnovi alternativnih surovinskih virov, pri čemer to predpostavlja 
razvoj trajnostnih tehnologiji za proizvodnjo dragocenih produktov.  

Vse tri produktne smeri so strukturirane po principih krožnega gospodarstva, pri 
čemer se snovni tokovi lahko zapirajo znotraj posamezne produktne smeri ali 
vzpostavljene mreže, se nadaljujejo v  ostalih fokusno področjih SRIP, snovni tokovi 
pa se lahko nadaljujejo v aktivnostih drugih SRIPov ali pa se produktne smeri 
oziroma mreže sklenejo v krožno strukturiranih gospodarstvih na tujih trgih.  
 



 
 

48 
 

 
 

Slika 8: Struktura fokusnega področja biomasa in alternativne surovine 
 
Na osnovi izkazanega interesa deležnikov, so bile doslej identificirane naslednje 
prebojne tehnologije in produktne smeri, ki lahko oblikujejo posamezne verige 
vrednosti: 
 mobilizacija, logistika in izkoriščanje lesne biomase slabše kakovosti, 
 pridobivanje ekstraktivov in nanoceluloze, 
 biognojila, 
 izkoriščanje algne biomase, 
 biometan iz odpadne biomase – biogeno gorivo druge generacije,  
 neizkoriščeni snovni tokovi v živilski industriji – sirotka, 
 obdelava papirniškega mulja za namene pridobivanja bio-oglja, energije in  
           mineralov,  
 pridobivanje fosforja iz različnih vrst odpadkov.  
 

Mobilizacija, logistika in izkoriščanje lesne biomase slabše kakovosti 
Les slabše kakovosti iz gozdov, kamor lahko uvrstimo lesa za celulozo in plošče, 
drug okrogel industrijski les in les za kurjavo, predstavlja več kot polovico vsega 
okroglega lesa. Pri tem je potrebno poudariti, da prevladuje les listavcev (več kot 80 
% vsega lesa slabše kakovosti). Vse to so potenciali na katerih lahko temelji nadaljnji 
razvoj krožnega gospodarstva. Velik del lesa slabše kakovosti se danes že porabi v 
energetske namene, v proizvodnji plošč, proizvodnji celuloze ali proizvodnji 
kemikalij. Del potencialov pa ostaja zaradi različnih ekonomsko-socialno in 
okoljskih dejavnikov neizkoriščen. Nove tehnologije, IKT orodja, izboljšana logistika, 
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tesnejše povezovanje deležnikov vzdolž proizvodnih verig ter razvoj novih izdelkov 
lahko prispevajo k večji izkoriščenosti potencialov ter k ustvarjanju novih delovnih 
mest. Oskrba z energijo obnovljivih virov (OVE) energije (brez hidro energije) je v 
letu 2015 znašala 29.354 TJ, kar bo 3 % več kot leta 2014. V strukturi oskrbe z OVE 
in NIO (neobnovljivih industrijskih odpadkov) prevladuje les in druga trdna 
biomasa, sledijo geotermalna energija, NIO, biodizel, sončna energija, drugi bioplini 
in ostali OVE (biobencin, deponijski plin, plin iz čistilnih naprav in vetrna energija). 
Največ energije iz OVE se pridobi iz lesa in lesne biomase.  
Slovenija kljub povečevanju domače proizvodnje peletov ostaja neto uvoznik 
peletov. Glavni porabniki lesnih pelet so gospodinjstva, sledijo večji javni objekti ter 
drugi uporabniki. Trend povečevanja domačega povpraševanja se še nadaljuje še 
povečalo (+6 %). Proizvodnja peletov se je lani povečala za 10 % na 110.000 ton. 
Med slovenskimi proizvajalci peletov po številu prevladujejo manjši proizvajalci z 
letno proizvodnjo pod 10.000 t. Izvoz peletov se je lani povečal za 10 %. Ključni 
izvozni trg ostaja Italija (nad 95 % količin). Uvoz pelet se je lani zmanjšal na 152.000 
ton (-4 %). V uvozu peletov ima dominanten tržni delež Romunija (47 %). Poraba 
pelet v Sloveniji se je po hitri rasti v obdobju 2011-2013 stabilizirala. V letošnjem in 
prihodnjem letu pričakujemo nadaljevanje trenda povečanja domače proizvodnje 
pelet.  
Peleti so kot najdražja oblika lesne biomase 22 % cenejši (54 EUR/MWh) od cene 
kurilnega olja, ki se je v prvi polovici leta 2016 gibala okoli 70 EUR/MWh. Največjo 
razliko med ceno peletov in kurilnega olja smo zabeležili v drugi polovici leta 2012, 
ko so bili peleti za skoraj 50 % cenejši glede na ceno kurilnega olja. Trenutno pa je 
zaznaven strm trend zmanjševanja razlike, predvsem zaradi padajočih cen kurilnega 
olja. Tona peletov, pakiranih v 15 kg vreče, je po koncu kurilne sezone 2015/2016 v 
povprečju stala   254 EUR, kar je okoli tri odstotke manj kot pred kurilno sezono 
(jesen 2015). 
Proizvajalci lesnih sekancev so dobro tehnološko opremljeni. V Sloveniji je nad 20 
sekalnikov, ki imajo učinek proizvodnje 100 nm3/h ali več. Letna proizvodnja je bila 
tudi lani na visokem nivoju zaradi nadaljevanja sanacije po ujmi in sanacije škod 
zaradi gradacije podlubnikov. Letos pričakujemo podoben obseg proizvodnje 
sekancev kot prejšnji dve leti in sicer okrog 1,5 milijona nm3. Pri sekancih iglavcev 
je Slovenija neto izvoznik, pri sekancih listavcev pa neto uvoznik. V uvozu sekancev 
prevladujejo sekanci listavcev (80-90% delež), v izvozu pa sekanci iglavcev (70-80% 
delež). Lani je dosegel izvoz sekancev 237.000 t (+11 %), uvoz pa je bil enak kot leto 
prej, in sicer 135.000 t. Sekanci se večinoma uvažajo iz Hrvaške, izvažajo pa v 
Avstrijo in Italijo.  
Za sekance, ki jih prodajo največ, t. j. z vlažnostjo okoli 30 % in velikostjo delcev 
okoli 36 mm, je bila cena v kurilni sezoni 2015/2016 v povprečju 67 EUR/t, kar je za 
približno 3 % več kot v drugi polovici leta 2015. 
 
Pridobivanje ekstraktivov in nanoceluloze iz lesne biomase 
Biomaso je možno predelati na več načinov in sicer z mehanskimi, kemijskimi in 
termičnimi postopki (Raimo 2011). Kakovosten les se običajno predela v 
tradicionalne proizvode lesne industrije, les slabše kakovosti pa se izkorišča za 
proizvodnjo različnih tipov derivatov, kamor sodijo različni tipi lesnih delcev, 
celulozna pulpa, različne kemikalije ali pa se uporabi za proizvodnjo energije. Tok 
biomase je večinoma linearen, zato so potrebne ključne izboljšave za dosego 
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večstopenjske uporabe lesa, kar pomeni, da se končni produkti iz lesne biomase vsaj 
še enkrat uporabijo kot surovina za nadaljnjo izdelavo novih (Sokka et al. 2015). 
Paradigma te produktne smeri temelji na dejstvu, da je les hierarhično organiziran 
biokemični proizvod dreves, ki je zgrajen prvenstveno iz treh makromolekul, 
celuloze, hemiceluloz in aromatskega polimera lignina ter spojin z majhno 
molekulsko maso, ki jih v tem predlogu imenujemo ekstraktivi. Posamezne 
komponente je mogoče iz lesa izolirati mehansko ali/in kemično in jih zaradi 
njihovih izjemnih karakteristik uporabiti za izboljšanje lastnosti obstoječih ali za 
razvoj popolnoma novih materialov. 
Ekstraktivi v lesni biomasi so sinonim za produkte z visoko dodano vrednostjo, 
medtem ko ekstrakcija le teh ni bila izdatneje obravnavana ne v celulozni oziroma 
papirniški industriji, niti v proizvodnji energije. Dokazano je, da les nižje kakovosti 
in ostanki v lesni industriji, pa tudi grče ter lubje vsebujejo visoke koncentracije 
bioaktivnih ekstraktivov (Wilför 2003 b; Wilför 2003; Vek 2013), ki jih je možno 
ekstrahirati ne da bi s tem vplivali na strukturo glavnih komponent celične stene. 
Zato bi lahko ekstrakcijo teh substanc izvajali na surovini nižje kvalitete pred 
nadaljnjo obdelavo. Glavne izzive izolacije ekstraktivov iz lesne biomase bomo 
naslovili z osredotočenostjo predvsem na izbiri čimbolj učinkovite metode 
ekstrakcije, uporabi topil katera so čimbolj učinkovita, obenem pa ne obremenjujoča 
za okolje, saj je znano, da se pri izolaciji in čiščenju teh substanc uporabljajo 
organska in klorirana topila (VOC) (Patent: WO 2010/000927 A1). Ekstraktivi 
nekaterih lesnih vrst imajo lahko antimikrobne učinke, medtem ko so pri drugih 
vrstah lahko učinkovite le določene komponente (Plumed-Ferrer 2013b). Na trgu 
dosežejo visoko vrednost, tako je npr. potrebno za 5 mg pinosilvina odšteti okrog 
150 evrov. Spreminjajoče se zaznavanje zdravja, starajoče se prebivalstvo in 
nevarnost protimikrobne odpornosti spodbujajo evropsko povpraševanje po 
naravnih sestavinah za zdravstvene izdelke. Posodobljena zakonodaja ponuja 
priložnosti za razvoj naravnih učinkovin/izdelkov v prehranskih dopolnilih. Vse 
večje zavedanje ljudi po potrebni preventivi in samozdravljenju močno povečuje 
povpraševanje po naravnih učinkovinah in naravnih izdelkih. Preventiva, dobro 
počutje in vitalnost stopajo v ospredje pred le odsotnostjo bolezni. V naslednjih letih 
se pričakuje nadaljevanje 8-10% rasti povpraševanja v EU po naravnih učinkovinah 
s klinično dokazanim delovanjem. Prav tako se svetovno povpraševanje po naravnih 
učinkovinah/izdelkih proizvedenih v EU povečuje v ZDA, Rusiji in Japonski zaradi 
visoke kvalitete in čistosti naravnih učinkovin/izdelkov proizvedenih v EU. 
Priložnost za invovativne naravne učinkovine, ki celostno pozitivno delujejo na telo 
tako preventivno kot komplementarno z zdravili (sklepi, kardiovaskularni sistem, 
vnetja, mentalno zdravje, diabetes, koža...). Prav tako se povečujejo zahteve 
regulatornih organov v svetu po najvišjih/farmacevtskih proizvodnih standardih 
tudi v industriji naravnih učinkovin in prehranskih dopolnil.    
Nanoceluloza predstavlja večnamenski, obnovljiv, biološko razgradljiv, trajnostni 
material s praktično neomejenimi možnostmi uporabe v aplikacijah (Rebouillat and 
Pla 2013; Jorfi and Foster 2015; Kim et al. 2015; Li et al. 2015; Oksman et al. 2016) . 
Termin nanoceluloza opisuje celulozne delce, pri katerih je vsaj ena dimenzija 
manjša od 100 nm. Nanocelulozo v obliki fibril in kristalov pridobimo z mehansko, 
kemijsko in encimatsko obdelavo različnih tipov biomase, najpogosteje pa kar iz 
celuloze. Čeprav je proizvodnja nanoceluloze že na pilotni, predindustrijski in pa 
tudi na industrijski skali  v nekaterih državah, se raziskave na področju proizvodnje 
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še vedno fokusirajo na optimizacijo že obstoječih tehnik in pa razvoj alternativnih 
metod, ki bi olajšale samo produkcijo nanoceluloze ali pa bi s tem dobili neke nove 
lastnosti nanoceluloze. Ta izziv bo naslovljen z razvojem že obstoječih postopkov 
delignifikacije in pa pridobivanjem dveh tipov nanoceluloznih produktov in sicer 
nanofibrilirana celuloza (NFC) ter lignocelulozne nanofibrile (LCNF). Nanoceluloza 
ima dobre mehanske lastnosti (E modul~ 150 GPa), veliko specifično površino, 
njena površina je primerna za kemično modifikacijo, ima tudi nizek koeficient 
termičnega raztezka (~ 2,6· 10-6 K-1) in dobre termične lastnosti in izjemno ugodno 
razmerje med dolžino in premerom. V primerjavi s sintetičnimi materiali je 
potrebno posebej izpostaviti njen trajnostni karakter, obnovljivost in ne nazadnje 
biorazgradljivost. Odlikuje jo tudi hidrofilnost in možnost priprave vodne suspenzije 
nanoceluloze. Zaradi teh lastnosti je glavni kandidat za izboljšavo že obstoječih 
materialov in za razvoj novih (Dufresne 2012; Miao and Hamad 2013). 
 

 
Slika 9:  Shematski prikaz povezanosti dveh vrednostnih verig (biomasa in 

izkoriščanje ligno-celulozne biomase na primeru produktne smeri nanoceluloza in 
ekstraktivi 

 

Celuloza je med najbolj razširjenimi biopolimeri na svetu. Ocenjuje se, da je letni 
prirast rastlinske celuloze med 1011 - 1012 tonami (Moon et al. 2011), in večino 
celuloze dandanes pridobimo iz lesa in bombaža. Les vsebuje približno 45% 
celuloze. V oleseneli celični steni so celulozne verige organizirane v pramene, ki jim 
pravimo mikrofibrile (prečne dimenzije ~ 5 x 5 nm), le te so združene v večje 
makrofibrile s prečnimi dimenzijami 20 – 60 nm (Donaldson 2007). Mikrofibrile so 
delno kristalinične strukture (stopnja kristaliničnosti 40 – 70 %) kjer se 
kristalinična področja (Iα in Iβ polimorfa) izmenjujejo z amorfnimi. Odkritje 
postopkov za pridobivanje mikrofibrilirane celuloze (Herrick et al. 1983; Turbak et 
al. 1983) je odprlo nove možnosti uporabe tega nanostrukturiranega celulaznega 
materiala na področjih z visoko dodano vrednostjo (Kim et al. 2015). Termin 
nanoceluloza označuje dva materiala: (a) celulozni nanokristali (CNC) oziroma 
celulozni viskerji in (b) celulozne nanofibrile (CNF) za katero se uporabljajo tudi 
termini nanofibrilirana celuloza (NFC), mikrofibrilirana celuloza (MFC) ali 
celulozna nanovlakna (TAPPI, Roadmap for the Development of International 
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Standards for Nanocellulose, 2011). Danes je na voljo več kot 50 različnih vrst 
nanoceluloze (Bras, 2016; osebna komunikacija).  
Lignocelulozne nanofibrile (LCNF) oziroma mikrofibrilirana lignoceluloza, je ena 
izmed the vrst (Gindl-Altmutter et al. 2015; Sanchez et al. 2016). Delci 
nanofibrilirane celuloze (NFC) imajo premer 5 – 50 nm dolžine nekaj mikrometrov.  
NFC ima ugoden faktor vitkosti (razmerje d/L) in ima posledično izjemne ojačitvene 
lastnosti v polimernih matricah kljub dejstvu, da se dobra natezna trdnost »nahaja« 
v kristalininčnih območjih celuloze oziroma celuloznih nanokristalih, ki pa imajo 
bistveno nižji in manj ugoden faktor vitkosti (Eichhorn et al. 2010). Lignocelulozne 
nanofibrile vsebujejo visok delež lignina v obliki  20 nm velikih kroglic katerih 
premer je primerljiv s premerom fibril čiste NFC (Gindl-Altmutter et al. 2015). 
Lastnosti NFC so odvisne od izhodne surovine in postopkov pridobivanja. Tipično 
poteka proizvodnja NFC s kombinacijo mehanske, kemične in encimatske obdelave 
Kraft celuloze.  
V nadaljevanju sledi povzetek analize trgov nanoceluloze. Nanoceluloza je 
popolnoma obnovljiv material, rokovanje z njo je varno, proizvodnja je relativno 
poceni, ob tem pa ima izredne fizikalne in kemijske lastnosti. Prav zato se 
nanoceluloza omenja kot najresnejši material, ki ima izredne perspektive kot 
okolijsko trajnostno naravnan material, kar je v skladu tudi s smernicami Pariškega 
sporazuma o podnebnih spremembah (2015). 
Kljub številnim prednostim, obstaja kar nekaj omejitev pri zagotavljanju njenega 
dohodkovnega potenciala. Mednje zagotovo  sodi produkcija, ki je še vedno 
povezana relativno velikimi stroški. Druga omejitev pa je dejstvo, da je bila njena 
uporaba omejena na nišne aplikacije. Ocenjuje pa se, da je uporaba velikih količin 
nanoceluloze pričakovana predvsem na področju biokompozitov, barv in drugih 
aplikaciji, kjer je mogoče nanocelulozo vgraditi relativno enostavno. Nizko-
količinske aplikacije so na primer biomedicinski materiali, kot so na primer tisti, ki 
se uporabljajo za tkivni inženiring ali za dostavo zdravil.  
Proizvodnja nanoceluloze je še pred letom in pol obstajala samo na laboratorijskem 
nivoju in še to v omejenih količinah. Danes so že na voljo komercialne količine, 
proizvodnje pa dosegajo ali bodo v sedaj grajenih obratih dosegle nekaj ton dnevno. 
V tem trenutku proizvodnja presega potrebe trga, vendar pa je pričakovano, da se 
bo to že v nekaj letih spremenilo zaradi zniževanja cene. Ta naj bi bila manjša od 
50$/kg, kar je ugodnejša cena kot za druge nanomateriale s podobnimi lastnostmi in 
podobno namembnostjo. Na pilotni in komercialni ravni je proizvodnja 
nanfobriliraneg a tipa celuloze v bistveno večjem razmahu kot v primeru celuloznih 
nanofibril. Tako so bil na začetku leta 2017 identificirani naslednji obrati NFC, v ZDA 
4 obrati, v Kanadi trije, 9 jih je na Japonskem, 3 na Finskem, po dve sta v Veliki 
Britaniji, Švedski, Norveški, Nemčiji, Franciji, Nizozemski in ena v Braziliji , kar 
predstavlja relativno skromno geografsko pokritost. V EU pri proizvodnji 
nanoceluloze prednjači Skandinavija, v preostalih delih Evrope pa so produkcijske 
kapacitete omejen na inštitute in univerze. Mednje zagotovo sodi tudi Univerza v 
Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, kjer posedujemo kapacitete za 
proizvodnjo laboratorijskih, t.j. raziskovalni količin nanofibrilirane celuloze. 
Dostopni surovinski viri, znanje in geografska lega sta po našem mnenju pomembna 
primerjalna prednost Slovenije na produktni smeri nanoceluloze.  
Med pomembnim gonilci tržnega razvoja so zahteve po obnovljivih proizvodih, ki so 
biorazgradljivi, ne temeljijo na nafti, so ogljično nevtralni in imajo majhne vpliv na 
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okolje, zdravje in nizko varnostno tveganje. Materiali naj bi bili relativno poceni, 
imeli pa naj bi vrhunske lastnosti. Eden izmed gonilcev razvoja trga so na primer 
tudi zahteve po boljšem razmerju med performanco in težo papirjev, v medicinskih 
aplikacijah bio-kompatibilnost, nove embalaže naj bi zagotavljale barierne, anti-
bakterijske, dimenzijske in dobre termične lastnosti in imele majhno težo in dobro 
trdnost. Povečane cene plastike v zadnjih petih letih so najpomembnejši ekonomski 
gonilci uporabe materialov na osnovi nanoceluloze tudi v avtomobilski industriji. 
Pričakovati gre, da naj bi se trg zelenih kemikaliji povečeval po 20% na leto. Kot 
rečeno je v tem trenutku na trgu komercialno dostopna predvsem NFC, medtem ko 
je CNC v fazi pilotnih produkcijskih kapacitet. Celulozne nanofibrile se zaradi dobrih 
mehanskih lastnosti in termične stabilnosti uporabljajo kot ojačitveno sredstvo v 
različnih polimerih kot so npr. PP, PE, PLA; kot gostila v kozmetiki, cementih, barvah 
in v muljih naftnih vrtin zaradi ugodnih reoloških lastnosti; kot optični filmi zaradi 
prozornosti, dimenzijske stabilnosti in fleksibilnosti ter kot embalažne folije, ki so 
neprepustne za kisik, transparentne in biorazgradljive. Ocenjuje se, da ima NFC velik 
potencial na trgu kompozitov in filmov, premazov, elektronike, senzorjev, filtracije, 
medicine, energije in drugih. Zanimivo je, da celuloznim nanokristalom pripisujejo 
manjši tržni potencial, četudi obstajajo aplikacije, kjer je primernejši material kot 
NFC. Volumske ocene nekaterih trgov in konzervativne ocene prihoda nanoceluloze 
na dotični trg kažejo naslednjo naslednjo sliko: velikost trga papirja in kartona je 
400 mio ton, potrebe tega trga po nanocelulozi pa so 1 mio t, trg embalažerski 
kompozitov na primer obsega okrog 16 mio ton, potreb po nanocelulozi pa je za 
okrog 40 tisoč ton, itd. Trenutne produkcijske kapacitete nanoceluloze bistveno 
zaostajajo za potencialnimi potrebami trgov. Na področju uporabe nanoceluloze je 
TRL zelo različen, tako je na primer pri potiskljivem papirju in cementnih aditivih 
TRL 7-9, pri E-tekstilih in senzorjih je TRL 3-4, na področju izolaciji, aditivov k 
premazom in polimerom za 3D tisk ter avtomobilskih komponent je TRL5-6, pri 
aeronavtiki in medicinskih implantatih pa je TRL 2-3.   
Znano je, da so proizvajalci nanoceluloze doslej dostavljali nanocelulozo zelo 
različnim podjetjem, tudi takim, ki se ukvarjajo z obrambo, tobačnimi produkti, 
precizno obdelavo, 3 D tiskanjem in podobno. Njihovi podatki kažejo, da je največje 
povpraševanje na strani papirniške industrije, konstrukcijskega materiala (lesa), 
premazov in raznih zagonskih podjetij. 
Standardizacija na področju NC je nujna zaradi komercializacije, tehničnih zahtev, 
kakovosti in okoljskega upravljanja in je v teku v okviru ISO, TAPPI in ANSI.  
Lesna celuloza in praškasta celuloza sta varna materiala in se lahko uporabljata tudi 
v stiku z živili. Študije kažejo podobne rezultate tudi za NC, vendar so podatki 
veljavni samo za preizkušane vzorce. Številne študije sicer kažejo, da ni 
genotoksičnih in citotoksičnih učinkov, prav tako ni negativnih učinkov na dihalni 
sistem preiskovanih NC.  
Zakonodajo na področju nanomaterialov v EU ureja REACH (Registracijo, Evalvacijo, 
Avtorizacijo in omejevanje Kemikalij), CNF pa je trenutno izvzeta iz REACH 
registracije.  
Na področju naravnih učinkovin oziroma ekstraktivov so določila bolj dorečena. 
Agenciji, ki urejata to področje v EU sta Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) 
in Evropske agencije za zdravila in dokumenti: Uredba (EU) 178/2002, Uredba (EU) 
2015/2283, Direktiva 2002/46/EC. V ZDA to področje ureja Agencija za hrano in 
zdravila (FDA) ter DSHEA (Dietary Supplement Health and Education Act). Večina 
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ostalih pomembnih držav se zgleduje po evropski in ameriški regulativi, ki urejata to 
področje, z manjšimi odstopanji. 
Izkoriščanje algne biomase 
Eno od sodelujočih podjetij  na področju biomase in alternativne surovine se poleg 
razvoja algnih tehnologij ukvarja tudi s produkcijo algne biomase, predvsem na 
področju obdelave odpadne vode z algami in reciklacijo hranil iz odpadne vode za 
produkcijo algne biomase. Produkcijo algne biomase vidimo kot način zapiranja 
snovnih tokov-vključevanje sicer odpadnih hranil v novo biomaso, iz katere lahko 
nastanejo novi produkti. Potencialni produkti iz algne biomase, vzgojene na 
»odpadnih« hranilih: biognojila, krma za živali, ribja hrana; ekstrakcija aktivnih 
snovi (pigmenti, omega maščobne kilsine, vitamini etc.) 
Algna biomasa lahko predstavlja pomemben alternativni vir surovin v konceptu 
krožnega gospodarstva, saj alge kot fotosintetski organizmi porabljajo CO2 iz 
ozračja, kar pripomore k zmanjševanju ogljičnega odtisa procesov, hkrati pa lahko 
za gojenje algne biomase uporabljamo odvečno toploto in izpušne pline in 
industrije. Algno biomaso lahko gojimo na odpadni vodi, kar zagotavlja reciklacijo 
hranil iz odpadne vode, z bistveno manjšo porabo energije kot v klasičnih aerobnih 
čistilnih napravah, kjer zaradi vpihovanja kisika, stroški energije lahko predstavljajo 
do 70% stroškov.  
Področje algne biomase v zakonodaji v Evropi še ni popolnoma opredeljeno, zato 
algna biomasa  zapade pod direktive, ki urejajo področje kmetijstva, akvakulturo, 
biološke čistilne naprave itd. Algna biomasa za prehrano je po novem definirana v 
direktivi o Novel foods (Regulation (EU) 2015/2283 on novel foods), medtem ko 
omejitev za algno biomaso gojeno na odpadni vodi predstavlja direktiva o odpadkih 
in »End of waste« kriteriji, ki določajo, v katerih primerih produkt ni več odpadek 
(Waste Framework Directive 2008/98/EC). 
Algni sektor v Evropi je v letu 2014 predstavljal 1 miljardo EUR v prodaji in 
zagotavljal več kot 10 000 delovnih mest.  Algna biomasa v Evropi zavzema trg 
makroalg in mikroalg, trg za makroalgno biomaso predstavlja 700 milijonov EUR, 
trg za mikroalgno biomaso pa 753 milijonov EUR (vir: EABA Annual Report 2014). 
Globalno so glavni trgi za algno biomaso področja akvakulture (25 M $/leto), hrana 
in krma (500 M $/leto), nutracevtiki-pigmenti (200 M$/leto) in PUFA-nenasičene 
maščobne kisline (500M$/leto).  
Manjše trge za produkte z visoko dodano vrednostjo predstavljajo farmacevtiki                    
(20 000 EUR do 600 000 EUR/tono). 
Srednje veliki trgi za produkte s srednjo in visoko dodano vrednostjo: farmacevtiki, 
učinkovine, nutracevtiki ( 18 000 EUR do 38 000 EUR/tono): prehranski dodatki, 
kozmetična industrija in aditivi, plastika in kemični trgi z visoko vrednostjo, 
prehranski dodatki za barvanje, karotenoidi, nenasičene maščobe (Omega 3,6,-EPA, 
DHA); živinoreja-visokovredni proteinski viri, prehranski dodatki za ribogojce in 
živinorejce.  
Veliki trgi za produkte z nizko dodano vrednostjo: 360 EUR do 1800 EUR/tono: 
Jedilna olja in olja za biogoriva;  olja z visoko vrednostjo: ekvivalenti oljčnega, 
ogrščičnega, ricinusovega olja; olja s srednjo visoko vrednostjo: ekvivalenti 
sončničnega, sojinega, palmovega olja; algna biomasa za sekvestracijo CO2 in 
bioremediacijo; surova algna olja za biodisel; surova algna olja z TAG  značilnostmi 
za produkcijo biodisla, letalskih goriv. 
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Omenjeno podjetje je v preteklosti že proizvajal visokokakovostno algno biomaso 
spirulino, katere prodajna cena na trgu se giblje med 80-300 EUR/kg suhe biomase.  
Algna biomasa je že prisotna na trgih v obliki prehranskih dopolnil, mešanic za 
krme, v farmacevtski in kozmetični industriji. Trgi, ki se še razvijajo in v katerih 
vidimo prihodnost za razvoj novih produktov iz algne biomase v okviru krožnega 
gospodarstva so biognojila in spodbujevalci rasti, uporaba algne biomase za 
odstranjevanje hranil iz odpadne vode (N,P) in bioremediacijo, biovlakna in 
učinkovine za kemično industrijo ter biogoriva. Predvsem je potrebna povezava 
različnih procesov v obliki biorafinerijskega koncepta.  
Smernice pri razvoju algnih tehnologij nakazujejo, da je za potrebe nižanja stroškov 
produkcije algne biomase, predvsem za produkte z nižjo vrednostjo na trgu, ključno 
gojenje na poceni substratu, kot je odpadna voda. Z gojenjem alg na odpadni vodi 
zagotovimo reciklacijo hranil (N, P), sekvestracijo CO2 in hkrati lahko porabljamo 
odpadno toploto in izpušne pline iz industrije.  
Podjetje je aktivno na področju mednarodnega povezovanja in sodelovanja v okviru 
različnih evropskih projektov, kjer sodelujejo s številnimi podjetji in raziskovalnimi 
inštitucijami. Navedeno podjetje je bilo koordinator Eco-Innovation projekta 
AlgaeBioGas (2013-2016), ki je temeljil na algno-bakterijski obdelavi bioplinskega 
digestata, reciklacija CO2 ter mineralnih hranil s hkratno uporabo odpadne toplote 
iz bioplinarne za produkcijo algne biogase za namene proizvodnje bioplina iz druge 
produkte (bioplastika, gnojila etc). V okviru implementacije tehnologije ABG vidimo 
možno povezovanje z bioplinskim sektorjem, katerega predstavniki so tudi deležniki 
(npr. Kmetijski inštitut Slovenije - KIS) v obstoječem fokusnem področju, prav tako 
še sodelovanje s podjetjem KOTO d.o.o. http://algaebiogas.eu/. 
Drugo podjetje, član SRIP na omenjenem fokusnem področju je sodelovalo v FP7-
T4SME projektu Algadisk (2012-2014), in sicer pri razvoju biofilmskega reaktorja za 
produkcijo algne biomase. http://algadisk.eu/partners/. 
Pomemben je tudi demonstracijski projekt - H2020 projekt SaltGae (2017-2019): 
katerega namen je razviti in dokazati tehnično-ekonomsko ustreznost uporabe 
algne biomase za obdelavo slane odpadne vode iz živilske industrije. Algna biomasa 
bo uporabljena za namene uporabe v krmi za prašiče, izdelavi biokompozitov in 
zaščitnih premazov za sadje.  
Še dodatni primeri vključevanja podjetja, delujočega na področju algnih tehnologij:   

- članstvo v konzorciju 20ih partnerjev, med drugim Produmix (proizvajalec 
živalske krme), Extractis (izolacija aktivnih snovi iz rastlin ipd.), EUBIA 
(Evropsko združenje za biomasno industrijo) itd. http://saltgae.eu/partners/. 

- Sodelovanje v H2020 projekt Water2Return (2017-2020): reciklacija hranil iz 
odpadne vode z namenom proizvodnje visokokakovostnih produktov za 
potrebe krožnega gospodarstva v kmetijski industriji. Eden od ciljev projekta 
je razviti in preizkusiti gnojila pridobljena iz algne biomase.  

Sodelovanje različnih deležnikov iz gospodarstva in razvoja se je odražalo že pri  
Cornet projektu ALBAQUA (Combined ALgal and BActerial waste water treatment 
for high environmental QUAlity effluents; 2011-2012), kjer so raziskovali potencial 
alg za uporabo v papirni industriji. Prav tako je potekalo sodelovanje z Biotehniško 
fakulteto, oddelkom za agronomijo, v okviru PKP se je izvajal projekt akvaponike-
gojenje algne biomase za produkcijo gnojila za paradižnike (2015).  
Kot je razvidno iz navedenih projektov, je navedeno podjetje  dobro pozicionirano 
na področju algnih tehnologij in uporabe algne biomase ter lahko omogoči povezave 
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z ustreznimi industrijskimi ali raziskovalnimi partnerji v Evropi, za potrebe razvoja 
novih produktov in pozicioniranje produktov na trgu. 
Biometan iz odpadne biomase – biogeno gorivo druge generacije 
Zemeljski plin danes predstavlja več kot 21 % globalnih potreb po primarni energiji. 
Globalne potrebe po zemeljskem plinu se vsako leto povečajo za 2,8 %. Zaloge 
zemeljskega plina v EU upadajo in po ugotovitvah Eurogasa bo leta 2020, EU  
pokrivala 32 %  svojih potreb z lastnim zemeljskim plinom  in samo še 26 % v letu 
2030. V Sloveniji zemeljski plin uvažamo iz tujine, letna poraba zemeljskega plina v 
Sloveniji je v letu 2015 znašala 813 M Sm3. Ena od možnih rešitev za zmanjševanje 
odvisnosti od uvoženega zemeljskega plina je tudi uporaba bioplina, ki postaja v 
zadnjem obdobju vse pomembnejši na področju izkoriščanja alternativnih virov 
energije v EU in pri nas. Velika prednost bioplina oziroma biometana v primerjavi z 
nekaterimi drugimi obnovljivimi viri energije je možnost njegovega skladiščenja in 
porabe glede potrebe po energiji (na poljubnem mestu in ob poljubnem času). Z 
njegovim skladiščenjem in uporabo lahko kompenziramo fluktuacije pri ostalih 
obnovljivih virih energije, kot so npr. vodna, vetrna in solarna energija.  
Proizvodnja metana iz različnih bioloških odpadnih snovi z anaerobno digestijo 
narašča po celem svetu ter šteje za idealno v mnogih pogledih zaradi ekonomskih in 
okoljskih prednosti. Nadalje ostale pomembne prednosti, ki jih ponuja uporaba 
bioplina v primerjavi z zemeljskim plinom so: a) proizveden je iz obnovljivih virov,  
b) ne prispeva oddajanju TPG v ozračje, c) proizvaja se lokalno brez vpliva na tuje 
dobave nafte ali zemeljskega plina, d) pomaga v zmanjševanju onesnaževanja z 
organskimi ostanki, ki prispevajo problematiki onesnaževanja vode ter e) pomaga v 
ustavljanju problemov upravljanja z odpadki. Metanska fermentacijska tehnologija 
je najbolj učinkovit način ravnanja in generiranja energije iz biomase (razmerje 
energijskega izhoda/vhodu znaša 28,8 MJ/MJ) v primerjavi z ostalimi tehnologijami 
proizvodnje energije skozi biološke in termo kemične poti procesov za pretvorbo 
energije (Chandra in sod., 2011).  Živalski gnoj in gnojevka ter drugi mokri organski 
odpadki so stalna nevarnost za onesnaževanje (Holm-Nielsen in sod., 2009). 
Uporaba kmetijskih in živilskih odpadkov za proizvodnjo energije, zmanjšanje 
izpustov toplogrednih plinov in proizvodnjo biogoriv (s fermentacijo, uplinjanjem 
ali katalitično utekočinjanje) predstavlja alternativni vir energije za različne 
aktivnosti (Luque in Balu, 2014). Bioplinske donose je mogoče izboljšati z novimi 
tehnologijami, kot so toplotna in termo-kemična pred obdelava za pospešitev 
pretvorbe biomase v metan (Carrere in sod., 2009).  
Tržna niša za mikro in majhne bioplinske naprave so: živilsko predelovalna 
industrija,  družinske kmetije usmerjene v konvencionalno, integrirano in ekološko 
pridelavo hrane, naselja, vasi, manjša mesta, komunalna podjetja, velike trgovske 
prodajne verige s prehrano, itn. 
KIS izkazuje sodelovanje v mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih s 
področja uporabe biomase v plinasti in tekoči obliki:  
- FP 7: IEE, BIOMETHANE REGIONS, IEE/10/130/SI2.591988; Duration: 2011 - 

2014 Promotion of bio-methane and its market development through local and 
regional partnerships, Viktor Jejčič vodja za AIS,  

- FP 6: IEE, BIOGAS REGIONS, Promotion of biogas and its market development 
through local and regional partnerships, Duration: 2007 - 2010   Viktor Jejčič 
vodja za AIS,  
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- FP 7: CIVITAS II - ELAN, TREN/FP7TR/218954/ELAN Duration: 15.09.2008 - 
15.09.2012, Energetic and environmental parameters of using pure plant oil for 
vehicles propulsion.  

Trgi za mikro bioplinske naprave in sisteme za čiščenje bioplina in njegovo 
nadgradnjo do faze biometana so: EU, Ukrajina, Srbija, ZDA, Kanada, Avstralija, Nova 
Zelandija, itn.   
 
Neizkoriščeni snovni tokovi v živilski industriji - sirotka 
Eden izmed gospodarskih članov fokusnega področja je kot skupino izredno 
zanimivih alternativnih surovin identificiral neizkoriščene oziroma slabo 
izkoriščene snovne tokove v živilski industriji, ki zaradi narave proizvodnih 
procesov pogosto predstavljajo veliko okoljsko breme. Primer slabo izkoriščene 
surovine predstavlja sirotka, ki je bila uspešno preusmerjena v proizvodnjo 
proizvoda z visoko dodano vrednostjo (tehnologija Whey2Value). Tehnologijo smo 
že uspešno prenesli v pilotno merilo (10 m3), industrijska proizvodnja pa je v fazi 
načrtovanja. V prihodnosti vidimo na tem področju še številne priložnosti, ki 
popolnoma sovpadajo s konceptom krožnega gospodarstva. Uporaba odpadnih 
snovnih tokov iz živilske industrije in kmetijske proizvodnje kot virov za 
biotehnološke postopke, ki proizvajajo produkte z visoko dodano vrednostjo, je v 
skladu z akcijskim načrtom Evropske Unije, ki gospodarstvo usmerja h krožni 
ekonomiji, in je bil sprejet konec leta 2015. Skladno s paradigmo krožnega 
gospodarstva naš koncept stremi k čim boljšemu izkoriščanju vrednosti vseh 
snovnih tokov in s tem k drastičnemu zmanjšanju količine proizvedenih odpadkov, 
hkrati pa zmanjšuje uporabo trenutno uporabljenih surovin, ki izhajajo bodisi iz 
neobnovljivih virov (organska kemija) ali pa klasičnih biotehnoloških procesov, ki 
temeljijo na klasičnih surovinah (škrob, glukoza, soja ipd.), ki konkurirajo 
prehranski verigi. 
Akcijski načrt navedenega fokusnega področja omenja tudi sprejetje zakonodajne 
podpore temu dolgoročnemu načrtu, ki poudarja tudi pomembnost reciklaže in 
vzpostavitve trga odpadnih tokov. EU inovativne projekte v smislu novih tehnologij 
in produktnih smeri, ki sledijo omenjenemu konceptu, stimulira tudi s shemo 
Horizon 2020 (kratica H2020 ali Obzorje 2020), kjer je bil podjetje bilo prepoznano 
in subvencionirano kot vzor na svojem področju – uporabi 'zero waste' principa z 
uporabo odpadne sirotke kot sekundarnega medija za produkcijo mikrobne 
biomase, obogatene z vitaminom B12 kot produktom z izredno visoko dodano 
vrednostjo. Snovni tok se tako sklene v popoln krog, saj na kmetiji dobimo mleko, iz 
tega sir in sirotko, iz sirotke pa visokovredno biomaso, ki jo lahko kot vitaminski vir 
zopet vključujemo v živalsko krmo in tako vrnemo na kmetijo. Zaradi izredno velikih 
in trenutno še neizkoriščenih količin sirotke, pa tudi drugih alternativnih surovin, 
nameravamo v prihodnje obstoječi koncept še nadgraditi in razširiti s produkti, 
katerih globalni trg meri več kot milijardo EUR. 
Neizkoriščene 'odpadne tokove'''' sicer naslavlja tudi posebna direktiva Evropskega 
Parlamenta (Directive 2008/98/EC), ki načrtuje drastično povečanje ponovne 
uporabe odpadnih surovin, kar je jedro predlaganega procesa. 
V Sloveniji je bilo navedeno podjetje že s prvim trajnostnim projektom naravnano 
globalno, saj so tehnologijo patentno zaščitili na vseh pomembnih trgih ter pridobili 
sredstva v okviru evropskega instrumenta SME Instrument (H2020). Trenutno je 
projekt na prehodu na industrijsko raven v sodelovanju z močnim tujim partnerjem, 
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ki ima tudi kapacitete za trženje pridobljene biomase na trgu krmnih dodatkov 
(premiksov). Strategija za naslednje obdobje vključuje razširitev nabora 
potencialnih produktov (npr. karotenoidi), ki demonstrirani tehnologiji omogočajo 
dostop do še večjih trgov.  
Podjetje s svojim tujim partnerjem predstavlja dober primer nastajajoče verige 
vrednosti, v katero pa se izredno dobro vklapljajo tudi npr. mlekarne kot vir 
presežne sirotke, raziskovalne ustanove (npr. UL BF), s katerimi sodelujemo pri 
razvoju bioprocesov, podjetja z znanji in izkušnjami na regulatornem področju, 
zlasti pri registraciji krmnih dodatkov pri EFSA, in drugi. Eden od ključnih vidikov 
prihodnjega razvoja novih procesov/produktov v okviru verige vrednosti je 
identifikacija močnega mednarodno prepoznanega partnerja, ki ima sposobnost 
agresivnega nastopa na mednarodnih trgih krmnih ter prehranskih dodatkov, 
vpeljane logistične in prodajne kanale ter ima regulatorno ekspertizo za registracijo 
tovrstnih izdelkov. 
Nastajajoči koncept naslavlja globalne trge krmnih dodatkov, kot so npr. vitamini, 
barvila, visokovredna hranila, encimi, probiotiki in podobno. Kot primer produkta z 
visoko dodano vrednostjo lahko omenimo karotenoide, za katere je trg trenutno 
ocenjen na več kot 1,2 milijarde EUR, s predvideno povprečno letno rastjo skoraj 
4%. Do leta 2021 naj bi zrasel na več kot 1,5 milijardo EUR. Najbolj zanimivi 
predstavniki komercialnih karotenoidov, ki jih že razvijamo z biotehnološkimi 
postopki, so: 

• beta-karoten, katerega skupni trg predstavlja nekaj več kot 400 milijonov EUR 
(od tega predstavlja krma 52 %, prehranska dopolnila nekaj manj kot 30 %, za 
prehrano 18 % ter kozmetika približno 1 %), 

• lutein, kjer trg predstavlja 280 milijonov EUR (od tega predstavlja krma nekaj 
manj kot 50 %, sledijo prehranska dopolnila s slabimi 40 % ter prehrana z 
okoli 13 %), 

• astaksantin, katerega trg predstavlja okrog 230 milijonov EUR (tu je skoraj 99 
% trga skoncentriranega na živalsko krmo, preostali 1 % pa predstavljajo 
prehranska dopolnila), 

• likopen, z velikostjo trga okrog 75 milijonov EUR (kar 92 % trga predstavljajo 
prehranska dopolnila, sledi prehrana s slabimi 7 %), 

• zeaksantin, s trgom v vrednosti okrog 20 milijonov EUR (tu je ves trg usmerjen 
na prehranske dodatke). 

Navedeno podjetje je že uspešno demonstriralo uporabo sirotke, ki je odpadni tok 
živilske industrije, za stroškovno izredno učinkovito proizvodnjo vitamina B12. 
Bistvo inovativnega fermentacijskega procesa je patentiran postopek kokultivacije 
bakterij in kvasovk, ki omogoča proizvodnjo vitamina B12 brez uporabe genske 
tehnologije, kar omogoča hiter in manj oviran prodor na trg (hitrejša in 
enostavnejša registracija). Na podlagi rezultatov v pred kratkim zgrajenem pilotnem 
obratu (10 m3 fermentacijskega volumna) je podjetje vzpostavilo sodelovanje z 
velikim multinacionalnim podjetjem, ki prinaša sinergistične učinke, saj ima 
sposobnost registracije, proizvodnje in trženja končnega proizvoda.  
Danes se za pridobivanje krmnih dodatkov (vitaminov, barvil, antioksidantov, itd.)  
večinoma uporablja ekstrakcija iz rastlin, ali pa se jih pridobiva s kemijsko sintezo 
oziroma s klasično biotehnološko proizvodnjo. Proces pridobivanja in ekstrakcije iz 
rastlin zahteva velike površine kvalitetnih kmetijskih površin in velik vložek dela. 
Poleg tega so te rastline sezonske, zato so pridelki odvisni od različnih naravnih 
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pojavov ter škodljivcev, kar negativno vpliva na potek in ekonomiko procesa. Temu 
sledi še ekstrakcija iz rastlinskega materiala, kar je povezano z izgubami in 
negativnim vplivom na okolje, saj za ekstrakcijo karotenoidov potrebujemo več 
energetsko intenzivnih faz, vodo ter dodatne okoljsko sporne kemikalije. 
Mnoge spojine lahko pridobimo tudi s kemijsko sintezo, nekatere pa je mogoče 
proizvajati tudi s klasično biotehnološko proizvodnjo, kjer se uporabljajo substrati 
kot so npr. glukoza, škrob, sojina moka, sojino olje, itd., ki so direktna konkurenca 
prehrani ljudi in zahtevajo uporabo toksičnih kemikalij za ekstrakcijo, prav tako pa 
so proizvodni mikroorganizmi praviloma gensko spremenjeni.  
Doslej praktično ni bilo komercialno uspešnih industrijskih fermentacijskih 
procesov, ki bi kot izhodno surovino uporabljali sirotko. Naša nova tehnologija 
izkorišča odpadno sirotko kot zelo uporaben medij za biosintezo produktov z visoko 
dodano vrednostjo. Največ raziskav izkoriščanja odpadne sirotke je bilo narejenih 
na proizvodnji bioetanola, ki pa ne sodi med proizvode z visoko dodano vrednostjo. 
Tudi tehnologija Whey2Value, ki jo je slovensko podjetje že uspešno razvilo za 
proizvodnjo vitamina B12 na odpadni sirotki, bo omogočala izkoriščanje zgolj 
približno 1 % celotne svetovne proizvodnje sirotke. Tako ostaja odpadna sirotka po 
eni strani še vedno pereč ekonomski in ekološki problem, po drugi strani pa je njena 
dolgoročna razpoložljivost odlična podlaga za nastajajoči trg sekundarnih surovin. 
Dostopnost in izkoriščanje sirotke kot substrata ima ogromen potencial, saj 
svetovna proizvodnja obsega več kot 200.000.000 ton sirotke (podatek za leto 
2008), od česar so ZDA in EU skupaj proizvedeta 70 % celotne količine sirotke. 
Ocenjujejo, da približno polovica svetovne proizvodnje sirotke konča v čistilnih 
napravah ali vodotokih, kjer predstavlja resen ekološki problem. V letu 2012 je 
mlečno-predelovalna industrija v Sloveniji proizvedla 77.035 ton sirotke, od tega jo 
je 17.035 ton izvozila (Statistične informacije RS, 2017). Večji del preostale sirotke 
je verjetno končal v čistilnih napravah, kadar pa stroški transporta niso preveliki, pa 
jo v majhnih količinah uporabijo tudi neposredno za prehrano živali oziroma za 
gnojenje na poljih. Posebej velik ekološki problem je tako imenovana »kisla« sirotka, 
ki nastaja pri proizvodnji mehkih sirov (npr. skute in sirni namazi) in grškega 
jogurta. Za razliko od sladke sirotke (proizvodnja trdih sirov) kisla sirotka ni 
primerna za izolacijo dodatkov (npr. čista laktoza, sirotkini proteini itd.), ki se lahko 
uporabljajo v farmacevtski in živilski industriji. V kisli sirotki laktozo (mlečni 
sladkor) delno porabijo že naravno prisotni mikroorganizmi. Pri tem se tvori mlečna 
kislina, ki zniža vrednost pH, to pa poškoduje proteine do take mere, da izgubijo 
uporabno vrednost. 
 
 Obdelava papirniškega mulja za namene pridobivanja bio-oglja, energije in 
mineralov  
Obdelava papirniških muljev je atraktivna za vsa podjetja za predelavo celuloze in 
papirja ter raziskovalno-razvojne organizacije. Velik potencial za implementacijo 
tovrstnih dodelanih tehnologij je Slovenija, prav tako pa tudi države v začetnih fazah 
razvoja na področju obdelave odpadkov (Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, 
Črna Gora, Makedonija). 
Papirniški mulj ali papirna kaša se klasificira kot stranski produkt, ki nastaja pri 
čiščenju odpadnih voda iz papirne industrije. Zaradi lastnosti teh odpadkov je 
reševanje problematike papirniških muljev kompostiranje ali drugi načini 
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predelave, vendar z novimi uredbami in pravilniki ni več možnosti njihovega 
odlaganja na deponije brez predhodne obdelave.  
 
Papirniški mulj predstavlja velik del proizvedenih odpadkov v procesih recikliranja. 
V povprečju države, združene v organizacijo CEPI (Confedeeration of European 
Paper Industries) proizvedejo 4,7 mio ton papirniškega mulja na leto, pri čemer se v 
naslednjih 50 letih predvideva do 86-odstotno povečanje proizvodnje le-tega glede 
na sedanje stanje, kar pomeni veliko ekološko obremenitev, saj se je več kot 69% 
proizvedenega papirniškega mulja do pred kratkim odlagalo na odlagališčih 
odpadkov. Zaradi visoke vsebnosti organskih snovi je odložen papirniški mulj 
podvržen procesom aerobnega in anaerobnega razkroja, pri čemer se iz 1 tone 
odloženega papirniškega mulja v povprečju v okolje sprosti 2,69 tone CO2 in 0,24 
tone CH4 (Likon in Sarela, 2012). 
Problematika papirniškega mulja v okolju: 

- odlagališča (zaradi visoke organske vrednosti so le-ta izpostavljena aerobnem 
in anaerobnem razkroju, zato je z Direktivo 1996/61/CE bilo odlaganje le-teh 
omejeno), 

- uporaba za širitev zemljišč (gozdovi, kmetijska zemljišča): zaradi neugodnega 
razmerja C:N, visoke ionske izmenjave in mogoče toksičnosti, mora biti le-ta 
zelo previdna; 

- kompostiranje kot stabilizacijska tehnika je vprašljiva zaradi neprimernosti 
C:N razmerja,  

- ekonomika sežiganja je vprašljiva, saj papirniški mulj vsebuje od 30-50% 
vode in le 30-50% celuloznih vlaken v suhi snovi. Za vsak 1% dodatne vlage pa 
mora biti temperatura izgorevanja zaradi procesne učinkovitosti 10°C višja. 
Nekateri izmed postopkov so: sežig v zgorevalnih komorah, piroliza, posredno 
parno uplinjanje, mokra oksidacija, super kritična oksidacija vode in uplinjanje.  

Vplivi na okolje: 
- velika poraba lesa, 
- velika poraba vode in emisije odpadnih vod, 
- emisije v ozračje (žveplo, kisli dež…), 
- trdni odpadki (anorgansko blato, lubje, lesni ostanki, blato iz odpadnih vod, 

prah, pepel,…; organske snovi se sežigajo za pridobivanje energije, 
- poraba kemikalij,  
- poraba energije (za ogrevanje različnih tekočin, izhlapevanje vode, 

spodbujanje/nadzor kemijskih reakcij…), 
- hrup (ventilatorji, motorji, dimniki, parne šobe, odstranjevanje lubja, prevozi…). 

Papirniški mulj je fizikalno in kemijsko kompleksen material. Večina odpadkov iz 
proizvodnje papirja se klasificira kot nenevarni odpadki, ki jih je mogoče predelati, 
reciklirati in uporabiti kot sekundarna surovina v različnih industrijskih branžah. 
 
Možna uporaba in prednosti: 

- eden od možnih produktov sežiga je biooglje, ki je tudi zelo učinkovito za 
skladiščenje CO2 ob hkratni rabi obnovljivih virov v energetske namene; 

- uporaba papirniških muljev z visoko vsebnostjo anorganske frakcije v opečni 
industriji, kar omogoča proizvajanje lažjih opečnih materialov, prihranek pri 
gorivu, zmanjšanje sežigalnega časa in povzroča večjo odpornost proizvoda 
proti lomljenju v času sušenja in sežiga; 
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- uporaba papirniškega mulja z visoko vsebnostjo organske frakcije v cementni 
industriji kot alternativno gorivo pri pripravi portland cementa; 

- uporaba papirniškega mulja kot nadomestilo glini in geokompozitom za 
pokrivanje zemljin, saj tvorijo efektivno neprepustno hidrodinamično bariero; 

- izvedene so bile tudi raziskave za uporabo podložne posteljice v cestni 
infrastrukturi z manjšimi obremenitvami; 

- eden izmed obetavnejših toplotnih izolatorjev; 
- produkt sežiga je visoko efektivni vodni absorbent, sestavljen iz granul meta-

kaolina; 
- papirniški mulj se lahko uporablja tudi v mešanici pesticidov ali gnojil, saj 

pripomore k večji kontroli izpustov aktivnih substanc v zemljino; 
- uporaba papirniškega mulja kot sorpcijskega materiala za olja; 
- indirektna uporaba papirniškega mulja kot aktivnega sorbenta pri 

proizvodnji aktivnega oglja, lahko se uporablja kot vezni material pri 
odstranjevanju težkih kovinskih ionov iz vode, odstranjevanju fenolov in 
kot adsorbent za čiščenje trdnih površin (npr. postopek KAOFIN); 

- prednost v primerjavi z ekspandiranimi polipropilenskimi sorbenti je ta, da 
papirniški mulj lahko poveča življenjski cikel papirja za dodaten korak in 
pomaga pri zaprtju življenjskega cikla procesa papirne industrije. To predstavlja 
podlago za razpravo o trajnosti pretvorbe industrijskih odpadkov iz papirne 
industrije v izdelke z dodano vrednostjo. 

 
Trendi uporabe stranskih produktov v papirni industriji po svetu: 
1. Uporaba pri upravljanju zemljišč: širitev in sanacija zemljišč, pokrivanje 

odlagališč in kompostiranje. Širitev zemljišč je priljubljeno predvsem v Veliki 
Britaniji, medtem ko obstajajo tudi poročila o uporabi muljev za pokrivanje 
odlagališč v Združenih državah Amerike.  

2. Proizvodnja sorpcijskih materialov: sorpcijski material za steljo živali ter 
sorbenti za olja in druge hidrofobne in hidrofilne tekočine za ločevanje od vode 
ali trdnih površin. 

         Primeri proizvodnje hlevskih stelj so znani predvsem na Nizozemskem (Sappi 
Maastricht)  in ZDA (Syracuse Fiber Recycling), medtem ko Kadant GranTek 
(ZDA) uporablja papirniške mulje za proizvodnjo absorbentov za olja in druge 
tekočine. 

3. Proizvodnja gradbenih materialov: uporaba v proizvodnji materialov kot so 
cement, beton, opeka in različne vrste panelov. Proizvodnja cementa in opeke z 
uporabo stranskih produktov papirne industrije (PBI - European Paper and 
Board Industry) je bila široko uporabljana že več let, nemško podjetje Fermacell 
pa proizvaja tudi gips-vlaknene panele. 

4. Proizvodnja lesno-plastičnih kompozitov: Stranski produkti iz papirne 
industrije se lahko uporabljajo pri proizvodnji lesnih plastičnih kompozitov 
(WPCs). Kot ime pomeni, so WPCs kompoziti iz lesnih vlaken, običajno v obliki 
lesne moke in termoplastičnih materialov, kot so PE, PP, PVC, itd. Predstavljajo 
cenejša polnila, ki delno nadomeščajo dražje surovine ali pa lahko izboljšajo 
lastnosti kompozitov. 

        Podjetje UPM (Finska) proizvaja »etiketna« lepila za proizvodnjo UPM ProFi 
WPCs. 
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5. Frakcioniranje: Koncept frakcionacije je ločitev enega ali več frakcij, bodisi 
"odpadnih" materialov ali celuloze. Ko se frakcioniranje uporablja na ravni 
stranskega produkta, lahko zagotovi frakcije, ki so uporabne za enkratno 
uporabo v proizvodnem procesu papirja in kartona, ali frakcije, ki so lahko bolj 
privlačne od prvotnega materiala. Kaša frakcionacije po drugi strani lahko 
povzroči pretok celuloze, podvržene različnim oblikam in različnim stopnjam 
obdelave (selektivno prečiščevanje) – odvisno od lastnosti vlaken, kakor tudi 
frakcije, ki so v papirnicah neuporabne (npr. pepel).  

        Stora Enso Oulu v praksi uporablja obrat ECO za predelavo polnil in za ponovno 
uporabo, prav tako je tudi TRENNTECHNIK deloval v okviru nekdanjega Stora 
Enso Mill (Uetersen, zdaj Feldmuehle Uetersen). 

6. Hidroliza za fermentacijske surovine: celulozni stranski produkti papirne 
industrije so potencialna surovina za encimsko hidrolizo pri pripravi 
fermentacijskih sladkorjev, ki se nato pretvorijo v zelena goriva ali energijo. 
Izkušenj v svetu še ni poznanih. 

7. Produkcija nanoceluloze: Izraelska družba Melodea proizvaja nanokristalno 
celulozo (NCC) s pomočjo stranskih produktov papirne industrije, ki služi kot 
surovina pri kislem postopku hidrolize. Poleg tega potenciala, lahko NCC 
postane tudi dodatek v proizvodnji papirja za izboljšanje določenih lastnosti 
izdelka. 

        Do sedaj še ni znanih primerov komercialne proizvodnje NCC iz tovrstnih 
stranskih produktov ali komercialne uporabe NCC v proizvodnji papirja. 

8. Proizvodnja polihidroksialkanoatov (PHAs): Alternativa tradicionalnim 
tehnologijam čiščenja odpadnih voda je na voljo v obliki koriščenja organske 
vsebnosti vode kot živila za polihidroksialkanoatno-akumulirane 
mikroorganizme. Izraz PHAs se nanaša na družino iz poliestra, pri čemer 
nekateri mikroorganizmi služijo kot shramba ogljika in energije in imajo velik 
potencial kot bioplastični material. 

        Nizozemska papirna industrija je vrednotila potencial proizvodnje PHAs kot 
valorizacijske poti tehnološke vode s pomočjo pilotne merilne instalacije Eska 
na Tehnični univerzi v Delftu in Paques.  

9. Proizvodnja alginatov: Nova aerobna tehnologija čiščenje odpadnih voda 
Nereda je razvita na Nizozemskem, pri čemer je konvencionalno aktivno blato 
bilo nadomeščeno z aerobnim zrnavim blatom. Nov postopek ponuja številne 
izboljšave pri tehnologijah za čiščenje komunalne in industrijske vode, medtem 
ko bi proizvodnjo alginatov (exopolysaccharides (ALE)) kot stranskega 
proizvoda lahko uporabljali med drugim tudi v sami papirni industriji. 

         Do sedaj ni primerov komercialnih naprav ali komercialne uporabe ALE. 
Alginati iz alg pa so že v uporabi v papirni industriji – primer je Scogin alginatni 
izdelek ameriškega kemijskega proizvajalca FMC BioPolymer, ki se uporablja za 
dimenzioniranje površin in prevleke. 

10. Termična obdelava: termična obdelava stranskih proizvodov papirne industrije 
za proizvodnjo pare in električne energije je postala ena od najbolj pogosto 
uporabljenih načinov odstranjevanja muljev v Evropi, kljub temu, da sta visoka 
vlaga in pepel neugodna za ta proces. 

        Nekateri primeri sežiganja na kraju samem so uporabljani v Parenco 
(Nizozemska), PAPIERFABRIK Utzenstorf (Švica), Stora Enso Langerbrugge 
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(Belgija), Metsä Tissue Katrinefors (Švedska) in Mayr-Melnhof Hirschwang 
(Avstrija),… 

11. Uplinjanje: Uplinjanje običajno vključuje delno oksidacijo vhodnega materiala iz 
zraka, kisika in/ali pare za proizvodnjo sinteznega plina, ki je v glavnem 
sestavljen iz CO, CO2, CH4, H2O in N2. Gre bolj za vsestranskega nosilca energije 
kakor toplote in lahko služi kot surovina za proizvodnjo kemikalij. 

        Prvo znana uporabo uplinjanja v papirni industriji je mogoče najti na 
Nizozemskem, kjer je konca leta 2016 pričel delovati uplinjač dobavitelja 
Leroux & Lotz. Objekt bo obdelal 25.000 ton ostankov na leto; proizvedeni 
sintetični plin pa se bo uporabljal za proizvodnjo pare za papirnico, kar 
zmanjšuje porabo zemeljskega plina za 18 Mm3/leto. 

12. Piroliza: Piroliza se nanaša na termično razgradnjo organskih snovi v popolni 
odsotnosti kisika. Ko se uporablja za biomaso ali odpadne tokove lahko poveča 
energijsko gostoto, zaradi česar je prenos energije veliko bolj učinkovit. V 
papirni industriji lahko piroliza služi kot konverzija ali tehnika ločevanja, saj 
lahko pretvori organsko vsebino (vlakna, plastiko) stranskih produktov v goriva 
(pirolizno olje, pirolizni plin), medtem ko generira anorgansko vsebino (kovine, 
minerali) v čisto obliko. 

        Prva instalacija za pirolizo znotraj papirne industrije je bila dobavljena s strani 
Alucha in je delovala v okviru nekdanje Stora Enso Barcelona (trenutno 
Barcelona Cartonboard). Ta je predelovala mešane rejekte (plastike in aluminij) 
z recikliranim kartonom pijač kot vira vlaken. 

13. Anaerobna presnova: Anaerobna presnova se nanaša na vrsto postopkov, v 
katerih mikroorganizmi razgrajujejo organske snovi v odsotnosti kisika.  

        Nekaj primerov anaerobnih presnovnih objektov za čiščenje odpadnih voda v 
papirni industriji je: Industriewater Eerbeek (Nizozemska, čistilne naprave, ki 
služijo trem sosednjim papirnicam), Smurfit Kappa Roermond Papier 
(Nizozemska), Smurfit Kappa SSK (Združeno kraljestvo), DS Smith Papir Lucca 
(Italija), Sappi Stockstadt (Nemčija), Sappi Lanaken (Belgija). Edini primer 
delovanja anaerobne presnove odpadkov aktivnega blata v širšem sektorju 
celuloze in papirja je mogoče najti na Norveškem (BORREGAARD), ki izvaja v 
svojem posebnem celuloznem obratu Sarpsborg kombinacijo s tehnologijo 
predhodne obdelave CambiTHP. 

14. Proizvodnja sekundarnih goriv: Rejekti iz priprave papirniških zalog, ki 
uporabljajo recikliran papir kot njihovo surovino, se lahko pretvorijo v različne 
oblike sekundarnih goriv (npr. kosmi ali peleti), ki se lahko sočasno sežigajo v 
obratih za proizvodnjo energije ali drugih industrijskih porabnikih. 

        Navedeni primeri ustrezajo dvema nizozemskima papirnicama: DS Smith Paper 
De Hoop (kosmi) in Smurfit Kappa Roermond Papier (pelete s komercialnim 
imenom Rofire). 

 
Pridobivanje fosforja iz različnih vrst odpadkov 
Fosfor je kemični element, pojavlja se v mnogih oblikah in je nujno potreben 
element za življenje organizmov. Najpomembnejša človeška raba fosforja je v 
izdelavi gnojil, njegov delež je ocenjen kar na 80% od celotne pridobljene količine, 
12% se ga uporabi za proizvodnjo detergentov, 5% v živalski prehrani, 3% pa v 
ostale namene (za izdelavo eksplozivov, vžigalic, ognjemetov, pesticidov, zobne 
paste,..). 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kemi%C4%8Dni_element
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gnojilo&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Eksploziv
https://sl.wikipedia.org/wiki/V%C5%BEigalica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ognjemet
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pesticid
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zobna_pasta
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zobna_pasta
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Fosfor lahko pridobivamo iz različnih virov odpadkov kot na primer iz: 
 bioloških odpadkov proizvedenih s strani porabnika, 
 zelenega odreza, ki nastajajo pri delu na vrtovih, sadovnjakih, parkovnih  
     površinah, 
 muljev iz čistilnih naprav, 
 živalskih ostankov, 
 papir, 
 lubja. 

V marcu 2013 je v Bruslju potekala prva evropska konferenca, kjer je bilo 
izpostavljeno, da v tem trenutku ni potrebe po novih tehnologijah pridobivanja 
fosforja temveč, da se že znane tehnologije izpopolnijo/nadgradijo. 
Velik potencial za implementacijo tovrstnih dodelanih tehnologij je Slovenija, kot 
države, ki so v začetnih fazah razvoja na področju obdelave odpadkov (Hrvaška, 
Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija). 
V Evropi trenutno obratuje 19 pilotnih naprav za pridobivanje fosforja iz mulja, in 
sicer v Nemčiji, Nizozemski; Veliki Britaniji, Belgiji in Švici. 
 
Na tržišču so se najbolj uveljavile oziroma prišle v ožji izbor naslednje tehnologije: 

 AirPrex, 
 NuReSys, 
 Stuttgarter Verhrfahren, 
 KREPRO, 
 ASHDEC, 
 PASCH. 

Sicer je trenutno na tržišču znanih okrog 20 tehnologij za pridobivanje fosforja. 
 
Opredelitev prihajajočih tehnologij 
Mobilizacija, logistika in izkoriščanje lesne biomase slabše kakovosti 
Optimizacija logistike lesne biomase. Z večanje rabe lesa v energetske namene in 
z nižanjem cen fosilnih goriv postaja vprašanje zniževanja stroškov proizvodnje in 
transporta lesnih goriv vse pomembnejše. Način skladiščenja in transport bistveno 
vplivata ne samo na stroške temveč tudi na kakovost lesnih goriv. Z optimizacijo 
logistike lahko prispevamo k obojem.   
Modeli, ki optimizirajo dobavo ter prispevajo k zagotavljanju željene kakovosti 
surovine oziroma energenta so pomemben element v nadaljnjem razvoju področja. 
Model za oceno razpoložljivih količin lesa za izbrano tehnologijo na izbrani 
lokaciji. Podatek o dejansko razpoložljivih količinah lesa na trgu v neposredni 
okolici predvidene investicije je ključen podatek za vsakega resnega investitorja. 
Poleg samih količin pa je nujno tudi poznavanje lokalnega trga z surovino ter okvirni 
stroški povezani z logistiko (dobavo surovine).  
Poleg osnovnih podatkov o količinah lesa, ki so na razpolago v gozdovih (lesna 
zaloga, prirastek, možen posek po drevesnih vrstah) je potrebno poznati tudi 
konkurenčno rabo, dejanski posek ter vse druge dejavnike (teren, prometnice, 
skladišča,…), ki vplivajo na dejansko dostopnost surovine.  
Razvoj modela, ki je neposredna podpora investitorjem, je ključen za nadaljnji 
razvoj in nove investicije. 
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Tehnologije izkoriščanja sečnih ostankov / proizvodnja in raba zelenih 
sekancev. Pridobivanje lesne biomase iz gozdov v Sloveniji vztrajno pridobiva na 
pomenu (Čebul, Krajnc 2012; Krajnc, Piškur 2011). Poleg klasičnih oblik lesnih goriv 
(polena, butare), so v porastu tudi nove, zlasti zeleni sekanci in lesni peleti (Krajnc, 
Piškur 2009). Za razliko od pelet, so zeleni lesni sekanci pravi gozdni lesni proizvod, 
s katerim povečujemo delež gospodarsko izkoristljive biomase. Skladno z EU 
standardom SIST EN 14588:2010 so zeleni sekanci lesni sekanci izdelani iz svežega 
lesa in svežih sečnih ostankov (sečni ostanki vključujejo veje in vrhače). 
Proizvodnja zelenih sekancev v gozdu je vezana na sečnjo in spravilo okroglega lesa. 
Sprejet akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji 
(MKO in MGRT 2012) predvideva povečevanje količin poseka lesa in s tem se 
povečujejo tudi potenciali za proizvodnjo sekancev. Pri tem se poleg vprašanj iznosa 
hranil pojavlja tudi vrsto vprašanj glede tehnoloških možnosti pri proizvodnji 
zelenih sekancev iz gozdov. 
Tehnologije pridobivanja in rabe sečnih ostankov oziroma proizvodnje zelenih 
sekancev niso nove v svetu. Razvijajo se predvsem v delu sveta/Evrope kjer imajo 
golosečni sistem gospodarjenja. V državah kot je Slovenija, kjer so goloseki 
prepovedani in gibanje strojev po brezpotju omejena pa je ekonomski vidik 
izkoriščanja sečnih ostankov aktualen. Iščejo se rešitve, ki bi bile ekonomsko 
upravičene in hkrati  okoljsko sprejemljive.  
Poleg samih tehnologij izdelave zelenih sekancev pa je odprto tudi vprašanje možne 
rabe le teh tako v energetiki kot tudi v drugih rabah (biorafinerije), ki so naveden v 
nadaljevanju. 
Kogeneracija: Kogeneracija, ki je v podjetju v Novem Mestu pred zagonom, je 
proces uplinjenja lesne biomase za pridobivanje toplotne in električne energije. Vir 
za proizvodnjo so lesni peleti boljše kakovosti. Stranski produkt oziroma ostanek je 
tako imenovana ''žlindra'', ki bi lahko bila kot surovina (v primeru, da za to obstajajo 
tehnologije) za nadaljnjo predelavo. Proizvedeno energijo (tako imenovana zelena 
električna energija) bomo porabili za lastno rabo cca 165 kW,  preostanek  energije 
pa bo namenjena prodaji za električno omrežje.  
Žagarski obrata: Iz predelave žagarske hlodovine ostaja; lesna skorja, žagovina, 
obeljeni krajniki iglavcev in odčelki. Z ostanki kot so žagovina, krajniki in odčelki 
želimo v sodelovanju z drugimi subjekti izdelati lesne palete visoke kakovosti, ki bi 
jih v zameno za surovino porabili kot energent za kogeneracijo.  
Kotlovnica za sušenje in parjenje lesa: Vir za delovanje so lesni sekanci iz lastne 
proizvodnje (žagarski ostanki). Produkt je tehnična toplota za sušilnice in parilnice 
in ogrevanje stavbe (izključno za lastne potrebe GG NM). Stranski produkt je pepel, 
ki bi lahko bil vir za nadaljnjo obdelavo ali porabo (uravnavanje ph, izdelava oglja ...) 
Kotlovnica na lesno biomaso (VH): Produkt je tehnična toplota za ogrevanje 
rastlinjakov, poslovne stavbe in stanovanjske cone (daljinsko ogrevanje). Stranski 
produkt oziroma ostanek je pepel, ki bi lahko bil vir za nadaljnjo obdelavo ali porabo 
(uravnavanje ph, izdelava oglja, ...). Velikost kotlovnice je 1 MW, cca 60 % – 70 % 
proizvedene toplote uporabimo za lastne potrebe (rastlinjaki, poslovne stavbe), 
ostalo proizvedeno energijo pa za daljinsko ogrevanje bližnjih stanovanjskih stavb 
do razdalje cca 350 m. Dogovor za obratovanje je september do maja. V bližnji 
prihodnosti ne razmišljamo o širiti omenjene tehnologije, ker je v konicah polno 
obremenjena. Možnost širitve bi nastopila ob zamenjavi kotla in priklop bližnjega 
doma starejših občanov. 



 
 

66 
 

Tehnologija izdelave lesnih sekancev: V sodelovanju z lokalnim podjetje v GG NM 
izdelujemo lesne sekance za lastne potrebe cca 3.500 nm3 (kotlovnica VH, sušilnica). 
Večji delež sekancev za energetsko rabo (6.000 nm3) pa dovažamo lokalnimi javnimi 
ustanovam, ki jih pridobimo na javnih letnih razpisih. Pri slednjih ostaja večji delež 
pepela, ki bi lahko bil kot stranski produkt namenjen za nadaljnjo porabo 
(uravnavanje ph) ali obdelavo (oglje). Količino izdelave sekancev prilagajamo 
trenutnim potrebam, oziroma toliko kolikor imamo potreb za naše kotle kot tudi 
tiste kotlovnice, ki jih dobimo na javnih lokalnih razpisih. Glede na letne količine 
manj vrednejšega celuloznega lesa, ki ga lahko trenutno pridobimo za izdelavo 
sekancev (cca do 5.000 m3 = cca do 14.000 nm3 sekancev), želimo v bodoče povečati 
proizvodnjo sekancev za namen ogrevanja lokalnih ustanov v kolikor bi bili uspešni 
pri javljanju na letne razpise. S tem načinom želimo v lokalnem okolju prispevati k 
zmanjševanju porabe fosilnih goriv (EU strategija) in k povečanju rabe manj 
vrednejšega celuloznega lesa, kateri ni primeren za nadaljnjo predelavo pri 
zahtevnejših tehnologijah.  
Tehnologija izdelave peletov: Pelete je mogoče izdelovati iz pridobljene žagovine 
žagarskega obrata. Lesne pelete bi porabili kot gorivo za lastne potrebe pri 
kogeneraciji. Glede na dokaj majhen obseg sedanje proizvodnje – produkcije 
ostankov, je marsikateri proizvajalec sedaj v večji meri orientiran na regijske trge. 
Povečanje količin je možno samo ob večji produkciji oziroma zaokroževanju - 
povezovanju ostalih ponudnikov iz regije, seveda ob ugodni ponudbi. Nedodelano je 
glede ostankov, pepel, bio-ostanki (sedaj se v glavnem vozijo na komunalne 
deponije). Manjši delež lesnih ostankov (krajniki in žamanje) se prodaja tudi na trgu 
sosednjih držav. 
Biognojila. S sinergijskim povezovanje ostankov proizvodnje različnih podjetji, ki 
sedaj pridelujejo kompostni substrat, lesno skorjo, lesno oglje in kokosova vlakna, bi 
lahko na osnovi regijsko osnovanega povezovanja, ustvarili nov »bio-proizvod« z 
večjo dodano vrednostjo in z veliko potrebo na EU trgu biognojil. Proizvodnja je 
trenutno v stanju TRL 4-5, vendar se lahko proizvodnja novega biognojila z visoko 
dodano vrednostjo pospeši z načrtnim vlaganjem v razvoj novega proizvoda. Z 
investicijskim vložkom 1,6 mio EUR je mogoče do leta 2020, razviti visokokvaliteten 
proizvod in kontinuirano proizvodnjo linijo biognojil 1. kakovostnega razreda, ki bi 
konec leta 2020 stopila na trg. Med drugim je eden izmed ciljev, v vzhodni kohezijski 
regiji postaviti prototipen demonstracijski objekt Biorafinerija v sklopu Biomasnega 
centra, za pretvorbo snovnih ostankov več podjetij za proizvodnjo novega proizvoda 
z visoko dodano vrednostjo in veliko potrebo na EU trgu biognojil. Potrebna 
infrastruktura kot dopolnitev obstoječi infrastrukturi: separator frakcij oglja, 
kontinuirni analizator vsebnosti vode v materialih, industrijska sušilnica za trne 
snovi, industrijska mešalnica za trdne snovi, industrijska peletirnica, pridobitev EU 
certifikata kakovosti CE, proizvodne in skladiščne kapacitete s kontroliranim 
okoljem, marketing novega proizvod. 
 
Pridobivanje nanoceluloze 
Produkcija nanoceluloze je v različnih regijah in državah na zelo različnem nivoju. V 
primeru zgoraj navedenih držav (Amerika, Skandinavske države EU, Japonska) je že 
dosežen TRL 9, pri čemer pa predvidene količine nanoceluloze v letu 2017 dosegajo 
1000 do največ 4000 t na leto.  
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Kadar se CNF pridobiva neposredno iz lignocelulozne biomase (lesni sekanci, lesna 
vlakna, kmetijski ostanki, bambus) je nujna predhodna kemična ali encimatska 
obdelava materiala, čemur sledijo postopki mehanske obdelave. To najverjetnejši 
procesni niz, ki pride v poštev tudi v Sloveniji, saj proizvodnje kemične celuloze v 
Sloveniji ni več. Druga možnost je proizvodnja lignonanoceluloze, ki je prav tako 
zasnovana v tej produktni smeri. 
Uveljavljeni postopki za pridobivanje nanoceluloze sledeči: visokotlačna 
homogenizacija, mletje, rafiniranje, ekstruzija, visokohitrostno mešanje, 
ultrasonifikacija, mletje zamrznjenega materiala (cryocrushing), parna eksplozija, 
mletje v krogličnih mlinih, protitočna kolizija (Dufresne 2012; Nechyporchuk et al. 
2016). Najpogostejši postopki kemične obdelave stremijo k ustvarjanju negativno 
nabitih skupin na površino celuloznih fibril kar olajša defibrilacijo, to lahko 
dosežemo s TEMPO oksidacijo (Isogai et al. 2011), perjodat – kloritno oksidacijo 
(Tejado et al. 2012), sulfoniranje, karboksimetiliranjem in predobdelavo z 
določenimi organskimi topili (kateri se uporabljajo za odstranjevanje lignina in 
hemiceluloz) (Nechyporchuk et al. 2016). Encimatska hidroliza celuloze se 
uporablja v kombinaciji z mehanskimi postopki obdelave s čimer dosegamo večjo 
stopnjo fibrilacije (Pääkkö et al. 2007).  
V tehnološkem procesu visokotlačne homogenizacije vodno suspenzijo celuloznih 
vlaken potiskamo skozi ozko režo ali šobo pod visokim tlakom pri konstantni 
temperaturi. Velika hitrost pretoka, tlak in strižne sile vodijo do razslojevanja 
celuloznih vlaken. Večkrat ko ta postopek ponovimo, manjše prečne dimenzije 
nanofibril lahko dosežemo. Učinkovitost visoko tlačnega homogenizacijskega 
postopka povečamo, če celulozno vlaknino predhodno rafiniramo. Celulozna vlakna 
razslojimo v rafinerjih (diskastih mlinih), ki so sestavljeni iz rotorja in statorja, oba 
sta opremljena s koncentrično razporejenimi mlelnimi noži. Polžni podajalnik 
potiska celulozna vlakna skozi rotor med mlelne nože, pri čemer pride ob dodajanju 
vode do njihove razslojitve pod konstantnimi cikličnimi napetostmi.  
Mikrofluidizator prav tako sodi med instrumente za pripravo nanofibrilirane 
celuloze. Sestavljen je iz mikrokanala (v obliki črke Y), po katerem se suspenzija 
celulozne vlaknine pomika v glavni kanal pri visokih tlačnih pogojih. Glavni kanal je 
sestavljen iz manjših prekatov (v obliki črke Z) različnih velikostih (400, 200 in 100 
μm). Manjše so velikosti prekatov, višji je vpliv strižnih sil na vlakna v suspenziji in 
intenzivnejši je proces razslojevanja. Tako kot pri visokotlačni homogenizaciji in 
rafiniranju je tudi pri procesu mikrofluidizacije postopek potrebno večkrat ponoviti.  
Celulozne nanofibrile je mogoče pridobiti tudi z relativno preprostim postopkom 
brušenja celulozne vlaknine. V tem primeru imamo dva vzporedna brusilna kamna, 
statičnega in rotirajočega, vodna suspenzija celulozne vlaknine pa se med njima 
premika v smeri toka vrtenja zgornjega. Omenjeni postopek je časovno zahteven in 
lahko negativno vpliva na stopnjo polimerizacije in delež kristaliničnosti izhodnega 
produkta.  
S postopkom krio-drobljenja vodno suspenzijo celulozne vlaknine hipno zamrznemo 
s tekočim dušikom, nato pa zamrznjeni vzorec zdrobimo v terilnici s pestilom ali 
primerljivim orodjem za trenje. Vpliv udarnih sil na zamrznjena celulozna vlakna 
vodi do porušitve celične stene. Na osnovi takega mehanizma je mogoča izolacija 
celuloznih nanofibril. 
Tudi ultrazvočna obdelava celuloznih vlaken se je izkazala kot uporabna metoda za 
pridobivanje nanofibrilirane celuloze. Pri tem moramo biti pozorni na vhodno 
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frekvenco (od 20 kHz do 2 MHz) in moč (> 1 kW) obdelave ter na konstantno 
temperaturo vodne suspenzije med postopkom razslojevanja. Ultrazvočno 
razslojevanje vlaken temelji na hidrodinamiki suspenzije ter oscilatorni moči 
ultrazvoka. Trki med trdno snovjo, prisotno v suspenziji zaradi sosledja omenjenih 
dogodkov, povzročijo dovolj visok energetski odboj za razslojitev vlaken in izolacijo 
nanofibrilarnih struktur. Učinkovitost razslojevanja vlaken je odvisna od njihove 
morfologije, koncentracije in časa ultrazvočne obdelave. 
Razslojitev celuloznih vlaken do nanometrskih velikosti zahteva visoko intenzivne 
mehanske postopke, pri čemer poraba energije lahko doseže tudi 30.000 kW na 
tono proizvedenega materiala. V kolikor celulozno vlaknino predhodno obdelamo 
kemično ali encimatsko, se nivo porabljene energije pri nadaljnjih mehanskih 
postopkih lahko zniža tudi za 30-kratno vrednost (1000 kW na tono izdelane 
surovine). Z ustrezno izbiro predhodnega postopka obdelave posegamo v 
spremembe kristalinične urejenosti celulozne komponente. Določene 
intermolekularne vodikove vezi med fibrilarnimi enotami celuloznih vlaken se 
prekinejo s čimer se njihova površinska reaktivnost poveča in omogoča 
učinkovitejše nadaljnje postopke razslojevanja. Uporaba encimov vodi do 
degradacije ligninske in hemicelulozne komponente, s čimer pridobimo relativno 
čisto obliko celuloze, ki v končnem prispeva bolj homogeno strukturo 
nanofibrilarnih entitet (CNC/NFC) [45]. Podoben učinek je mogoče doseči tudi z 
alkalnimi postopki obdelave celuloznih vlaken. Z impregnacijo vlaken v šibkem 
alkalnem mediju in nadaljnjimi hidroliznimi postopki pri temperaturi območja od 
60 do 80°C izločimo ostanke lignina, hemiceluloz in pektinov. To vpliva na povišan 
delež pridobljenega materiala (iz 43 na 84 %) in homogenost prečnih dimenzij 
fibrilarnih enot. 
Frakcionacija in karakterizacija NFC sta naslednja koraka v pridobivanju. Eden 
izmed ključnih izzivov je zagotavljanje stalne kakovosti produkta, kar na primer 
vključuje morfologijo, stopnjo polimerizacije, kristaliničnost, razporeditvi velikosti 
delcev, površinski naboj, reologijo, toplotno obstojnost itd. (Žepic et al. 2014). Pri 
proizvodnji so nerešeni problemi poškodb nanoceluloze zaradi postopkov 
ekstrakcije, velike porabe energije in kemikaliji, zato so napore vložili v rešitev teh 
problemov. Eden izmed njih je encimatski razklop, drugi pa sprememba naboja v 
celulozi, kar olajša homogenizacijo. Kljub temu so energetske zahteve še vedno 
precej velike, saj se porabi okrog 500 kWh na tono celuloze. Povečevanje 
proizvodnje je torej še vedno aktualen izziv, saj za to obstajajo tehnične omejitve in 
zagotavljanje uniformne kvalitete.  
Trenutna produkcija NFC je v Sloveniji na TRL znaša 3(4), v programu 
Cel.Krog pa je predvideno doseganje TRL 5 do leta 2020. Neodvisno od izziva 
programa Cel.Krog, so prihajajoče tehnologije na produktni smeri nanoceluloza 
razvoj dveh mobilnih enot za produkcijo nanoceluloze tipa NFC, kar predstavlja 
preseganje state-of-art. V tem trenutku obstaja samo ena podobna enota za 
proizvodnjo nanoceluloze in-situ, razvilo pa jo je podjetje Innventia (sedaj čanica 
RISE) na Švedskem. Specifika njihovega postrojenja je, da je vhodna surovina 
kemična celuloza, kar bistveno olajša celoten proces. V našem primeru je 
predvidena vhodna surovina lesna biomasa slabše kakovosti, produkta pa sta dva in 
sicer nanofibrilirana celuloza in lignonanoceluloza. Obe mobilni enoti 
predpostavljata podobno tehnološko in procesno strukturo, pri čemer je primeru 
NFC potrebno rešiti kompleksen proces delignifikacije, bodisi kemično ali 
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encimatsko. Predvideno je doseganje TRL 6 do leta 2022, količine pa od 100 kg 
suhe snovi letno. Z eno ali več enotami, bi lahko ustrezno pokrili celotno Slovenijo, 
prebojna tehnologija in visokotehnološki produkt, kar nanoceluloza je, je izvozno 
usmerjena. Interes za tovrstne razvoj je izkazalo več podjetji, surovinsko zaledje pa 
predstavljajo gozdarska podjetja. Na konceptualni ravni obstaja presečišče in 
dotikanje z fokusno področjema Procesi in tehnologije in Funkcionalni materiali.  
 
Izkoriščanje algne biomase 
Tehnologija ABG (AlgeBioGas), gojenje alg na odpadni vodi in uporaba odpadne 
toplote ter plinov iz bioplinarne,  trenutno dosega TRL  7 in ima dobre možnosti za 
vstop na trg (TRL 8 do 2022). Tehnologija omogoča reciklacijo hranil iz odpadne 
vode/bioplinskega digestata za produkcijo algne biomase za namene produkcije 
produktov visoke vrednosti (PUFA, pigmenti...), krme za živali, biognojil, s hkratnimi 
prihranki energije ob uporabi odvečne toplote in izpušnih plinov iz bioplinarne 
(slika 10).  
Algna biomasa in že omenjeni produkti lahko predstavljajo del biorafinerijskega 
procesa, kjer na eni strani porabljamo odpadna hranila in CO2 ter na drugi strani 
dobimo algno biomaso iz katere je možno ekstrahirati številne sestavine z visoko 
dodano vrednostjo.  

 
Slika 10:  Shema biorafinerije algne biomase 

 

Biometan iz odpadne biomase – biogeno gorivo druge generacije 
Produktna smer Biometan iz odpadne biomase je členjena na naslednje, med seboj 
povezane delovne sklope, ki sledijo principu zapiranja snovnih tokov: (a) 
proizvodnja bioplina/biometana na modularnih bioplinskih napravah iz odpadne 
biomase; (b) čiščenje in nadgradnja bioplina do faze biometana – uporaba organskih 
adsorbentov z  
nano porami, adsorbenti pridobljeni iz odpadne kmetijske in gozdarske biomase; (c) 
skladiščenje biometana - uporaba organskih adsorbentov z nano porami, adsorbenti 
pridobljeni iz odpadne kmetijske in gozdarske biomase, (d) uporaba biometana za 
pogon traktorjev, delovnih strojev in drugih vozil - uporaba organskih adsorbentov 
z nano porami, adsorbenti pridobljeni iz odpadne kmetijske in gozdarske biomase in 
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(e) stroji za zbiranje in drobljenje odpadne biomase iz trajnih nasadov, komunalnih 
površin, itn. 
Modularne mikrobioplinske naprave – TRL 8  
Sedanji način gradnje bioplinskih naprav manjše moči je časovno in finančno 
potraten (gradbena in druga tehnična dela večjih obsegov). Razvoj in uvajanje 
tipiziranih modularnih izvedb mikro bioplinskih naprav (iz večjega števila 
standardiziranih modulov) lahko poenostavi, pospeši in značilno poceni način 
postavitve tovrstnih objektov ter posledično motivira večje število kmetij da se v 
prihodnosti odločijo za tovrstno tehnologijo. V podjetju Omega Air je v sodelavi s 
Kmetijskim inštitutom Slovenije, razvita  modularna izvedba mikro bioplinske 
naprave. Modularna izvedba mikro bioplinske naprave se lahko postavi v enem 
dnevu na pred pripravljeno podlago in po opravljenem instalacijskem priklopu  
začne z obratovanjem.  Glede usmeritve in potreb ter finančnih možnosti posamezne 
kmetije, omenjena modularna bioplinska naprava se lahko razširi z dodajanjem 
dodatnih procesnih modulov (izkoriščajo toploto iz kogeneracijske enote) za 
sušenje lesa in sekancev ter dosuševanje zelišč, sadja in poljedelskih pridelkov. 
Mikro bioplinska naprava modularne izvedbe je zasnovana tudi tako da se  lahko 
aktivno povezuje  z ostalimi sistemi za izkoriščanje obnovljivih virov energije na 
kmetiji. Trenutni TRL 8, doseganje TRL 9 v letu 2022. 
Dodatno možnost bolj učinkovitega izkoriščanja vhodnega substrata (in večje 
ekonomičnosti proizvodnje bioplina), predstavlja proizvodnja organskih gnojil iz 
predelanega substrata, ki je bil podvržen anaerobni digestiji na dodatnem modulu 
za separacijo tekoče in trdne faze iz substrata (tekoča faza se ponovno vrača v 
proces anaerobne digestije).  
Proizvajalec modularnih mikro bioplinskih naprav Omega Air je v preteklih letih v 
sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije, zgradilo demonstracijsko napravo na 
lokaciji Kmetijskega inštituta. Z kontinuiranim obratovanjem se je dokazalo, da je 
naprava pripravljena za na trg. Zaradi časovne prednosti pred ostalimi proizvajalci 
se pričakuje, da se bo podjetje v naslednjih petih letih uvrstil med vodilne EU 
ponudnike tovrstnih naprav. Zaradi lastne distribucijske mreže, ki je pričela s 
predstavitvijo mikrobioplinskih naprav so že ugodni odziv predvsem v državah 
Beneluksa,  Rusije, Indije in Kitajske. 
 
Čiščenje in nadgradnja bioplina do faze biometana – TRL 5 
Z uvajanjem uporabe bioplina (biometana) se zmanjša energetska odvisnost 
kmetijstva in drugih panog od fosilnih goriv. Z uporabo bioplina (biometana) se 
značilno znižajo emisije toplogrednih plinov, kar pomeni da tudi končni produkt 
kmetijske pridelave (hrana, surovine, goriva iz biomase itn.) imajo nižji CO2 odtis. 
Kmetijstvo z uporabo lastnega energetskega vira lahko pomembno prispeva k 
ekonomičnosti proizvodnje in večji konkurenčnosti končnih kmetijskih produktov 
na trgih. Posebno zanimiva bo uporaba bioplina (biometana) v kmetijstvu na 
območjih, kjer je potrebno veliko skrb posvetiti varovanju okolja. Z zniževanjem 
emisij toplogrednih plinov se tudi znižuje obremenitev zraka s toplogrednimi plini. 
Čiščenje in separacija v bioplinarni nastalega bioplina omogoča injiciranje v 
distribucijsko omrežje zemeljskega plina ali pa komprimiranje in koriščenje v 
vozilih in delovnih strojih. Podjetje je v preteklosti razvilo in tudi že uspešno trži 
adsorpcijski sušilnik, ki temelji na tehnologiji Pressure swing adsorption – PSA. 
Tehnologija PSA se lahko z manjšimi modifikacijami uporabi za pripravo biometana. 
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Podjetje bo v prihodnosti na lokaciji demonstracijske bioplinske naprave postavilo 
sistem za čiščenje in separacijo metana iz bioplina, temelječ na PSA tehnologiji. 
Trenutni TRL 5, doseganje TRL 9 v letu 2022. 
 
Skladiščenje bioplina/biometana - TRL 5 
Za skladiščenje bioplina/biometana ter njegovo uporabo na vozilih in delovnih 
strojih bo uporabljena tehnologija nizkotlačnega skladiščenja bioplina/biometana s 
pomočjo organskih adsorbentov. Organski adsorbenti bodo proizvedeni iz kmetijske 
biomase in nekaterih produktov živilsko predelovalne industrije. Po koncu 
življenjske dobe se uporabijo za gnojenje kmetijskih obdelovalnih površin. Trenutni 
TRL 5, doseganje TRL 9 v letu 2022. 
 
Biometanski traktor  
Z uvajanjem uporabe bioplina (biometana) se zmanjša energetska odvisnost 
kmetijstva in drugih panog  od fosilnih goriv. Z uporabo bioplina (biometana) se 
značilno znižajo emisije toplogrednih plinov, kar pomeni da tudi končni produkt 
kmetijske pridelave (hrana, surovine, goriva iz biomase itn.) imajo nižji CO2 odtis. 
Kmetijstvo z uporabo lastnega energetskega vira lahko pomembno prispeva k 
ekonomičnosti proizvodnje in večji konkurenčnosti končnih kmetijskih produktov 
na trgih. Posebno zanimiva bo uporaba biometana na območjih, kjer je potrebno 
veliko skrb posvetiti varovanju okolja. Za skladiščenje  stisnjenega biometana so 
namenjene valjaste posode (ali druge možne oblike), ki so narejene iz jekla ali 
kombinacije jekla in kompozitnih materialov (kadar masa predstavlja odločilni 
faktor se uporablja kombinacija različnih materialov oziroma samo kompozitni 
material),  aluminija in kompozitnih materialov oziroma samo  kompozitnih 
materialov.  Traktor bo uporabljal biometan shranjen v posodah (z organskimi 
adsorbenti) pri nižjih tlakih . S tem pristopom se izognemo velikim prostorninam 
posod za skladiščenje biometana (pomembno na majhnih traktorjih in delovnih 
strojih, kjer smo prostorsko dosti krat omejeni).  Količina uskladiščenega biometana 
se poveča v primeru uporabe organskih adsorbentov v posodah (pri enakem tlaku in 
temperaturi se lahko uskladišči večja količina biometana v primerjavi s posodami 
brez adsorpcijskega materiala). Trenutni TRL 3-4 , doseganje TRL 9 v letu 2022. 
 
Neizkoriščeni snovni tokovi v živilski industriji - sirotka 
Novosti, ki jih predlagamo na podlagi že doslej uspešno demonstriranega 
inovativnega postopka za uporabo sirotke za proizvodnjo vitamina B12 kot 
produkta visoke dodane vrednosti, bodo omogočile prehod iz trenutno intenzivnih 
ter ekološko spornih postopkov v “krožne” procese tudi za številne druge skupine 
visokovrednih spojin.  Njihova skupna lastnost bo izkoriščanje odpadnih tokov iz 
živilske industrije oziroma kmetijske proizvodnje, npr. (sirotke) v skladu z načeli 
krožne ekonomije ter 'zero waste' principa. Predlagana tehnologija na zelo 
inovativen način dosega trajnostno obliko proizvodnje sočasno z vzporednim 
reševanjem ekološkega in ekonomskega problema – odpadnih tokov v mlečno-
predelovalni in drugih vejah živilske industrije. Načrtovane tehnološke in 
bioprocesne rešitve delno že pokriva obstoječa patentna prijava,  po končanem 
razvoju pa jih bomo lahko zaščitili še z dodatnimi patenti, kar bo vodilnemu podjetju 
na tem področju omogočilo močan preboj na mednarodne trge ter vzpostavitev 
vodilne tržne pozicije pri tovrstnih produktih in tehnoloških rešitvah. 
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Proces fermentacijske proizvodnje vitamina B12 je trenutno na TRL 6-7, nadaljnje 
sorodne tehnologije za nove produkte pa na TRL 3. Pri časovnem načrtovanju 
lansiranja na trg je ključno, da se pri uporabi na ta način obogatene biomase za krmo 
izognemo ekstrakciji visokovrednih spojin, saj uporabljamo »živilske« 
mikroorganizme, ki ne proizvajajo toksinov, niso gensko spremenjeni in jih po 
sušenju lahko direktno dodamo krmi.  
Pri dejanski izvedbi omenjenih procesov bi se proizvodnja na odpadni sirotki glede 
na velikost trga določenega produkta lahko preselila tudi v Slovenijo, kar bi imelo za 
gospodarstvo ugodne posledice. Povečalo bi se število delovnih mest, saj je sirotka 
surovina, ki jo moramo zaradi visoke vsebnosti vode  in s tem povezanih stroškov 
prevoza predelovati lokalno. Produkt z visoko dodano vrednostjo bi lahko izvažali, 
na račun biosinteze z mikroorganizmi na sirotki bi se zmanjšala količina uporabnih 
kmetijskih zemljišč, ki so namenjena npr. gojenju rastlin za ekstrakcijo ali pa 
količina kemikalij in porabljenih surovin za klasične fermentacijske procese. 
Povečala bi se konkurenčnost lokalne mlečno-predelovalne industrije, saj bi se 
zmanjšali stroški, ki so potrebni za obdelavo odpadne sirotke. Vpliv na slovensko 
mlečno-predelovalno industrijo seveda ne bi bil zanemarljiv, saj smo v letu 2014 
proizvedli več kot 77.000 ton sirotke. Poleg vseh teh pozitivnih vplivov bomo z 
izkoriščanjem odpadne sirotke uspeli proizvesti produkt, ki bo dostopen po 
konkurenčni ceni. 
Predlagane produktne smeri in naj vezani končni proizvodi bodo formulirani 
podobno kot že obstoječi produkti na trgu krmnih dodatkov, ki se pojavljajo v 
različnih oblikah in formulacijah (npr. v 5 ali 10 % formulacijah), pri čemer pa so 
glavni proizvajalci multinacionalne korporacije kot sta BASF ter DSM, v sodelovanju 
z manjšimi, lokalnimi podjetji. Naša konkurenčna prednost pred temi podjetji je 
izkoriščanje odpadne sirotke, kar pomeni nižje operativne stroške. Pomembno je 
tudi, da bodo bioprocesi potekali v kontroliranih pogojih in s tem omogočali zelo 
kakovostne standardizirane končne produkte. Pomemben »krožni« vidik  uporabe 
odpadne sirotke kot glavnega medija je tudi nujnost uporabe v kombinaciji z 
lokalizirano proizvodnjo, kar bo bistveno skrajšalo transportne poti. 
 
Ocenjujemo, da lahko v sodelovanju podjetja iz slovenske mlečno-predelovalne 
industrije ali prehrambene industrije, razvijejo še mnoge okolju prijazno in 
ekonomsko konkurenčne tehnologije izkoriščanja odpadne sirotke za proizvodnjo 
produktov visoke dodane vrednosti. Neuporabljena presežna sirotka zaradi visoke 
vsebnosti organskih snovi povzroča velik strošek obdelave odpadne vode (npr. na 
čistilnih napravah), še slabša možnost pa je njen direktni izpust, ki zelo negativno 
vpliva na okolje. Po drugi strani je za nas je ključnega pomena nemoten dotok 
cenovno dostopnega surovinskega vira, kar je pri relativno nekoncentriranih 
tekočinah možno samo z lokalnim partnerjem.  
V naslednjem koraku bo za komercializacijo novih tehnologij nujna povezava z 
močnim in mednarodno uveljavljanim strateškim industrijskim partnerjem (npr. 
podjetjem, ki je del multinacionalke Frutarom), ki ima močno prisotnost na 
mednarodnih trgih krmnih in prehranskih dodatkov, vpeljane logistične in prodajne 
kanale ter ima regulatorno ekspertizo za registracijo tovrstnih produktov na novih 
trgih. 
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Projekt 'Biotehnološka proizvodnja karotenoidov' se umešča v prednostno področje 
S4 naravni in tradicioanlni viri za prihodnost / mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo in se osredotoča na rešitev naslednjih izzivov: 
(a) prehod od linearnega h krožnemu gospodarstvu z vzpostavitvijo sistema 

industrijske simbioze in približevanje ničelnim odpadkom ('zero waste'): 
predlagan projekt rešuje ekološko problematiko z izkoriščanjem odpadne 
sirotke za proizvodnjo produkta visoke dodane vrednosti, ki se lahko uporablja 
kot prehranski dodatek za ljudi in živali. Ob hkratni razgradnji večine organskih 
snovi v sirotki, se zmanjša obremenitve odpadne vode (t.i. kemijske potrebe po 
kisiku – KPK). Iz odpadne sirotke se pridobivata produkt visoke dodane 
vrednosti in čista tehnološka voda, ki se ponovno uporabi v procesu. Gre za 
zaprt krog proizvodnje, tipičen primer krožnega gospodarstva in načela »zero 
waste«. Poleg tega se nadomesti proces, ki ni v skladu s koncepti krožnega 
gospodarstva, saj temelji na intenzivnem kmetijstvu in z njim povezanimi 
negativnimi vplivi na okolje in ekstrakciji karotenoidov z uporabo nevarnih 
topil. 

 
(b) celovita strategija za ravnanje z različnimi vrstami odpadkov (komunalni, 

kmetijski, industrijski, gradbeni, itd.) vključno z razvojem novih poslovnih 
modelov, temelječih na krožnem gospodarstvu: sirotka, ki nastane kot stranski 
produkt pri proizvodnji različnih mlečnih izdelkov, predstavlja zaradi visoke 
vsebnosti organskih snovi veliko okoljsko obremenitev, za mlečno-predelovalno 
industrijo pa tudi stroškovno obremenitev (strošek čistilnih naprav in strošek 
prevoza sirotke iz mlekarn do čistilnih naprav). V svetu nastane letno več kot 
200 milijonov ton odpadne sirotke, od katere je samo 50 % uporabljene v 
nadaljnjih postopkih, preostalih 50 % pa je čisti odpadek. Zato je celovita 
strategija upravljanja z odpadno sirotko, kot jo predlaga projekt, ključnega 
pomena za delovanje krožnega gospodarstva in odpravo koncepta odpadka. 
Tukaj se celotna biomasa uporabi, pri kemijske ekstrakcije pa se generira 
mnogo kemijskih in bioloških odpadkov. 

 
(c) inovativne tehnologije, procesi in storitve za povečanje učinkovitosti virov: trg 

izdelkov iz bioloških produktov naj bi se skladno z S4 povečeval vsaj do leta 
2021 in prav projekt 'Biotehnološka proizvodnja karotenoidov' izkorišča 
sekundarni vir (odpadno sirotko) za proizvodnjo novega produkta visoke 
dodane vrednosti – 'pigment za uporabo v prehrani/krmi', hkrati pa nadomešča 
energetsko in okoljsko zelo intenziven proces pridobivanja in ekstrakcije 
karotenoidov iz rastlin. 

 
(d) eko-design zelenih produktov z večjo vsebnostjo sekundarnih surovin, kot jih 

ponuja trenutni industrijski standard za pridobivanje karotenoidov. Proces 
upošteva tudi trajnost, popravljivost in možnost recikliranja. 

 
Obdelava papirniškega mulja za namene pridobivanja bio-oglja, energije in 
mineralov  
Med naprednejše tehnologije spadajo: 

- CTC (Controlled Thermal Conversion; pridobivanje mineralov in izraba toplotne 
energije); 
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- CAPS (Conversion of paper mill sludge into absorbent; pridobivanje 
absorbentov, ki se lahko uporabljajo v kemični, logistični ali transportni 
industriji, pri gašenju požarov, v primeru izlitij nevarnih snovi – npr. za 
odstranjevanje olj,…), 

- Piroliza pridobivanje biooglja. 
Namen opisanih tehnologij se osredotoča na pridobivanje biooglja, energije in 
mineralov s pomočjo predelave papirniškega mulja. 
 
Pridobivanje fosforja iz različnih vrst odpadkov 
Na tržišču je trenutno glede na vrsto odpadka na voljo več uporabnih tehnologij za 
pridobivanje fosforja, vendar bi jih bilo potrebno nadgraditi tako, da se proces 
maksimalno optimizira (čim večji izplen fosforja ob čim nižjih stroških obratovanja). 
 
2.2.2 Opredelitev primerjalnih prednosti deležnikov v Sloveniji glede na  
              konkurenco  
Gospodarjenje z gozdovi v Republiki Sloveniji se je izvajalo in se izvaja na načelih 
trajnosti, sonaravnosti, večnamenskosti gozdov ter načrtnosti dela z njimi, ki 
zagotavljajo trajno ohranjanje gozdov in vseh njegovih funkcij. Pridobivanje lesa in 
drugih gozdnih dobrin ter raba gozda morata biti skladna s potenciali in 
kapacitetami gozdov, ki jih določa naravni razvoj gozdnih združb. Sonaravno 
gospodarjenje z gozdovi, pri razvoju katerega ima Republika Slovenija vlogo enega 
od pionirjev, je ena redkih dejavnosti, ki organsko povezuje gospodarsko dejavnost 
z ohranjanjem narave. Les je najpomembnejša obnovljiva surovina v naši državi. V 
prihodnosti bomo v slovenskem gozdu lahko posekali več ter hkrati zagotavljali 
njegovo trajno ohranitev in razvoj. Tradicija in znanje v našem gozdarstvu in lesni 
industriji lahko pomembno prispevata k oplemenitenju lesa iz našega gozda in 
trajno prispevata svoj delež k dodani vrednosti, ustvarjeni v državi. Gozd 
pomembno prispeva k socialni varnosti in kakovosti življenjske ravni podeželskega 
prebivalstva. Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (Uradni list RS, št. 
111/07). 
Javno gozdarsko službo opravlja v gozdovih vseh lastništev Zavod za gozdove 
Slovenije – javni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija z Zakonom o 
gozdovih. določene naloge javne gozdarske službe opravlja tudi Gozdarski inštitut 
Slovenije. Naloge javne gozdarske službe določa Zakon o gozdovih. 
V evropskem merilu imajo Slovenija skupaj s Švico in Nemčijo lesne zaloge nad 300 
m3/ha, in sicer  Slovenija 346 m3/ha, Švica 352 m3/ha; Nemčija 321 m3/ha, 
evropsko povprečje pa znaša 163 m3/ha. (GFRA 2015; State of Europe's Forest 
2015). Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi. 1.184.526 hektarjev 
gozdov pokriva več kot polovico površine države (gozdnatost je 58,4 %). Pretežni 
del slovenskih gozdov je v območju bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih 
gozdov (70 %), ki imajo razmeroma veliko proizvodno sposobnost (ZGS).  
Gozd je za Republiko Slovenijo tudi izredno pomemben surovinski vir, ki še ni v 
celoti izkoriščen. Kljub trendu povečanja letnega poseka še vedno ne dosegamo 
možnega poseka, določenega v načrtih za gospodarjenje z gozdovi. Glede na stanje 
gozdov ter ob upoštevanju večnamenskega gospodarjenja so izpolnjeni pogoji tudi 
za povečanje možnega poseka (Resolucija o nacionalnem gozdnem programu 
(Uradni list RS, št. 111/07). 
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Zaradi nizke realizacije možnega poseka (npr. v letu 2013 je bila realizacija 65 %) je 
potencial lesa kot surovine za rabo v industrijah in za energetsko rabo visok. Po 
podatkih ZGS je bil v letu 2015 prirastek 8,6 milijona m3, možni posek 6,3 milijona 
m3, posek po podatkih ZGS pa 6,0 milijona m3, kljub gradaciji podlubnikov. Že v 
obstoječih načrtih na ravni Slovenije ne dosegamo možnega poseka, zaradi česar so 
potenciali v okviru potrebnega poseka za zagotavljanje trajnosti donosov in 
stabilnosti gozdov veliki.  
Ugodno okolje za razvoj področja lesne biomase ustvarja tudi Zakon o 
gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Ur. L. RS, št. 9/16), ki v sedmem 
členu z naslovom cilji gospodarjenja z državnimi gozdovi v svoji drugi alineji navaja: 
prispevati k vzpostavitvi in razvoju gozdno-lesnih verig, promociji lesa in lesnih 
proizvodov ter oblikovanju zelenih delovnih mest. To v praksi pomeni, da družba 
odgovorna za gospodarjene z državnimi gozdovi Slovenski državni gozdovi d.o.o. (v 
nadaljevanju SiDG) daje na razpolago na trg pod tržnimi in drugimi pogoji gozdno 
lesne sortimente pridobljene v državnih gozdovih v nadaljnjo predelavo v gozdno 
lesne verige, prednostno v Sloveniji. 
Za predmetno področje je potencialna uporaba tudi sečnih ostankov, ki nastanejo 
kot posledica sečnje v državnih gozdovih. Pri tem je potrebno poudariti, da so v 
Sloveniji iz komercialnega zornega kota na razpolago le ostanki, ki nastanejo ob 
strojni sečnji in žičničnem spravilu. Namreč le ta omogoča komercialno 
upravičenost za nadaljnjo predelavo, kar pa ne predstavlja večjih količin (konkretne 
količine je žal v tem trenutku nemogoče oceniti). Sečno spravilna praksa v Sloveniji 
namreč zaradi potencialnih poškodb sestojev ne prakticira spravila celih dreves z 
vejami, ampak zgolj debel. 
Poleg tega je v tem trenutku SiDG tudi lastnik dobrih 70 % delniške družbe Snežnik 
d.d., Kočevska Reka, ki se bo na podlagi sprejetega Strateškega načrta SiDG razvijala 
kot element v gozdno lesni verigi. Na podlagi sprejetega načrta se bo izdelal razvojni 
program navedene družbe, ki ga bo izvajala družba SiDG. 
V tem kontekstu velja presojati tudi primerjalna prednost občine Kočevje, kot ene 
izmed najbolj gozdnatih regiji v Sloveniji, je povzeta po ekspertizi Zavoda za 
gozdove Slovenije (2016), Gozdovi na območju občine Kočevje. Občina Kočevje lezi v 
južnem delu Slovenije. Obsega območje od Jasnice na severu do Kolpe na jugu. Na 
zahodu je omejena s kanjonom reke Kolpe, na vzhodu pa z masivom Roga. Področje 
se uvršča med najbolj gozdnata območja v Sloveniji. Gozdnatost znaša 83 % celotne 
površine. Značilni so dinarski jelovo-bukovi in bukovi gozdovi, ki skupaj pokrivajo 
kar 69 % gozdne površine. Prevladujejo večnamenski gozdovi. Varovalnih gozdov, ki 
poraščajo strma in prepadna pobočja kanjona reke Kolpe je 4 %. Gozdov s posebnim 
namenom, kjer je ukrepanje dovoljeno (lovni obori Smuka in Stari Log), je slabih 4 
%. Nekaj več kot 2 % je gozdov s posebnim namenom, kjer ukrepanje ni dovoljeno. 
To so gozdni rezervati in pragozdni ostanki. Na področju občine je zavarovanih 32 
gozdnih rezervatov, med njimi so štirje pragozdni ostanki. Med funkcijami gozdov 
sta med ekološkimi funkcijami močneje poudarjeni zlasti hidrološka funkcija in 
funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti, med socialnimi funkcijami pa funkcija 
varovanja naravnih vrednot. Med proizvodnimi funkcijami prevladuje lesno 
proizvodna funkcija, na drugem mestu je lovno gospodarska. Glavne usmeritve za 
ravnanje z gozdovi so ohranjanje in pospeševanje raznosmerne zgradbe in naravne 
drevesne sestave gozda, ki bo zagotavljala odpornost gozdov proti naravnim ujmam 
ter odpornost gozdov na gradacije podlubnikov. Poudarjena je naravna obnova 
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gozda, ki be zagotovila večji delež mlajših razvojnih faz, izboljšala debelinsko 
strukturo gozda ter povečala prehransko bazo za rastlinojedo divjad. Vzdrževanje, 
po potrebi pa tudi vzpostavljanje primerne zgradbe gozdov in starostne strukture 
sestojev, ki bo zagotavljala proizvodno cim kvalitetnejšega lesa in trajnega dohodka 
od gospodarjenja z gozdovi. Gradnja gozdnih prometnic, predvsem vlak v predelih 
gozdov, ki so slabše odprti in nedostopni. Osveščanje in izobraževanje lastnikov 
gozdov. Pri lastnikih gozdov z drobno gozdno posestjo vzpodbujanje interesa po 
združevanju. 
Biometan iz odpadne biomase – biogeno gorivo druge generacije  
V svetu je mogoče zaznati tendenco k čiščenju in nadgrajevanju bioplina do faze 
biometana. Glede na cenovno dostopnost PSA tehnologije v primerjavami z drugimi 
tehnologijami čiščenja bioplina in glede na prodajne rezultate PSA sušilnikov je 
mogoče v prvem letu vstopa na trg pričakovati do 500.000 EUR prihodkov od 
prodaje. 
 
Glavna prednost deležnikov glede na konkurenco  
Glede na znanje, delno vzpostavljen globalni trg že do sedaj nekaterih članov 
fokusnega področja oziroma vertikale Biomasa, je ena izmed prednosti prebojna in 
patentno zaščitena tehnologija sodelujočega podjetja, ki v kontekstu razvoja 
inovativnih bioprocesov spada v sam svetovni vrh. Podjetje je že na primeru 
vitamina B12 uspešno razvilo tehnologijo Whey2Value, kar je rezultiralo v mnogo 
boljši snovni učinkovitosti ter združilo dva snovna tokova. Whey2Value tehnologija 
predstavlja izhodišče tudi za prihodnji razvoj, saj so količine odpadne sirotke tako v 
Sloveniji kot globalno še vedno ogromne in predstavljajo pereč ekološki ter 
ekonomski problem. Seveda se je ta glavna prednost rodila iz mnogih primerjalnih 
prednosti okolja, brez katere razvoj takšne tehnologije ne bi bil mogoč. Primarno je 
treba izpostaviti izobraženo delovno silo, ki je osnova vsakega raziskovalnega 
razvoja. Razvoj tudi ne bi bil mogoč brez spodbujevalne RRI politike v zadnjih 15 
letih ter seveda relativne majhnosti v povezavi z razvito infrastrukturo, ki omogoča 
lažje povezovanje večih deležnikov v verige vrednosti. V okrilje te tehnologije bodo 
vključeni še druge deležniki (npr. iz mlečno predelovalne ter prehranske industrije, 
kjer podjetje že sodeluje z več slovenskimi mlekarnami) ter nato skupaj nastopajo 
globalno.  
Za preboj tehnologije je v prvi vrsti potreben dokaz funkcionalnosti bioprocesa. Ko 
se bo to uspelo dokazati, že imamo učinkovitejši proces, ki na dveh frontah drastično 
zmanjšuje onesnaževanje ter ogljični odtis v primerjavi z obstoječim stanjem.  
Sekundarno je za uspešen preboj potrebna tudi dobra komercializacija produkta. Za 
komercializacijo tehnologije se nameravamo povezati z močnim in mednarodno 
uveljavljanim strateškim industrijskim partnerjem, ki ima močno prisotnost na 
mednarodnih trgih krmnih in prehranskih dodatkov, vpeljane logistične in prodajne 
kanale ter ima regulatorno ekspertizo za registracijo tovrstnih produktov na novih 
trgih.  
Primarni kupci tehnologije pri tej strategiji so torej industrijski partnerji, ki so lahko 
proizvajalci krmnih ali prehranskih dodatkov, ali pa mlekarne, ki proizvajajo velike   
količine sirotke. Oba tipa podjetij bi imela od partnerstva velike koristi. Alternativno 
lahko glede na pričakovano velikost trga in trdno patentno zaščito sklenemo tudi 
partnerstvo s katero od vodilnih tujih družb. Na področju obdelave papirniškega 
mulja in pridobivanja fosforja so razpoznane naslednje prednosti. Predhodno 
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opisane tehnologije imajo velik potencial za implementacijo v slovensko okolje, kot 
na območje širšega Balkana (Srbija, Črna Gora,…). Zaradi zaostrovanje zakonodaje 
na področju ravnanja z odpadki bo potrebno tudi tovrstne odpadke predhodno 
obdelati preden jih odlagamo bodisi sežigamo. Trenutno v Evropi obratuje 19 
pilotnih naprav. V Sloveniji podobnih naprav še zaenkrat nimamo, vendar z 
napredovanjem trendov na področju trajnostnega ravnanja z odpadki, s poudarkom 
na pridobivanju sekundarnih surovin iz že obdelanih odpadkov, bo potrebno v 
prihodnosti tudi tovrstne naprave implementirati v Slovenijo. Kot na primer Švica se 
je zakonsko obvezala, da mora v roku 10. let zagotavljati recikliranje fosforja iz 
odpadkov, ki so obogateni s fosforjem, kot na primer: mulji iz čistilnih naprav, 
živalski odpadki, bio odpadki, papir, itd. Tehnologija, ki bo zagotavljala velik izplen 
fosforja ob čim nižjih stroških obratovanja in bo okolju prijazna, bo lahko uspešno 
prodrla na globalnih trgih kot na domačem. 
  
Obdelava papirniškega mulja za namene pridobivanja bio-oglja, energije in 
mineralov  
Pri razvoju predmetnega projekta bi lahko sodelovala podjetja, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo papirja in kartona (potencialni investitorji), pa tudi mednarodni 
paetnerji, npr. iz Nizozemske. 
 
Pridobivanje fosforja iz različnih vrst odpadkov 
Pri razvoju predmetnega projekta bi lahko sodelovala podjetja, ki se ukvarjajo z 
obdelavo odpadkov (potencialni investitorji). 
 
Pridobivanje ekstraktivov    
Slovensko podjetje, ustanovljeno konec leta 2007, osredotočeno v raziskave in 
razvoj, 
trženje in prodajo naravnih učinkovin, prehranskih dopolnil in medicinskih 
pripomočkov s klinično dokazanim delovanjem, s ciljem izboljšati kakovost življenja 
ljudi. V podjetju so posebej ponosni na uspešno izpeljane raziskave in razvoj lastne 
aktivne naravne učinkovine, Abigenol, pridobljene iz lubja bele jelke iz kočevskih 
gozdov. Abigenol ima odličen antioksidativen učinek, protivnetni, anti-aterogeni in 
anti-diabetični učinek, vse potrjeno v obsežnih in vitro in ex-vivo študijah. Spojina je 
zelo učinkovit nutracevtik s potencialom za celovito preprečevanje in dodatno 
zdravljenje bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, osteoartritisa in prihodnje 
učinkovito zdravljenje v onkologiji. Prva prehranska dopolnila, ki vsebujejo 
Abigenol se tržijo na domačem slovenskem trgu. V letu 2016 pa je podjetje vstopilo 
na največje svetovno tržišče s tovrstnimi izdelki, ZDA in pridobili so tudi že 
registracijo v Kanadi. Trenutno je v teku registracijski postopek na Filipinih, kjer je 
pričakovana pridobitev registracije še v letu 2017. Izdelki, ki se tržijo v ZDA so bili 
na mednarodnem sejmu v Las Vegasu, konec leta 2016, nominirani med 5 najbolj 
inovativnih izdelkov v svoji kategoriji, lansiranih v ZDA v letu 2016. 
 
2.3  Fokusno področje Sekundarne surovine 
Fokusno področje Sekundarne surovine vključuje industrijske partnerje in 
raziskovalno razvojne inštitucije, t. j. univerze in inštitute, ki so si enotni, da je za 
prehod Slovenije v krožno gospodarstvo potreben razvoj ukrepov, postopkov, 
tehnologij in sistemov za uporabo sekundarnih surovin in ponovno uporabo 
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odpadkov. Osnovni cilj področja je ustvariti celovit sistemski pristop za prehod iz 
sedanje paradigme izdelaj-uporabi-zavrzi v odgovornejše krožno ravnanje z viri, ki 
poleg recikliranja zajema celovit sistem zbiranja, vzdrževanja, podaljšane rabe, 
ponovne uporabe, predelave in obnove izdelkov ter razvoj novih izdelkov in 
redefiniranje lastnosti in funkcionalnosti obstoječih izdelkov z visoko stopnjo 
reciklabilnosti in nizkim okoljskim odtisom.  
Osnovno vodilo pri tem je, da je potrebno ravnati z odpadki tako, da ni ogroženo 
človekovo zdravje in se ne škodi okolju, in v okviru tega ravnati z odpadki (vključno 
z njihovim odlaganjem) na način, ki je varen za prihodnje generacije. Že pri 
načrtovanju izdelkov je potrebno predvideti možnosti za kasnejšo reciklažo (angl. 
design to recycle) in razvijati inovativne načine za ustvarjanje novih izdelkov iz 
odpadnih materialov (angl. upcycling). S to usmeritvijo fokusno področje 
Sekundarne surovine prispeva k ciljem SRIP - Krožno gospodarstvo za prehod iz 
sedanjega linearnega ekonomskega modela v krožno ravnanje z viri. Vzorčni primeri 
(Austin, Texas; Brooklyn, NYC) kažejo, da je možno s sodobnimi in naprednimi 
obrati recikliranja povrniti 95 % snovi, vključno s polimeri (PET, HDPE-N, HDPE-C), 
mešano plastiko, papirjem, aluminijem, kovinami, steklom ipd. Primere dobrih 
praks je potrebno uvesti v Slovenijo, jih prilagoditi, nadgraditi in optimizirati za 
specifične razmere. Na področju recikliranja nastajajo nova delovna mesta. 
Tehnologije in razvite sisteme je možno prenašati v mednarodno okolje. 
Partnerji fokusnega področja Sekundarne surovine so pripravili nabor prihajajočih 
tehnologij, ki se osredotočajo na pretvorbo odpadkov v uporabne produkte, 
predelavo za ponovno uporabo ali obnovo izdelkov za podaljšano rabo na naslednje 
načine: 
1. Tehnologije za pretvorbo odpadkov v: 

 izdelke z dodano vrednostjo, npr. cementni klinker, malte, betoni, vitamini in 
prehranska dopolnila, 

 sekundarne surovine kot nadomestki in dodatki osnovnim surovinam, npr. 
sekundarni aluminij, odpadki pri proizvodnji jekla, tekstil, papir, plastika, 
steklo, 

 oblike za neškodljivo odstranjevanje oziroma uporabo v gradbeništvu ali 
sanacijo degradiranih površin, npr. sadre, žlindre. 

2. Tehnologije za obnovo odpadnih izdelkov in njihovo ponovno oziroma 
podaljšano uporabo (OEEO). 

3. Tehnologije za izločanje koristnih ali strupenih materialov iz odpadkov (fosfor, 
kovine). 

4. Sistemi/registri za vzpostavljanje industrijske simbioze za: 
 zbiranje in evidenco odpadkov, 
 evidenco in prodajo obnovljenih/pridobljenih/predelanih proizvodov. 

 
Interes za sodelovanje na fokusnem področju Sekundarne surovine je izkazalo 
veliko industrijskih partnerjev, ki se v svoji dejavnosti na tak ali drugačen način 
ukvarjajo z odpadki in sekundarnimi surovinami. Namen sodelujočih je vzpostaviti 
skupna področja razvoja, ki bodo povezala podjetja s podobnimi tipi odpadkov in jih 
bodisi povezala z drugimi podjetji, ki v Sloveniji in širše obdelujejo tak tip odpadkov, 
ali pa razvile tehnologije predelave do te mere, da bodo odpadki postali primerni za 
nadaljnjo obdelavo. Glede na znanje, izkušnje in interes industrijskih partnerjev in 
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raziskovalno razvojnih institucij so partnerji predlagali štiri glavna tehnološka 
področja, na katerih bodo vzpostavljali verige vrednosti: 
A. Predelava industrijskih in gradbenih odpadkov. 
B. Predelava bioloških odpadkov v vredne produkte. 
C. Krožno gospodarstvo snovnega toka odpadne električne in elektronske opreme 

(OEEO). 
D. Tehnologije čiščenja odpadnih vod ter pridobivanje snovi in energije iz njih. 
E. Trajnostno gospodarjenje s pitno vodo. 
Zgornja področja neposredno naslavljajo fokusno področje S4 'tehnologije za 
uporabo sekundarnih surovin in ponovno uporabo odpadkov'. Izhajajo iz 
neposrednih potreb partnerjev z jasno definiranimi cilji in ustreznimi kapacitetami 
za izvedbo, zato predstavljajo primerjalno prednost in potencial za realizacijo, 
implementacijo, trženje doma in po svetu. Fokusno področje je odprta tudi za nove 
produktne oziroma tehnološke smeri in bo področja fokusiranja po potrebi razširila. 
Znotraj omenjenih štirih področij so partnerji definirali posamezne produktne 
smeri, ki vodijo k prebojnim tehnologijam, proizvodom in storitvam, pa tudi k 
procesnim in sistemskim izboljšavam, ki prinašajo prihranke in zmanjšujejo vplive 
na okolje. Poudariti je potrebno, da pri razvoju zgoraj omenjenih tehnologij ne gre 
prvenstveno za višanje dodane vrednosti, ampak predvsem za prihranke zaradi 
uporabe sekundarnih surovin namesto primarnih in za prihranke imetnikov 
odpadkov pri plačevanju okoljskih taks. Najpomembnejši so okoljski učinki, ki jih je 
težko finančno ovrednotiti, zato so poleg ekonomskih kazalcev za vrednotenje 
tehnologij potrebni tudi okoljski in družbeni kazalci v okviru analiz LCA. Potrebne 
bodo tudi državne iniciative, da se odpre trg za tovrstne proizvode, kar vključuje 
spremembe zakonodaje, zelena javna naročila, davčne olajšave ipd. Poskrbeti je 
potrebno za zagotavljanje varnosti proizvodov in preprečevanje za tveganje zdravja 
in onesnaženje okolja. 
 
2.3.1 Umestitev v globalne trende, verige in trge z opredelitvijo prihajajočih  
             tehnologij 
Evropska komisija podpira koncept krožnega gospodarstva kot pomembno orodje 
na poti k učinkoviti rabi virov, povečevanju konkurenčnosti in zmanjševanju 
odvisnosti od uvoza surovin. V ta namen so 2. decembra 2015 sprejeli paket 
ukrepov za hitrejši prehod v krožno gospodarstvo, ki vsebuje revidirane zakonske 
predloge na področju odpadkov in akcijski načrt za krožno gospodarstvo z ukrepi, ki 
pokrivajo celoten  cikel izdelka od proizvodnje in potrošnje do ravnanja z odpadki in 
trga sekundarnih surovin. Prehod v krožno gospodarstvo predstavlja enega 
osrednjih ukrepov za izpolnjevanje ciljev 7. okoljskega akcijskega programa EU, ki 
poudarja pomen inovativnega krožnega gospodarstva. Pri tem je poseben poudarek 
na spreminjanju odpadkov v vire s preprečevanjem nastajanja odpadkov, pripravo 
za ponovno uporabo, recikliranjem in opuščanjem potratnih in škodljivih praks 
odlaganja na odlagališčih ali uničenja s sežigom. Pri tem izpostavljamo potencial 
tehnoloških odpadkov za predelavo v produkte z visoko dodano vrednostjo, poleg 
tega pa njihova uporaba kot sekundarne surovine namesto odlaganja potencialno 
zmanjšuje ogljični in okoljski odtis industrije.  
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Program SRIP - Krožno gospodarstvo sledi bistvenim ciljem evropske strategije 
Prehod v krožno gospodarstvo24, kjer je prepoznanih več prednostnih področij 
krožne ekonomije, ki jih je potrebno obravnavati ciljno, to so plastika, živilski 
odpadki, kritične surovine, gradbeništvo in rušenje ter biomasa in bioizdelki 25, kar 
je tudi fokus delovanja SRIP - Krožno gospodarstvo.  
 
Evropa z odpadki izgubi vsako leto približno 600 milijonov ton materialov, ki bi se 
potencialno lahko reciklirali ali ponovno uporabili. Samo približno 40 % odpadkov, 
ki nastanejo v gospodinjstvih EU, se reciklira, pri čemer je stopnja recikliranja na 
nekaterih območjih celo 80 %, na drugih manj kot 5 %26. Mnogo večji masni tokovi 
odpadkov nastanejo v industriji. Tudi na tem področju stopnja recikliranja močno 
variira, odvisno od razvitosti držav in razpoložljivosti naravnih virov, vendar v 
povprečju ne presega več kot 40 %. Evropska komisija je določila skupni cilj EU za 
recikliranje gradbenih odpadkov iz rušenja na 70 % do leta 2020 ter 65 % 
komunalnih odpadkov in 75 % odpadne embalaže do leta 203027. 
V povprečju od 30 % do 40 % celotne količine letno nastalih odpadkov v Evropi 
predstavljajo gradbeni odpadki, kar znaša nekaj manj kot milijardo ton28. Na leto v 
Sloveniji nastane 1,5 milijon t gradbenih odpadkov29 (od tega je 10 % betona, opeke 
in keramike), veliko jih še vedno konča v naravi na divjih odlagališčih. Zavrženi 
obremenjujejo okolje, pravilno selekcionirani in predelani pa lahko ponovno 
postanejo gradbeni material. Direktiva EU o odpadkih  (Waste Framework Directive 
2008/98/EC) in naši predpisi nam postavljajo cilj, da je do leta 2020 potrebno 
predelati in ponovno uporabiti najmanj 70 % nastalih gradbenih odpadkov, predlog 
okoljskega akcijskega programa do leta 2050 pa predvideva, da bosta naša blaginja 
in zdravo okolje temeljila na inovativnem krožnem gospodarstvu30. 
 
Umestitev fokusnega področja Sekundarne surovine v relevantnih strateških 
dokumentih: 
Fokusno področje se navezuje na najpomembnejše direktive in uredbe s področja 
odpadkov: 
a) na ravni EU 

 Direktiva 2008/98/ES o odpadkih 
 Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih 
 Direktiva 2010/75/EC o industrijskih emisijah  
 Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži 
 Direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) 

b) na ravni Slovenije  

                                                           
24 European Comission, Circular Economy, ec.europa.eu/environment/circular-economy/, 12. 6. 2017 
25 Evropska komisija, Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in odboru regij, Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo, COM(2015) 
26 Evropska komisija, Sveženj o krožnem gospodarstvu: vprašanja in odgovori, europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-15-6204_sl.pdf, 12. 6. 2017 
27Direktorat za okolje, Sektor za odpadke, Razširjena odgovornost proizvajalca v svežnju zakonodaje EU za 
prehod v krožno gospodarstvo – nove usmeritve in zahteve, www.gzs.si/Portals/SN-
Varstvo.../2_MOVECO_Miklavcic_22feb2017.pdf, 12. 6. 2017 
28Eurostat, Waste statistics, ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1183.pdf, 12. 6. 2017 
29 Republika Slovenija, Statistični urad, Odpadki 2014, www.stat.si/StatWeb/News/Index/5494, 12. 6. 2017 
30 European Comission, Environment Action Program to 2020, ec.europa.eu/environment/action-programme/, 
12. 6. 2017 
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 Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike 
Slovenije (30.6.2016) 

 Uredba o odpadkih, Uradni list RS št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Primerjalne prednosti Slovenije: state-of-the-art na področju Sekundarne 
surovine 
Po podatkih Eurostata je v EU leta 2014 nastalo okoli 2600 milijonov ton 
odpadkov31, od tega v Sloveniji 4,7 milijona ton32 oziroma okoli 2400 kg na 
prebivalca, kar nas uvršča med države z nižjo stopnjo generiranja odpadkov. V letu 
2015 smo proizvedli 5,2 milijona ton odpadkov33, kar kaže na trend naraščanja po 
letu 2012. Največja je bila količina gradbenih odpadkov (28 %), zatem odpadki iz 
termičnih procesov (19 %), odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki (13 %), 
komunalni odpadki (13 %), odpadki iz obdelave in predelave lesa ter kovin (12 %) 
in odpadna embalaža (5 %). V Sloveniji je oddanih v predelavo več kot 90 % 
odpadkov, od tega recikliranih približno polovica, uporabljenih za zasipavanje 
tretjina, uporabljenih za proizvodnjo energije 5 %, odloženih okoli 6 % in manjši del 
sežgan34.  
Slovenija je v prakso uspešno prenesla hierarhijo ravnanja z odpadki: ima visok 
delež recikliranja in stabilno količino nastalih odpadkov, ki je precej pod evropskih 
povprečjem.  
Glede deleža recikliranja je Slovenija pri vrhu v EU, dosegla je bistven napredek pri 
ravnanju s komunalnimi odpadki, blatom iz čistilnih naprav, odpadki iz zemeljskih 
izkopov, gradbenimi odpadki, pepeli, žlindre in prah itd. Slovenija tako na ravni EU 
dosega dobre rezultate in nizko količino ostankov odpadkov, ki je leta 2014 znašala 
zgolj 102 kg na prebivalca35. Zero Waste Europe (ZWE) opaža dva poglavitna trenda, 
in sicer malo napredka glede preprečevanja nastajanja odpadkov, in preusmerjanje 
odpadkov iz odlagališč v sežigalnice (do 11%) in le v manjši meri v recikliranje (do 
1%). Omeniti velja tudi problem sledenja prehoda recikliranih odpadkov v 
proizvode, kajti kljub visoki stopnji predelave odpadkov z recikliranjem ni znano, 
kakšna je dejanska uporaba recikliranih odpadkov oziroma sekundarnih surovin. 
Številni reciklirani produkti lahko ekvivalentno nadomestijo naravne surovinske 
vire v gradbeništvu, čeprav imajo drugačne fizikalne in mehanske lastnosti. Zato so v 
ciljih SRIP umeščene tudi priprave ustreznih standardov in tehničnih specifikacij za 
varno uporabo recikliranih materialov v tistih aplikacijah, za katere veljajo posebna 
načela zagotavljanja varnosti in trajnosti. 
Glede na hierarhijo ravnanja z odpadki je recikliranje šele na tretjem mesu za 
preprečevanjem in pripravo odpadkov za ponovno uporabo36. V skladu z 
Operativnim programom ravnanja z odpadki37 se do leta 2020 za različne vrste 
odpadkov predvideva okrepitev predelave, ponovne uporabe in recikliranja 
odpadkov ter uporabe odpadkov na kraju njihovega nastanka. 

                                                           
31 Eurostat, Waste statistics, ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1183.pdf, 12. 6. 2017 
32 Republika Slovenija, Statistični urad, Odpadki 2014, www.stat.si/StatWeb/News/Index/5494, 12. 6. 2017 
33 Republika Slovenija, Statistični urad, Odpadki 2015, www.stat.si/StatWeb/News/Index/6262, 12. 6. 2017 
34 Eurostat, Waste statistics, ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1183.pdf, 12. 6. 2017 
35 Zero Waste Europe, www.zerowasteeurope.eu/2016/03/press-release-eurostat-data-for-2014-confirms-
need-for-european-residual-waste-target/, 12. 6. 2017 
36 Uredba o odpadkih, Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015 
37 Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije, 20. 12. 2015 
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V skladu z zgoraj navedenim lahko sklepamo, da je Slovenija dobro pozicionirana na 
področju predelave in odstranjevanja odpadkov. Vzpostavljeni so različni skupni 
sistemi za zbiranje odpadkov in glavne naprave za odstranjevanje in predelavo 
odpadkov. Zato lahko slovenska podjetja vključno z institucijami znanja in resornimi 
ministrstvi razvijejo in ponudijo na trgu inovativne tehnologije preprečevanja, 
predelave, recikliranja in ponovne uporabe odpadkov, prav tako pa tudi znanja 
glede načrtovanja, izdelave in uporabe tehnologij in recikliranih materialov. S tem se 
povečuje konkurenčnost podjetij, zaradi boljšega ravnanja z odpadki se ustvarjajo 
tudi priložnosti za nova delovna mesta. 
V nadaljevanju je podrobneje prikazano stanje na prednostnih področjih skupnega 
razvoja fokusnega področja Sekundarne surovine.  
 
A. PREDELAVA INDUSTRIJSKIH IN GRADBENIH ODPADKOV 
Ob nastajanju akcijskega načrta se je izkazalo, da je nujna vzpostavitev partnerskih 
mrež na področju industrijskih in gradbenih odpadkov, saj praviloma ne obstajajo 
povezave med imetniki in predelovalci odpadkov ter končnimi uporabniki 
predelanih odpadkov. Pogosto v Sloveniji ni na voljo zadostnih kapacitet za porabo 
velikih količin odpadkov.  
Pri proizvodnji jekla nastane veliko različnih odpadkov (EOP C žlindra, SMS LF 
žlindre, mulji čistilnih naprav, nevtralizacijski mulji, prah iz elektroobločne peči, 
škaja…), ki se jim kljub uporabi naprednejše in najboljše dostopne tehnologije ne 
moremo izogniti. V Sloveniji nastane letno okoli 4 mio ton odpadnih pepelov, 90.000 
ton EOP C žlindre in 41.000 ton EOP S žlindre in SMS (ponvična, rafinacijska) 
žlindre38. Uporaba EOP C (črne) žlindre predelane v agregate za proizvodnjo 
asfaltnih zmesi je že prepoznana kot odličen nadomestek naravnim eruptivnim 
materialom, ki jih moramo v Slovenijo uvažati iz sosednjih držav. Metalurški 
odpadki predstavljajo različne snovne potenciale kot sekundarne surovine: 
mineralni del črne žlindre kot agregati v gradbeništvu, mineralni del bele žlindre kot 
hidravlično vezivo, kovinski nemagnetni del črne in bele žlindre ter EOP prah kot vir 
dragocenih kovin (železo, krom, nikelj, mangan, vanadij…) za metalurške procese, 
kovinski magnetni del žlinder kot jekleni odpadek direktno ponovno uporaben v 
jeklarnah. Tudi že odloženi metalurški odpadki predstavljajo odlične vire surovin 
omenjene zgoraj, vendar je zaradi mešane porazdelitve odlaganja različnih vrst 
odpadkov potreben pristop s specialnimi tehnologijami, ki ima možnost prilagajanja 
glede na sestavo. Razvoj inovativnih tehnologij je smiseln tako z okoljevarstvenega 
stališča, saj odlagališča ne bodo več predstavljala obremenitve za okolje, kot z 
ekonomskega stališča pridobivanja gradbenih agregatov in dragocenih kovin, 
katerih vrednost se bo po napovedih višala zaradi omejenih naravnih virov. Veliko 
odpadkov iz kovinske industrije se sicer porabi kot dodatek cementu, betonu ali kot 
agregati, velika večina ostane na deponijah, kar obremenjuje okolje in hkrati 
predstavlja strošek za imetnika odpadkov. Zato je pomembno vprašanje pri 
uveljavljanju krožnega gospodarstva, kako in kje reciklirane industrijske odpadke 
koristno uporabiti. Velik porabnik teh materialov je lahko gradbena dejavnost. 
Na področju gradbeništva je mogoče nadomeščati osnovne surovine z alternativnimi 
materiali iz recikliranih gradbenih ali industrijskih odpadkov. Betoni so eden od 
najpomembnejših gradbenih materialov, vendar po drugi strani nekoliko 

                                                           
38 Vir: SIJ Acroni 
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kontroverzni zaradi visokega okoljskega odtisa. Ena izmed strategij za zmanjšanje 
tega odtisa in izdelavo bolj trajnostnih betonov je nadomeščanje cementa in/ali 
agregata z alternativnimi materiali iz recikliranih gradbenih ali industrijskih 
odpadkov. Med zadnjimi so zaradi velikih količin in dobrih tehničnih lastnosti 
perspektivni pepeli iz termičnih procesov, različne jeklarske žlindre, livarski 
odpadki,  sadre iz kemijske industrije, mulji iz predelave naravnega kamna in 
pridobivanja agregata, odpadna plastika in različni inertni prahovi. S ciljno 
usmerjenimi, naprednimi recepturami je v zelenih betonih možno zmanjšati 
volumen materiala in s tem posredno tudi količino uporabljenega cementa ter 
koristno uporabiti reciklirane gradbene in industrijske odpadke kot nove surovine.  
Druga možnost v gradbeništvu je uporaba materialov iz alternativnih virov in 
recikliranih gradbenih odpadkov pri gradnji transportnih površin. V 1 km 
dvosmerne evropske ceste je vgrajenih ca 10 000 m3 kamenega agregata. V razvitih 
evropskih državah je poraba kamenega agregata na prebivalca ca 7 t/leto. Cilj je, da 
se del kamenega agregata in materialov za spodnje ustroje cest, železnic in drugih 
transportnih površin nadomesti z materiali iz alternativnih virov in recikliranih 
gradbenih odpadkov. Posebna skupina novih porabnikov so posebna geotehnična 
dela, kot so globoke diafragme, različne vrste injektiranja in podgradenj, kjer je 
možno del klasičnih polnil nadomestiti z alternativnimi viri. Slovenija ima pozitivne 
in negativne izkušnje pri rabi alternativnih materialov v nizkih gradnjah. Med 
najbolj pozitivne sodi raba EF pepelov v zemeljskih nasipih, pri proizvodnji betona 
in kemičnih stabilizacijah in raba črne žlindre za obrabne plasti cest. Med slabe 
izkušnje pa sodi raba plavžne žlindre pred 30-40 leti na Jesenicah in različnih 
metalurških žlinder v Celju pred 35-50 leti, kjer so prve povzročile mehanske 
poškodbe zaradi zapoznelega nabrekanja, druge pa okoljsko škodo zaradi 
izluževanja. Med primeri naprednih dobrih praks je razvoj rabe predelane bele 
žlindre v proizvodnji Harsco minerali, kjer po odvzemu kovin, preostalo jalovinsko 
maso z ustreznimi postopki vgradnje in samodejnega vezanja lahko uporabimo kot 
mehansko stabilen in okoljsko inerten material na različnih področjih zemeljskih in 
posebnih geotehničnih del. 
Podobna situacija je na področju proizvodnje cementa. Cementna industrija 
predstavlja tretji največji vir emisij CO2, takoj po izgorevanju fosilnih goriv ter 
krčenju gozdov in prispeva okoli 8 % svetovnih antropogenih izpustov CO2. Zato je 
razvoj na področju OPC klinkerjev močno usmerjen v zmanjševanje ogljičnega 
odtisa. Načini za doseganje tega cilja obsegajo predvsem uporabo lokalno dostopnih 
nekarbonatnih sekundarnih surovin, nadomeščanje klinkerja v cementu z 
mineralnimi dodatki in uporabo alternativnih goriv na osnovi biogenega ogljika. 
Razvitejše evropske cementarne so v zadnjih letih s stalnim vlaganjem v razvoj in 
tehnološke izboljšave že izkoristil velik del potencialov za zmanjšanje emisij 
ogljikovega dioksida. Nadaljnje zmanjševanje ogljičnega odtisa z uporabo 
alternativnih goriv je žal mogoče le v omejenem obsegu, povečevanje rabe 
sekundarnih surovin v mešanih cementih pa je zaradi narave hidratacije 
portlandskega cementa prav tako močno oteženo. V zadnjih letih različne 
raziskovalne skupine intenzivno delujejo na razvoju alternativnih veziv, ki so ali 
pripravljena z delnim nadomeščanjem konvencionalnega OPC klinkerja ali pa 
slednjega ne vsebujejo. S kombiniranjem kalcijevo-sulfoluminatnih klinkerjev in 
belita, ki je počasno reaktivna klinkerjeva faza OPC pa so združili prednosti obeh 
sistemov v enem materialu, t.i. belitno-kalcijevo sulfoaluminatnem (BCSA) klinkerju. 
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Takšne klinkerje se običajno pridobiva iz mešanice vhodnih surovin, ki poleg 
kalcijevega sulfata vsebuje še apnenec, glino in boksit, in sicer z žganjem v 
temperaturnem območju med 1250 in 1350°C.  
V gradbeništvu bi se lahko uporabile tudi izrabljene gume. Letno v Sloveniji nastane 
med 16 000 in 18 000 ton izrabljenih gum39. Velik del odpadnih gum iz Slovenije in 
sosednih držav se trenutno uporabi kot gorivo v cementni industriji, medtem ko se v 
svetu izrabljene gume reciklira in uporabi v asfaltih kot tako imenovani gumirani 
asfalti in v cestnih nasipih. Asfalti imajo boljše lastnosti proti nizkim in visokim 
temperaturam, večjo trajnost ter zmanjšujejo hrup. Problem hrupa kot posledica vse 
številčnejšega prometa, postaja vse bolj pomembno vprašanje. Zmanjšanje hrupa za 
3 dB(A) je enakovredno zmanjšanju prometa za polovico. Najboljša rešitev je 
zmanjšanje hrupa na izvoru. Iz izkušenj nekaterih držav izhaja, da so gumirani 
asfalti tišji od istovrstnih klasičnih asfaltov. Uporaba izrabljenih gum v nasipih je 
zelo primerna tam kjer imamo slabo nosilna tla, saj imajo vgrajeni nasipi iz 
drobljene ali mlete izrabljene gume prostorninsko maso od 800 do 1200 kg/m3. 
Takšni nasipi so precej lažji, visoko prepustni in odporni proti zmrzovanju in 
tajanju. Še najmanj raziskano je področje izgradnje železniških nasipov, kjer 
izrabljene gume absorbirajo hrup in škodljive vibracije, kar pride predvsem prav v 
primerih, ko so v bližini kakšni večji objekti, na katere imajo vibracijo nezaželen 
oziroma škodljiv učinek. 
Sedimenti iz vodnih okolij bi lahko postali pomemben alternativni vir surovin pri 
proizvodnji opeke, mineralnih tesnilnih materialov, elementov za erozijsko zaščito 
obal, materialov za nasipe in spodnje nosilne plasti prometnic. V vodnih 
zadrževalnikih na kopnem in znotraj morskih plovnih poti se kopičijo sedimenti, 
katerih lastnosti so odvisne od značaja geološkega zaledja in antropogenih vplivov. 
Za vzdrževanje funkcionalnosti in obratovalne varnosti teh objektov je potrebno 
nakopičene sedimente redno odstranjevati. Zaradi antropogenih vplivov so 
sedimenti pogosto kemično in biološko onesnaženi, zaradi podvodnega izkopa pa 
imajo visoko vlago in značaj tekoče mase. Pri dosedanjih načinih ravnanja so se ti 
sedimenti običajno premeščali znotraj vodnega telesa, npr. Perniško jezero, 
akumulacije na Dravi, akumulacija Medvode, Hotinjski ponikovalniki, ali trajno 
skladiščili na kopnem, v namensko zgrajenih lagunah (Luka Koper, HE Moste), pri 
čemer nobeden od ustaljenih načinov ni trajnostno naravnan, včasih pa tudi v 
nasprotju z okoljskimi načeli.  
Industrijski odpadki papirnic, toplarn, elektrarn vsebujejo komponente, ki bi lahko 
nadomestile osnovno glino pri proizvodnji opeke in glinenega agregata. S tem bi 
zmanjšali izčrpavanje naravnih zalog gline in količino odpadkov, odloženih na 
deponije. Nadomestni materiali iz odpadkov bi lahko pozitivno vplivali na sam 
proces oziroma izdelek, saj pepeli in organski odpadki vnesejo pore in izboljšajo 
toplotno-izolativne lastnosti opeke.   
Pomembna skupina odpadkov so plastični odpadki. Uporaba plastike v vsakdanjem 
življenju vodi do nastanka ogromne količine odpadnih polimernih materialov kot so 
poliolefini (PO), polipropilen (PP), polietilen (PE) ipd., ki jih je težje reciklirati in 
predstavljajo kar 70 % vseh polimernih odpadkov. Še več, ogromne količine 
polimerov in izdelkov na njihovi osnovi onesnažujejo naše okolje ter po uporabi 
nimajo več namena. Uporaba in reciklaža teh materialov je vitalnega pomena za 
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okolje in predstavlja globalni izziv, kjer je količina surovega materiala za recikliranje 
praktično neomejena. Letno v Sloveniji nastane več kot 100 000 ton plastičnih in 
drugih odpadkov, ki jih lahko v določenem obsegu recikliramo, preostanek pa 
uporabimo za pripravo goriva iz nenevarnih trdnih odpadkov. Od odpadne plastike 
se reciklira 50 % do 60 %.  
Zaradi porasta porabe polimernih materialov prihaja do vse večje porabe primarnih 
surovin, poleg tega pa zaradi velike potrošnje polimerni materiali prispevajo k 
vedno večji količini odpadkov, ki pa predstavljajo potencialno sekundarno surovino. 
Polimerni odpadki nastajajo tako po končni uporabi izdelka, kot med proizvodnjo. 
Kot sekundarne surovine se lahko v omejenem deležu uporabijo v kombinaciji s 
primarnimi surovinami, večji del pa je neprimeren za takšno uporabo, saj mehanske 
lastnosti materiala po predelavi niso več ustrezne. Cilj je zbrati polimerne 
sekundarne surovine pri predelovalcih polimernih mas in pri podjetjih, ki se 
ukvarjajo z zbiranjem odpadne embalaže ter jih z ustreznimi dodatki oplemenititi v 
procesu ekstrudiranja. Pri visokem deležu recikliranja plastičnih materialov, ostane 
tudi znatna količina plastičnih odpadkov, za katere bi bila najbolj učinkovita 
uporaba toplotna obdelava v cementarnah. Glede uporabe plastik oziroma trdnih 
goriv iz nenevarnih odpadkov v cementarnah z namenom njihove termične izrabe 
obstaja že več rešitev, vendar tovrstni odpadki niso vedno idealno selekcionirani, 
zato je problem zagotavljati ustrezno stopnjo kakovosti. To je problem pri vseh 
recikliranih materialih, ki so bodisi odpadki ali stranski proizvodi.  
Na področju jeklarskih odpadkov je uveljavljeno recikliranje teh odpadkov v 
jeklarnah. Vendar se aplikacije večinoma osredotočajo le na uporabo enega odpadka 
oziroma stranskega produkta, npr. uporaba rafinacijskih žlinder v procesu izdelave 
jekel v EOP peči40. Švedski patent SE 519776 opisuje uporabo mulja, ki nastane med 
luženjem nerjavnih jekel v kislinski mešanici HNO3-HF (nevtralizacijski mulj) v EOP 
peči. Nemški patent DE 3634106 opisuje uporabo nevtralizacijskega mulja kot 
dodatek žlindri za izboljšanje penjenja in viskoznosti žlindre. V ameriškem patentu 
US 7,744,674 uporabljajo kalciniran nevtralizacijski mulj v procesih sekundarne 
metalurgije v AOD reaktorju. V patentu WO 2003066910 A1 je opisana aparatura za 
čim boljšo redukcijo nekaterih kovin iz EOP praha, ki obenem tudi skoncetrira 
vsebnost cinka v končnem prahu, ki tako postane bolj primeren material za 
ekstrakcijo cinka. Pri recikliranju jeklarskih odpadkov v proizvodnji jekla bi se tako 
morali osredotočiti na uporabo različnih vrst odpadkov hkrati v tistem delu procesa 
izdelave jekel z višjo dodano vrednostjo (nerjavna jekla), ki omogoča čim boljši 
izkoristek kovin iz teh odpadkov, s ciljem vzpostaviti univerzalni model za 
maksimalno ponovno snovno rabo odpadkov iz jeklarske industrij. Ta model bi bil 
tržno zanimiv tudi za druge evropske in svetovne proizvajalce nerjavnih jekel. Preko 
patentne zaščite bi ta model lahko tržili naprej.  
Stare metalurške deponije predstavljajo vir kakovostnih surovin (vključno s 
kritičnimi surovinami), ki pa jih je zaradi kompleksnosti teh lokacij razmeroma 
zahtevno ekstrahirati. Poleg tega te deponije predstavljajo tudi  grožnjo okolju, saj 
niso zgrajene po sodobnih geotehničnih principih talnih in krovnih barier. V 
metalurških deponijah večino materiala predstavljajo žlindre iz proizvodnje 
ogljičnih jekel, žlindre iz sekundarne metalurgije, livarski peski, elektrofiltrski prah 
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iz obločnih peči in škaja. Za ekonomsko učinkovito predelavo teh materialov je 
potrebno razviti tehnologijo in postopke, ki bodo zagotovili, da bodo vsi materiali po 
predelavi imeli zagotovljeno končno rabo in to v proizvodih, s čim višjo dodano 
vrednostjo. 
Poseben izziv so kemične sadre na monodeponijah, ki so lahko pomemben vir železa 
in kritičnih surovin na eni strani in gradbenega materiala za posebna geotehnična 
dela na drugi strani. 
Slovenija je pomembna proizvajalka aluminija, ki je eden od ključnih elementov 
krožnega gospodarstva in vzorčni primer recikliranja za ponovno uporabo. Za 
pretapljanje sekundarnega aluminija se porabi le 5 % energije, ki je potrebna za 
proizvodnjo novega aluminija. Odpadni aluminij se zbira, pretaplja in ponovno 
uporabi v novih produktih. Prav tako se ob večji uporabi sekundarnega aluminija 
zmanjšajo okoljski vplivi. Tehnologije pretapljanja sekundarnega aluminija so v zreli 
fazi, vendar jih je potrebno optimizirati za doseganje boljših snovnih, energetskih in 
emisijskih izkoristkov. Potreben je razvoj novih tehnologij za obdelavo odpadnih 
žlinder. 
V Sloveniji je kot posledica industrijske in rudarske dejavnosti v preteklosti s 
težkimi kovinami onesnaženo okoli 80 km2 tal na prepoznanih lokacijah. K temu je 
treba dodati še neznan obseg onesnaženih tal v spodnjem ustroju cest in železnic, s 
katerimi se srečujemo pri rekonstrukcijah. Degradirana področja so vir škodljivih 
emisij v okolico in potencialno tudi v bioto. Trajnosten pristopi za sanacijo takšnih 
bremen zahtevajo in-situ rešitve, brez odvoza materiala na deponijo. Izbira 
optimalne od možnih načinov sanacije (pokrov, lateralne bariere, predelava v 
urbana tla z imobilizacijskimi aditivi) je odvisna od predvidene končne rabe 
saniranih tal in od hidrogeoloških razmer na lokaciji. Remediacija s predelavo 
onesnaženih tal z imobilizacijskimi aditivi je optimalna, če se izvaja z enim ali več 
aktivnih recikliranih  industrijskih odpadkov in v povezavi z ustrezno konstrukcijo 
objekta. 
Velik delež odpadkov predstavljajo tekstilni materiali. Statistični podatki kažejo, da 
večina odpadnih oblačil in tekstila (okrog 70 %) še vedno konča na odlagališčih 
mešanih komunalnih odpadkov, predvsem zaradi slabe organiziranosti zbiranja 
rabljenih oblačil in tekstila, nizke osveščenosti prebivalcev, nizke cene tekstila (tako 
novega, kot rabljenega), pomanjkanja infrastrukture za sortiranje, dezinfekcijo in 
predelavo oblačil in tekstila. Od vsega zbranega odpadnega tekstilnega materiala se 
v povprečju predela oziroma izkoristi le okoli 32 %, dve tretjini se preda v ponovno 
uporabo (rabljena oblačila in hišni tekstil) oziroma mehansko predelavo v izdelke 
nižje kakovosti (krpe, polnila, izolacijski material ipd.), ena tretjina se sežge. 
Nepredelani tekstilni odpadki predstavljajo ogromen neuporabljen vir sekundarnih 
surovin. Zato sta potrebna razvoj in optimizacija tehnologij za recikliranje tekstilnih 
odpadnih materialov v sekundarne surovine za uporabo v avtomobilski, pohištveni 
in papirni industriji. Zanimivo je kemijsko recikliranje, pri katerem se 
makromolekularni material razgradi do produktov želenih nižjih molekulskih mas, 
ki se lahko nato kot surovine uporabijo v rafineriji ali drugi kemijski proizvodnji. Z 
znižanjem količine odloženih tekstilnih odpadkov prihranimo prostor na 
odlagališčih ter pomembno vplivamo na znižanje tvorbe toplogrednih plinov. 
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B. PREDELAVA BIOLOŠKIH ODPADKOV V VREDNE PRODUKTE 
Za Slovenijo je pomembna izraba lesa oziroma lesnih odpadkov, ki lahko 
predstavljajo alternativo naftni industriji pri pripravi surovin za kemijsko industrijo. 
Potreben je razvoj tehnologij za predelavo odpadnih produktov pri predelavi živil v 
nove proizvode, ki bodo uporabni kot visokovredni prehrambni dodatki ali krmila. 
Primer so premalo izkoriščeni snovni tokovi v mlečno-predelovalni industriji, npr. 
sirotka. Predelava sirotke je že v fazi načrtovanja industrijske proizvodnje, med 
njenim razvojem pa so se pokazale mnoge dodatne možnosti za pridobivanje 
produktov z visoko dodano vrednostjo, s tem pa tudi približevanje k cilju ničelnih 
odpadkov (ang. zero waste). Razvoj organizmov za pridobivanje beta karotena, 
luteina, astaksantina, likopena in zeaksantina iz sirotke predstavlja novost in s tem 
že v začetku možnost preboja na globalni trg. Celotni trg karotenoidov je trenutno 
ocenjen na več kot 1,2 milijarde EUR, s predvideno povprečno letno rastjo skoraj 4 
%. Do leta 2021 naj bi zrasel do več kot 1,5 milijarde EUR, kar je pomemben indic o 
velikem tržnem dosegu tega produkta. Najbolj zanimivi predstavniki komercialnih 
karotenoidov, ki so prisotni pri potencialnih kandidatnih organizmih, so beta-
karoten, katerega skupni trg predstavlja nekaj več kot 400 milijonov EUR (od tega 
predstavlja krma 52 %, prehranska dopolnila nekaj manj kot 30 %, za prehrano 18 
% ter kozmetika približno 1 %); lutein, kjer trg predstavlja 280 milijonov EUR (od 
tega predstavlja krma nekaj manj kot 50 %, sledijo prehranska dopolnila s slabimi 
40 % ter prehrana z okoli 13 %); astaksantin, katerega trg predstavlja okrog 230 
milijonov EUR (tu je skoraj 99 % trga skoncentriranega na živalsko krmo, preostali 
1 % pa predstavljajo prehranska dopolnila); likopen, z velikostjo trga okrog 75 
milijonov EUR (kar 92 % trga predstavljajo prehranski dodatki, sledijo pa 
prehranski dodatki s slabimi 7 %) in zeaksantin, s trgom v vrednosti okrog 20 
milijonov EUR (tukaj pa je ves trg usmerjen na prehranske dodatke).  Velik potencial 
predstavljajo mulji komunalnih in industrijskih čistilnih naprav. Slednje pri čiščenju 
komunalnih kanalizacijskih vod in industrijskih odplak v Republiki Sloveniji 
proizvedejo do 200.000 ton mulja na leto (približno 14. milj. ton v EU). V EU se 
večino tega mulja sežge v sežigalnicah, vendar mora proizvajalec za odvoz in 
(so)sežig plačati od 100 do 150 EUR na tono, kajti sežig mulja zaradi 75% do 95% 
vsebnosti vode v muljih ne ustvarja neto kalorične vrednosti pri sežigu. Drugi način 
uporabe tega mulja je za gnojenje kmetijskih (prehrana za človeka) in nekmetijskih 
površin (parki, smučarske površine, gozdovi itd.), predvsem zaradi visoke vsebnosti 
dušičnih, fosfornih in kalijevih spojin (do 10% suhe snovi), kar ga uvršča v srednje 
kvalitetna organska gnojila in s tem v zanimiv izdelek znotraj krožnega 
gospodarstva. 
Problematičen odpadek je perje, ki nastaja v obratih mesno predelovalne industrije, 
predvsem pri proizvodnji piščančjega mesa. V Sloveniji nastane do 8000 ton 
odpadnega perja na leto, ki ga po najnovejši zakonodaji ni dovoljeno kuriti ali 
zakopavati, kot so to počeli do sedaj, temveč ga je potrebno predelati v primerne 
izdelke znotraj krožnega gospodarstva. V partnerskih organizacijah na fokusnem 
področju razvijajo metodo za izdelavo kompozitnega materiala za toplotno in 
zvočno izolacijo, ki bi jo nadgradili na pilotni in industrijski nivo ter uporabili kot 
vzorčno platformo tudi za druge odpadne materiale. 
Za odstranjevanje težkih kovin iz biomas je obetavna metoda adsorpcije na 
magnetne nanodelce. Kljub temu, da je bilo že dokazano odstranjevanje težkih kovin 
iz biomas z neoplaščenimi magnetnimi nanodelci, je bila učinkovitost odstranjevanja 
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slaba. Za večjo učinkovitost odstranjevanja in preprečitev aglomeracije delcev, jih je 
potrebno površinsko modificirati s površinskimi ligandi, ki izkazujejo afiniteto do 
kovin s svojimi funkcionalnimi skupinami (amino skupina -NH2). Pri oplaščenju 
težimo h kemisorpciji, ki zagotavlja kovalentno vezavo med magnetnimi nanodelci 
in izbranimi ligandi. Osredotočili so bomo na različne kelatorje kovin, prednostno na 
naravne in biorazgradljive polisaharide, kamor sodi tudi hitozan. Hitozan s svojimi 
amino skupinami predstavlja veliko tendenco do vezave težkih kovin na osnovi 
elektron-donorskega dušikovega atoma in predstavlja obetavno opcijo za 
odstranjevanje težkih kovin iz biomase. 
 
C. KROŽNO GOSPODARSTVO SNOVNEGA TOKA ODPADNE ELEKTRIČNE IN 
ELEKTRONSKE OPREME 
V Sloveniji je bilo leta 2016 zbranih okoli 12 000 ton vse odpadne električne in 
elektronske opreme41, od katere je velik del recikliran. Poleg recikliranja je 
pomemben cilj tudi obnova rabljenih električnih aparatov (TRL 1-2, TRL 7-9 v 3 
letih), s čemer se večja vrednost ohranja v uporabi. Zaradi kompleksnosti procesa je 
smiselno povezovanje s proizvajalci električne in elektronske opreme, ki imajo 
znanje na področju razvoja, izdelave, servisiranja in trženja električnih aparatov. 
Hkrati bi lahko zagotovili električne aparate, ki so bili zaradi različnih razlogov 
odpoklicani nazaj s tržišča in bi bili sicer uničeni in kasneje reciklirani. Ti aparati so 
še posebej primerni za ponovno uporabo, ker so še sodobni in skoraj neuporabljeni, 
napake pa so minimalne (poškodovana zunanjost, nastavitve programske opreme, 
manjkajoči elementi). Zaradi tega prihaja do gospodarske škode in nepotrebnega 
dodatnega obremenjevanja okolja. Če ponovna uporaba ni več smiselna, je možna 
obnova nekaterih komponent, ki se lahko uporabijo pri izdelavi novih električnih 
aparatov ali za rezervne dele.  Odpadna električna in elektronska oprema je tudi vir 
različnih materialov, za katere večinoma obstajajo postopki recikliranja, za nekatere 
pa še ne, npr. odpadne slikovne cevi, za katere je potrebno razviti rešitve za 
ponovno uporabo materialov iz njih. 
 
D. TEHNOLOGIJE ČIŠČENJA ODPADNIH VOD TER PRIDOBIVANJA SNOVI IN 
ENERGIJE IZ NJIH 
Z razvojnim delom v tem segmentu želimo slediti vse večjim zahtevam za zaščito 
vodnih virov. Odpadno vodo obravnavamo kot vir številnih snovi in energije, saj 
lahko iz nje ali iz blata čistilnih naprav pridobimo energijo, dušikove in fosforjeve 
spojine, celulozo in druge organske snovi. Pomemben je razvoj tehnologij za 
obdelavo industrijskih in tehnoloških odpadnih vod do stopnje, ki bi omogočala 
njihovo ponovno uporabo v tehnoloških procesih, in razvoj tehnologij za 
pridobivanje koristnih snovi in energije iz odpadne vode. 
Tehnologija membranskega biološkega reaktorja (MBR) omogoča intenzivnejše 
postopke čiščenja biološko razgradljivih tehnoloških odpadnih vod. Kljub uporabi 
membranske separacije obdelana odpadna voda še vedno vsebuje določeno 
koncentracijo mikrobioloških delcev in/ali specifičnih težko razgradljivih organskih 
snovi. Taka voda je v večini primerov primerna za vračanje v naravni ekosistem, ni 
pa primerna za neposredno ponovno uporabo v tehnološkem procesu (recikliranje). 
Če MBR tehnologijo nadgradimo s kavitacijsko črpalko, lahko iz vode sočasno 
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odstranimo specifične organske snovi in mikrobiološko onesnaženje brez dodatka 
kemikalij. S tem se dvigne kakovost odpadne vode na raven, ki omogoča njeno 
ponovno uporabo v tehnološkem procesu, v energetskih sistemih ali poljedelstvu 
(zalivanje, namakanje). 
Odpadne vode in mulji čistilnih naprav so pomemben vir fosforja, ki je eno 
najpomembnejših hranil in osnovni element naše DNK. Največ se ga uporabi v 
kmetijstvu kot gnojilo pri proizvodnji hrane. Fosfor je neobnovljiv in ga ni mogoče 
nadomestiti z nobeno drugo snovjo. Fosforni cikel je linearen, saj ga iz zemlje z 
rudami izčrpamo veliko več, kot ga vanjo vrnemo. Evropa nima fosfatnih rud, zato je 
odvisna od njihovega uvoza. V marcu 2013 je v Bruslju potekala prva evropska 
konferenca, kjer je bilo izpostavljeno, da v tem trenutku ni potrebe po novih 
tehnologijah pridobivanja fosforja temveč, da se že znane tehnologije 
izpopolnijo/nadgradijo. Fosfor lahko pridobivamo iz različnih virov odpadkov, npr. 
iz bioloških odpadkov proizvedenih s strani porabnika, zelenega odreza, ki nastaja 
pri delu na vrtovih, sadovnjakih, parkovnih površinah, iz muljev čistilnih naprav, 
živalskih ostankov, papirja, lubja. Potreben je razvoj tehnologij za povrnitev fosforja 
iz odpadnih vod in muljev. Tehnologije za ekstrakcijo fosforja in njegovo ponovno 
uporabo v gnojilih obstajajo, vendar so v zgodnji stopnji razvoja. V Evropi trenutno 
obratuje 19 pilotnih naprav za pridobivanje fosforja iz mulja, znanih je sicer okrog 
20 tehnologij, ki bi jih bilo potrebno nadgraditi tako, da se proces maksimalno 
optimizira (čim večji izplen fosforja ob čim nižjih stroških obratovanja). V Sloveniji 
podobnih naprav še nimamo, vendar z napredovanjem trendov na področju 
trajnostnega ravnanja z odpadki, s poudarkom na pridobivanju sekundarnih surovin 
iz že obdelanih odpadkov, bo potrebno v prihodnosti tudi tovrstne naprave 
implementirati v Slovenijo. Tehnologija, ki bo zagotavljala velik izplen fosforja ob 
čim nižjih stroških obratovanja in bo okolju prijazna, bo lahko uspešno prodrla na 
globalnih trgih kot tudi na domačem. Velik potencial za implementacijo tovrstnih 
dodelanih tehnologij je Slovenija, kot države, ki so v začetnih fazah razvoja na 
področju obdelave odpadkov (Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, 
Makedonija).  
Iz odpadne vode lahko pridobimo tudi toplotno in električno energijo. Večje 
komunalne čistilne naprave v Sloveniji imajo anaerobne digestorje za proizvodnjo 
bioplina in kogeneracijski postopek sočasne proizvodnje električne in toplotne 
energije. Večina anaerobnih digestorjev na napravah je predimenzioniranih in imajo 
proste kapacitete za razgradnjo dodatnih odpadkov. Odpadke, kot je na primer 
odpadno olje, se sedaj neprimerno odlaga v kanalizacijski sistem, kjer maši 
cevovode in črpališča ter povzroča velike težave v delovanju čistilnih naprav. Zbrane 
količine tovrstnih odpadkov so zelo majhne ter se pretežno izvažajo in predelujejo v 
tujini. Prednost predelave teh odpadkov v anaerobnem digestorju je, da so 
energetsko učinkovitejši kot blato čistilnih naprav, zato so primerni za doziranje, ko 
je na napravi povečana obremenitev, ki zahteva večjo porabo energije. 
 
E. TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE S PITNO VODO  
Trajnostno gospodarjenje s kakovostno (pitno) vodo in ponovna varna uporaba 
vode, ki je nujno potrebna naravna dobrina, je pomembno področje znotraj 
krožnega gospodarstva in je eden od strateških ciljev ključnih gospodarskih in 
razvojnih deležnikov. Nove tehnologije, kot jih predstavljajo kavitacija, plazma ipd., 
in kombinacije novih tehnologij z že uveljavljenimi, kot so ozoniranje, membranski 
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procesi, UV svetloba idr., omogočajo obdelavo pitne vode na njenem viru, na poti po 
omrežju in pri končnem uporabniku, ob manjši porabi energije in kemikalij. Nove 
tehnologije oz. njihove kombinacije s konvencionalnimi se razen za pripravo varne 
pitne vode lahko uporabijo v živilski industriji za pripravo hrane in pijač, v 
industrijskih procesih, pri pripravi neoporečne kopališke vode, za obdelavo 
odpadnih vod in kompleksne sanacije vodnih tokov (reke in jezera, vodohrani).  
Nove tehnologije, kot je npr. kinetična tehnologija, ki temelji na uporabi 
hidrodinamične kavitacije, strižnih sil in aeracije, imajo nekaj izjemnih prednosti, 
npr. skalabilnost izdelkov (od aeratorja za pipe do naprave za obdelavo rečnih vod), 
enostavno integriranje z drugimi tehnologijami, pri čemer se vzpostavijo pozitivne 
sinergije, nizka poraba energije ipd. Na ta način predstavljajo novo strategijo 
implementacije naprav za obdelavo vode. Ob dodatnih raziskavah mehanizmov 
delovanja, zanesljivosti in učinkovitosti novih tehnologij ter povečevanja 
učinkovitosti kombinacije novih in uveljavljenih tehnologij bi ti postopki lahko 
predstavljali osnovo za doseganje strožjih standardov pitne vode in odpadnih vod, s 
čemer bi prispevali k večji družbeni, ekonomski in okoljski učinkovitosti. 
Na osnovi novih razvitih tehnologij za trajnostno gospodarjenje z vodo se lahko 
oblikujejo izdelki in postrojenja, ki predstavljajo nove tržne potenciale na globalnem 
trgu ter hkrati omogočajo vzpostavitev globalne verige vrednosti, ki jo predstavljajo 
znanstveni in gospodarski deležniki, še posebej upravljavci vodnih virov. 
Vzpostavljene so povezave in sodelovanje med slovenskimi in tujimi podjetji, s 
čemer obstaja priložnost implementacije razvitih tehnologij v tujini ter v domačih 
podjetjih, in doseganje kompetenčne prednosti z izdelki, ki so aktualni za 
mednarodni trg. Partnerji imajo potrebna znanja za razvoj, proizvodnjo in 
implementacijo izdelkov, ki temeljijo na novih tehnologijah oz. njihovih 
kombinacijah (TRL 6-9). 
 

Struktura fokusnega področja Sekundarne surovine 
Namen fokusnega področja Sekundarne surovine je razvoj inovativnih tehnologij in 
storitev za predelavo, ponovno uporabo in recikliranje industrijskih, gradbenih in 
bioloških odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme in tehnologije 
čiščenja odpadnih vod ter pridobivanje snovi in energije iz njih in tehnologij za 
obdelavo pitne vode. 

 Fokusno področje S4 so 'tehnologije za uporabo sekundarnih surovin in ponovno 
uporabo odpadkov'. Vzpostavljena so štiri tehnološka področja:  

a) predelava industrijskih in gradbenih odpadkov,  
b) predelava bioloških odpadkov v vredne produkte,  
c) krožno gospodarstvo snovnega toka odpadne električne in elektronske  
     opreme,  
d) tehnologije čiščenja odpadnih vod ter pridobivanje snovi in energije iz njih,  
e) trajnostno gospodarjenje s pitno vodo. 

Glede na vrste odpadkov so opredeljene ožje produktne smeri, za katere so bili 
prepoznani interes, kapacitete in poslovne priložnosti gospodarstva. 
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Slika 11: Struktura fokusnega področja Sekundarne surovine 
 
Opredelitev prihajajočih tehnologij na področju Sekundarne surovine 
Partnerji fokusnega področja Sekundarne surovine so na vsakem od štirih področij 
odpadkov opredelili produktne smeri za razvoj tehnologij, postopkov ali izboljšav, ki 
prinašajo prihranek in/ali zmanjšan okoljski vpliv. Produktne smeri so podrobneje 
opisane v nadaljevanju. 
 
A. PREDELAVA INDUSTRIJSKIH IN GRADBENIH ODPADKOV 
A1. Predelava odpadkov iz jeklarstva za uporabo v procesu izdelave nerjavnih 
jekel 
Velike količine odpadkov, ki bi se lahko uporabili kot sekundarne surovine, v 
Sloveniji prihaja iz naše industrije za pridobivanje kovin, ki večinoma temelji na 
jeklu, aluminiju in svincu. Taki odpadki so bogat vir kovin, saj lahko vsebujejo več 
kovin kot običajne rude, hkrati pa povzroča njihovo odlaganje veliko ekonomsko 
škodo proizvajalcu in potencialno ekološko škodo. Sem sodijo različni mulji čistilnih 
naprav, peskarski prahovi, prah iz elektroobločne peči, žlindre itd. V projektu bi te 
raznovrstne odpadke predelali v obliko briket, sestavljenih iz odpadkov in 
reducenta, ki bodo zagotovili čim boljši izkoristek kovin iz odpadkov. Brikete bi se 
dodajalo v tistem delu procesa izdelave jekla v jeklarni, kjer so reduktivni pogoji in 
je možnost čim boljšega izkoristka redukcije kovin iz odpadkov nazaj v jeklo. Ocenili 
bi tudi, ali dodatek briket med procesom izdelave nerjavnih jekel vpliva na kvaliteto 
jekla in na sestavo žlindre. Zasnova projekta je taka, da pokriva področja od 
laboratorija do trga. Osnovni karakterizaciji potencialno uporabnih odpadkov sledi 
modeliranje taline žlindre in jekel (TRL 1-2). Dokaz o primernosti tehnologije bomo 



 
 

92 
 

dokazali s talilnimi testi v laboratoriju (TRL 4). Z industrijskim testiranjem pa bomo 
demonstrirali in validirali tehnologijo v realnem okolju (TRL 6). To tehnologijo bi 
potem lahko uvedli tudi v prakso pri izdelavi nerjavnih jekel (TRL 6-9). V verigo 
vrednosti bi povezali proizvajalce jekel, zbiralce kovinskih muljev  in raziskovalno 
razvojne institucije za razvoj in preizkušanje tehnologij. 
 
A2. Pridobivanje kovin iz odpadkov 
V drugih primerih je potrebno pred briketiranjem najprej ločiti kovine med seboj 
oziroma od preostalih snovi. V primeru žlindre, nastale pri reciklaži svinca, bi bilo 
tako smiselno mehansko ločiti železne opilke oziroma železove spojine. S 
hidrometalurškimi procesi se lahko iz bolj koncentriranega preostanka izluži baker 
in cink, svinec pa se v preostanku dovolj skoncentrira, da se ga da uporabiti v 
reciklažnem postopku (TRL 1-3, oziroma TRL 7-9 v 3-4 letih).  Poleg odpadkov, ki 
nastanejo pri proizvodnji kovin, nastajajo tudi drugi odpadki z vsebnostjo kovin, ki 
jih je smiselno uporabiti. Sem sodijo npr. odpadki, nastali pri brušenju oziroma 
jedkanju svinčevega stekla. Te se lahko nevtralizira in posuši (TRL 1-3) ter direktno 
uporabi kot vir svinca v prej omenjenem procesu reciklaže svinca.  
V zgoraj naštetih postopkih med procesom dodatne obdelave izdelkov nastajajo 
večje količine odpadnih kislih tekočin z vsebnostjo kovin. Le-te se v večini primerov 
nevtralizirajo z lugom, pri tem pa nastanejo odpadki, ki se jih ne da direktno 
uporabiti za gradnjo. Z vmesnim čiščenjem z uporabo tekočinske ekstrakcije in 
reciklažo kisline (za mešanico žveplove(VI) in fluorovodikove kisline TRL 1-3) bi 
zmanjšali količino tako nastalih odpadkov. V verigo vrednosti bi povezali podjetja, ki 
se srečujejo s to problematiko in raziskovalno razvojne institucije za razvoj 
postopkov in tehnologij odstranjevanja kovin. 
 
 

 
Slika 12: Shema procesa pridobivanja kovin iz odpadkov 
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A3. Razvoj in izgradnja tehnologije za predelavo heterogenih starih 
metalurških odpadkov 
Cilj je zasnova in razvoj celotne storitve za ponovno snovno uporabo odpadkov iz 
metalurške industrije, ter razvoj in izgradnja nove tehnološke opreme za predelavo. 
Z ustrezno tehnološko opremo se bo zagotavljal kontroliran in obvladovan proces 
predelave različnih vrst metalurških odpadkov hkrati, ter uporabo v tistih novih 
segmentih (metalurška industrija, gradbeništvo, asfaltne baze, rudarstvo, 
cementarne, betonarne …), ki omogoča njihov čim boljši izkoristek ter jim daje višjo 
dodano vrednost. Projekt bo vključeval zbiranje podatkov o odloženih odpadkih na 
deponijah, in sicer o količinah, vrstah in izvoru odpadkov. Sledi odvzem 
reprezentativnih vzorcev z različnih delov in globin deponije ter osnovna in 
specifična karakterizacija vzorcev. Sledi konstruiranje in modeliranje stroja ter 
izgradnja prototipa stroja. Predvidevamo, da bo potrebno obdelati nekaj 10.000 ton 
materiala z deponij za namene raziskav obdelave in pripravljenosti za nadaljnjo 
obdelavo in uporabo. Med tem postopkom bo tehnologija preizkušena in 
optimizirana za pridobivanje materialov iz več različnih območij heterogenega kupa 
odpadkov na deponiji (prilagoditev hitrosti transporterjev, prilagoditev sortiranja, 
senzorskih tehnologij itd.) in dokončno potrjena. Pričakovana življenjska doba 
naprave bo 25 do 30 let. Pričakovati je, da bo nivo tehnološke pripravljenosti ob 
koncu projekta na stopnji TRL 9 (tehnologija bo preizkušena v delovnem okolju). Ob 
koncu bo stroj pripravljen za proizvodnjo in vstop na trg.  
 
V verigo vrednosti bi povezali proizvajalce jekla, ki so imetniki odpadkov in 
uporabniki novih proizvodov, upravljalce deponij, predelovalce metalurških 
odpadkov, livarne, gospodarske subjekte kot končne uporabnike novih gradbenih 
proizvodov iz recikliranih materialov: gradbena podjetja, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo vseh vrst asfaltnih zmesi, potrebnih za izvajanje asfalterskih del v cesto 
gradnji, gradbena podjetja, ki se ukvarjajo z zahtevnimi projekti na področju nizkih 
gradenj, gradnjo vseh vrst inženirskih objektov, z gradnjo komunalne infrastrukture, 
sanacijo plazov, gradnjo mostov, opornih, podpornih zidov (lokalna ter druga 
gradbena podjetja) in raziskovalne razvojne institucije. 
 
A4. Reciklirani industrijski in gradbeni odpadki v zelenih betonih 
Načrtujemo razvoj novih naprednih postopkov za zelene betone za različne namene 
uporabe, s poudarkom na recepturah za masivne betone in visokovredne betone. 
Uporabljeni bodo različni reciklirani gradbeni in industrijski odpadki, tako v funkciji 
agregata kot tudi veziva. Novi postopki bodo glede funkcionalnosti in trajnosti 
validirani na laboratorijskem in na terenskem nivoju. Za tiste, v katerih bodo 
uporabljeni  nevarni odpadki, bo posebej preverjena njihova reciklabilnost. Za vse 
bo izvedena analiza življenjskega cikla (LCA). V verigo vrednosti bi povezali 
imetnike industrijskih in gradbenih odpadkov ter predelovalce teh odpadkov, 
raziskovalno razvojne institucije za razvoj trajnostnih inovativnih betonov in 
končne uporabnike novih betonov.  
Raziskovalno razvojne institucije imajo znanja o naštetih gradbenih in industrijskih 
odpadkih na nivoju metod za karakterizacijo in lastnosti materialov. Poleg tega 
imajo znanje za nekatere tipe zelenih betonov na stopnji TRL 5. V okviru projekta bi 
za vse razvite zelene betone lahko dosegel stopnjo TRL 7. Gradbena podjetja, ki 
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bodo uporabniki in ponudniki novih materialov na trgu, bodo nove materiale lahko 
še pred iztekom projekta komercializirali na TRL 9. 
 
A5. Razvoj novih proizvodov iz odpadnih anorganskih materialov po postopku 
alkalne aktivacije (geopolimerizacije) 
Vse odpadke, nastale po dodatni obdelavi, kjer bo vsebnost kovin prenizka za 
ponovno uporabo, bomo skušali predelati v gradbene materiale. Cilj je razviti 
materiale iz odpadkov po postopku alkalne aktivacije oziroma geopolimerizacije. 
Geopolimeri so mešanica anorganskih materialov, ki vsebujejo SiO2 in Al2O3 v 
zadostni količini in reaktivni obliki (denimo razni pepeli, predhodno žgane gline), in 
ki jim dodamo alkalno raztopino, ki povzroči najprej raztapljanje reaktivnega dela 
SiO2 in Al2O3 v alkalnem mediju ter nato utrjevanje zaradi tvorbe alumosilikatov, ki 
so lahko amorfni ali delno kristalinični. Tovrstni izdelki bi lahko bili konkurenčni 
keramiki, agregatu, betonu, anorganskim penam in bi se lahko uporabili v 
gradbeništvu. V verigo vrednosti bi povezali imetnike odpadkov, raziskovalno 
razvojne institucije za razvoj tehnologij, demonstracijske centre in končne 
uporabnike oziroma proizvajalce. TRL stopnja za posamezne izhodne materiale je 
med 3-5, v sklopu 3-4 letnega projekta možnost doseči TRL 7. 
 
A6. Razvoj opeke in glinenega agregata na osnovi odpadnih materialov 
Cilj je razviti opeko in/ali glinen agregat, kjer je čim večji delež osnovne gline 
nadomeščen z ustreznimi odpadnimi materiali. Prednost tega je ohranjanje 
naravnih zalog gline in zmanjševanje deponij, kar oboje pomeni prihranke za 
proizvajalce in imetnike odpadkov, oziroma dodano vrednost skozi nov proizvod. V 
verigo vrednosti bi povezali papirnice kot imetnike organskih odpadkov, kotlovnice 
in toplarne kot imetnike pepela, elektrarne kot upravljavce rek in rečnega 
sedimenta ter ostale imetnike odpadkov, raziskovalno razvojne institucije za razvoj 
tehnologije ter proizvajalce opeke, ki potrebujejo nadomestno surovino. TRL je 5 -7, 
v sklopu 3-4 letnega projekta možnost doseči TRL 9 za opeke in TRL 7 za lahke 
agregate. 
 
A7. Razvoj nizkoogljičnega in nizkoenergijskega cementa iz sekundarnih 
surovin 
V predlaganem projektu bomo BCSA klinker sintetizirali z uporabo sekundarnih 
surovin, ki so lahko stranski proizvodi lokalne industrije in gradbeni odpadki, ki jih 
bomo v različnih razmerjih dodajali mešanici naravnih surovin. Cementi na osnovi 
BCSA klinkerjev so lahko veliko prijaznejši okolju zaradi nižje porabe energije 
(temperatura žganja je do 200°C nižja kot pri OPC), manjših emisij CO2 (20-30 % 
zmanjšanje glede na OPC) in uporabe sekundarnih surovin kot vhodnih surovin. 
Predlagani projekt bo z novimi izsledki omogočil boljše razumevanje procesov 
sinteze BCSA cementnega klinkerja, hkrati pa bo predstavljal primer dobre prakse 
na področju zmanjševanja emisij CO2, zmanjševanja porabe energije pri proizvodnih 
procesih, trajnostnega ohranjanja naravnih virov ter ponovne uporabe industrijskih 
in gradbenih odpadkov.  
V verigo vrednosti bi povezali imetnike pepelov (termoelektrarne, toplarne), 
imetnike žlindre (jeklarne), imetnike odpadne sadre, imetnike gradbenih odpadkov 
(beton, opeka), imetnike ostalih anorganskih materialov, raziskovalno razvojne 
institucije za razvoj tehnologije in proizvajalce cementnega klinkerja/cementa. TRL 
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stopnja za posamezne izhodne material je med 3-5, v sklopu 3-4 letnega projekta 
možnost doseči TRL 7. 
 
A8. Uporabnost izrabljene gume za asfalte in nasipe (za inženirske namene) 
Cilj je razviti tehnologijo za vmešavanje izrabljenih gum v asfaltne zmesi tako po 
suhem kot mokrem postopku. Izdelane bodo inovativne recepture in začetni tipski 
preskusi za gumirane asfalte, ki zmanjšajo hrup od 4 do 10 dB. Gumirane asfaltne 
zmesi  bodo vgrajene v asfaltne plasti za najtežje prometne obremenitve. Cilj je tudi 
razviti tehnologijo mletja in drobljenja gum ter tehnologije vgrajevanja in zgoščanja 
nasipov in zasipov ter železniških nasipov.  
V verigo vrednosti bi povezali zbiralce izrabljenih gum, raziskovalno razvojne 
institucije za razvoj novih zmesi z uporabo izrabljene gume, razvoj tehnologij 
proizvodnje in vgrajevanja, izdelavo začetnih preskusov in poskusnih polj, izdelavo 
postopkov vgrajevanja nasipov, ter uporabnike novih materialov in tehnologij. V 
času trajanja 3-letnega projekta bo tehnologija mletja in drobljenja dosegla stopnjo 
TRL 7. Partnerji imajo znanja o uporabi izrabljenih gum za nasipe na stopnji TRL 4, 
znanja o uporabi izrabljenih gum za asfalte na stopnji TRL 5. Ocenjuje se, da bi v 
okviru projekta za vse materiale in tehnologije lahko dosegli stopnjo TRL 7. 
 
A9. Sedimenti iz vodnih okolij v nizkih gradnjah 
Cilj je razvoj novih metod za ekstrakcijo in vmesno skladiščenje pod vodo izkopanih 
muljev, razvoj novih tehnologij za pripravo gradbenih proizvodov za lastno rabo ali 
za trg.  
Prav tako je cilj razvoj metodologij za ugotavljanje lastnosti in implementacija 
postopkov za trajnostno ravnanje s sedimenti iz vodnih okolij na nacionalni ravni. 
Poudarek bo na postopkih podvodnega pridobivanja, postopkih čiščenja 
onesnaženih sedimentov in postopkih ožemanja za optimalno zmanjšanje 
volumnov. V drugi fazi se delo fokusira na proizvodnjo novih materialov na področju 
nizkih in hidrotehničnih gradenj in pri proizvodnji opeke in cementa in betonov. 
Metode obdelave in izboljšanja lastnosti sedimentov, npr. obdelava s koagulanti, 
flokulanti, ožemanje, bodo razvite upoštevaje njihove lastnosti in skladno s 
predvidenim namenom rabe. Veljavnost in zanesljivost laboratorijskih preiskav bo 
preverjena s pilotnimi poskusi na terenu, vključno s študijo izvedljivosti in z analizo 
življenjskega cikla (LCA). 
Potrebna je evalvacija novih postopkov, produktov in projektnih pristopov za rabo, 
izobraževanje projektantov in uporabnikov, vključitev pristojnih ministrstev za 
izdajo ustreznih specifikacij za načrtovanje in gradnjo ter pooblaščenih institucij za 
izdajo STS ali certifikatov za trženje v Sloveniji.  
V verigo vrednosti bi povezali upravljalce energetskih akumulacij, upravljalce 
vodnih zadrževalnikov za zagotavljanje poplavne varnosti,  vzdrževalce luške in 
turistične infrastrukture, uporabnike: investitorje za gradnjo v infrastrukture (ceste, 
protihrupni in protipoplavni nasipi, erozijska zaščita vodotokov in obal), občinske 
investitorje (gradnja rekreativnih površin), upravljalce (objekti znotraj upravljanih 
objektov), potencialne zunanji uporabnike v industriji cementa, opeke, v kmetijstvu 
in razvojno raziskovalne organizacije. Ocenjuje se, da bi v okviru projekta za več 
skupin sedimentov, za rabo na različnih področjih nizkih gradenj, lahko dosegli vsaj 
stopnjo TRL 7. Pri določenih segmentih, npr. zasnova, izvedba in instrumentacija 
lizimetrov, razvoj tehnologij za zniževanje vlage, pa tudi stopnjo TRL 9. 
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A10. Rudarjenje na metalurških deponijah    
Cilj je razviti tehnologijo za predelavo materialov iz homogenih metalurških deponij 
in več inovativnih gradbenih proizvodov iz materialov, ki bodo s pomočjo 
predelovalnih postopkov iz deponij izločeni. Izdelane bodo tudi recepture za 
imobilizacijo tistih materialov, ki po predelavi ne bodo kemijsko inertni. Izdelana bo 
metodologija za optimalen  pristop k sanaciji teh področij, vključno z idejnim 
načrtom za  sanacijo zemljišča, na katerem je bila deponija in analizo življenjskega 
cikla (LCA). Pri rudarjenju na deponijah nastaja po odstranitvi koristnih kovin 
jalovina, katere fizikalne in mehanske lastnosti niso istovetne z lastnostmi osnovne 
jalovine. Zato je treba pri razvoju tehnologij rudarjenja na deponijah razviti tudi 
postopke ravnanja s preostalo jalovino in njeno rabo ali trajnim skladiščenjem. 
V verigo vrednosti bi povezali upravljavce in lastnike metalurških deponij, podjetja 
za razvoj tehnologije za recikliranje materiala iz deponij, raziskovalno razvojne 
institucije za razvoj novih gradbenih proizvodov iz materialov iz deponij, izvedbo 
imobilizacije materialov in remediacijo  zemljišč, izdelavo strategij boljše rabe v 
nizkih gradnjah, izdelavo postopkov vgrajevanja na področju zemeljskih del,  
investitorje infrastrukturnih objektov (DRI), uporabnike novih anorganskih 
materialov, uporabnike izločenih kovin. Tehnologija za predelavo metalurških 
odpadkov je na stopnji  TRL 5, v času trajanja 3-letnega projekta bo ta tehnologija 
dosegla stopnjo TRL 7. Znanja o uporabi različnih recikliranih odpadkov s področja 
metalurgije so na stopnjah TRL 4 in TRL 5, za nekatere materiale tudi na TRL 7. 
Ocenjuje se, da bi v okviru projekta za vse materiale lahko dosegla stopnjo TRL 7. 
 
A11. Alternativni materiali v nizkih gradnjah in pri izvedbi posebnih 
geotehničnih del  
Cilj je prepoznati področja najboljše možne in stalne rabe materialov iz različnih 
alternativnih virov v nizkih gradnjah in pri posebnih geotehničnih delih. Potrebno je 
razviti postopke za določitev njihove mehanske in volumske stabilnosti ter okoljske 
inertnosti. Potrebno je določiti merodajne parametre za zagotovitev lastnosti in 
njihove stalnosti in ponovljivosti ob hkratnem upoštevanju racionalnosti rešitev. 
Ker alternativnih materialov zaradi različne mineralne sestave ni moč primerjati s 
klasičnimi zemeljskimi materiali, je treba za njihovo rabo v geotehničnih 
konstrukcijah izdelati posebne tehnične specifikacije. Pri pristojnih ministrstvih je 
potrebno na deklarativni ravni doseči vzpodbujanje rabe alternativnih materialov s 
predpisovanjem postopnega naraščanja njihovega deleža v različnih zgradbah. 
Projektante in graditelje je treba načrtno izobraževati in usposabljati.  
V verigo vrednosti bi povezali lastnike anorganskih in gradbenih odpadkov, 
raziskovalno razvojne institucije za razvoj namenskih gradbenih proizvodov, za 
izbrane namene rabe v nizkih gradnjah in pri specialnih geotehničnih delih, 
testiranje v laboratorijskih pogojih in na poskusnih poligonih, izgradnjo poskusnih 
cestnih odsekov, izdelavo tehničnih specifikacij z opredelitvijo pogojev njihove rabe.  
 
A12. Remediacija onesnaženih industrijskih območij   
Prvi cilj je razviti nove tehnologije za predelavo  onesnažene zemljine v urbana tla in 
predlagati optimalne načine rabe remediirane zemljine v gradbenih tleh. Ker je ena 
od pomembnejših poti širjenja onesnaževal do prejemnika vključena v vodni krog, 
so konstrukcijske rešitve za delno izločitev do različnih stopenj remediirane 
zemljine iz vodnega kroga sestavni del načrtov remediacije. Drugi cilj je oblikovati 
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metodološke pristope za različne načine sanacije onesnaženih tal, vključno z 
vrednotenjem posameznih pristopov z analizo življenjskega cikla (LCA). 
V verigo vrednosti bi povezali upravljavce in lastnike degradiranih področij, podjetja 
za razvoj tehnologije za predelavo onesnažene zemljine in proizvodnjo gradbenih 
materialov, razvoj filtrov in senzorjev, raziskovalno razvojne institucije za razvoj 
imobilizacijskih receptur, izdelavo postopkov vgrajevanja, izvajalce vgradnje 
remediiranih kompozitov in izvajalce ostalih pristopov. 
Tehnologije za predelavo onesnaženih zemljin in za izgradnjo sodobnih barier so na 
stopnji TRL 5, v času trajanja 3-letnega projekta bo ta tehnologija dosegla stopnjo 
TRL 7. Znanja o remediaciji  onesnaženih zemljin, pri izračunih vodne bilance in 
dimenzioniranju pokrovov so na stopnjah TRL 5, za enega od perspektivnih 
kompozitov tudi na TRL 7. Ocenjuje se, da bi v okviru projekta za vse materiale 
lahko dosegli stopnjo TRL 7.  
 
A13. Razvoj samoceljivega betona 
Primer razvoja novih naprednih gradbenih izdelkov na osnovi odpadnih materialov 
in biotehnološkega pristopa predstavlja razvoj samoceljivega betona. Pri tem se 
povezujejo biotehnološka, prehrambna, papirniška in gradbena podjetja skupaj z 
raziskovalno razvojnimi instituti, ki bodo razvili tehnologije uporabe 
mikroorganizmov, anorganskih pospeševalcev mineralizacije in pravo izbiro 
organskih hranil, ki omogočajo aktivacijo metabolnih poti z boljšim učinkom 
precipitacije karbonatov. S tem se bo dodatno  
izkoristilo neoptimizirane industrijske tokove odpadkov, kot npr. odpadni produkti 
papirne industrije za boljšo imobilizacijo, trdnost betona in zaščito 
mikroorganizmov, kot tudi vir hranil za aktivirane mikroorganizme. V prvi fazi je 
načrtovana izbira sporogenih in/ali alkalofilnih mikroorganizmov s potencialom 
razgrajevanja odpadkov papirne industrije. Trenutno obstaja na trgu pristop 
uporabe Ca-laktata kot hranila. Le ta je za uporabo v gradbeništvu predrag in tako 
pripravljen beton ne predstavlja aplikativne vrednosti. Prednost našega pristopa je 
v tem, da se izrablja odpadni produkt, ki je trenutno brez vrednosti in ga 
spremenimo v produkt z visoko dodano vrednost pri pripravi samoceljivih 
stacionarnih betonskih konstrukcij podvrženi stalni tenziji, ki povzroča mikropoke 
(npr. cevitve pod morjem, stebri mostov). S pomočjo inštitucij se bo pri tem dodatno 
analiziralo trdnost in prožnost osnovnega betonskega materiala ter staranega, kar 
bo rezultiralo v standardiziranem postopku z okarakteriziranimi jasnimi 
značilnostmi materiala. Povezava s podjetjem prisotnim na velikih mednarodnih 
trgih bo prispevala k lažjemu prodoru do globalnih trgov in približanju produkta k 
zahtevam končnega uporabnika. 
Predlagana tema se osredotoča na številne izzive na področjih S1, S2 in S4 pri čemer 
se izrablja sekundarne industrijske odpadke kot tudi odpadne materiale v 
gradbeništvu, podaljševanje trajanja končnega izdelka ter izboljšanja materiala. Ker 
se izrablja odpadne vire, to tudi omogoča nastanek krožnega gospodarstva na ne 
tradicionalnih povezavah (biotehnologija, gradbeništvo in papirna industrija). 
Postopek priprave mikroorganizmov in zaščita le teh pred neugodnimi pogoji v 
mešanici betona je v TRL 4-5. Priprava celotne rešitve je v fazi TRL 3. 
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A14. Pretapljanje sekundarnega aluminija 
Slovenija je prepoznana kot pomembna proizvajalka elektroliznega aluminija in 
aluminijevih zlitin v svetovnem merilu. Pomemben temelj rasti je razvoj pretapljanja 
sekundarnega aluminija. Razvojno raziskovalne aktivnosti vezane na krožno 
gospodarstvo, so naslednje: 
- Nadgradnja obstoječih tehnologij pretapljanja sekundarnega aluminija z 

namenom izboljšati snovne izkoristke materiala (manj žlindre in odgora) 
- Nadgradnja obstoječih tehnologij pretapljanja sekundarnega aluminija z 

namenom doseči boljše energetske in emisijske izkoristke agregatov.  
- Razvoj  novih tehnologij za tretma matalurških žlinder, ki nastajajo v termičnih 

procesih pretapljanja sekundarnega aluminija 
- Razvoj novih tehnologij za pretapljanje organsko kontaminiranega sekundarnega 

aluminija in mehansko in termično predpripravo teh materialov. 
V verigo vrednosti bi povezali predelovalce sekundarnega aluminija in raziskovalno 
razvojne institucije za razvoj tehnologij. TRL stopnja za posamezne aktivnosti je 
trenutno med 3 in 7. V sklopu štiriletnega projekta bi želeli razviti zastavljene 
aktivnosti predvsem na nivoju TRL 7-9. 
 
A15. Uporaba sekundarnih goriv v cementni industriji 
Cilj je optimizirati verigo zbiranja plastičnih odpadkov, jih pripraviti za toplotno 
obdelavo v cementarni in pripraviti tehnične zahteve za prilagoditev vhodnih 
materialov in vhodne linije, tako da bodo trdni odpadki in gume učinkovito obdelani 
in da ne bo prihajalo do prekinitev pri delovanju cementarne. Izziv je razvoj 
tehnologij, ki bi prepoznale stopnjo kakovosti tovrstnih goriv in bile sposobne 
prilagoditi proces spremenljivemu vhodnemu materialu. Za doseganje ciljev 
krožnega gospodarstva je potrebno razviti ustrezna znanja, preko katerih bo 
mogoče prepoznavati vhodne materiale in prilagajati procese njihovi uporabi.  
V verigo vrednosti bi povezali imetnike odpadkov (javna podjetja za zbiranje 
odpadkov, podjetja za zbiranje sekundarnih surovin, vulkanizerji), raziskovalno 
razvojne institucije za razvoj tehnologije, in izvajalce demonstracijskih projektov 
oziroma končne uporabnike. TRL stopnja za posamezne aktivnosti je trenutno med 
3 in 7. Najvišja stopnja je za toplotno obdelavo gum, ki se že izvaja, a je potrebna 
ročna kontrola kakovosti vhodnih surovin. V sklopu štiriletnega projekta bi bilo 
možno doseči stopnjo TRL nad 7 tudi za toplotno izrabo plastičnih odpadkov. 
 
A16. Razvoj oplemenitenega polimernega granulata iz sekundarnih surovin 
Polimerni odpadki se lahko kot sekundarne surovine v omejenem deležu uporabijo 
v kombinaciji s primarnimi surovinami za proizvodnjo izdelkov iz plastike, večji del 
pa je neprimeren za takšno uporabo, saj mehanske lastnosti materiala po predelavi 
niso več ustrezne. Cilj je razvoj postopkov za izdelavo oplemenitenih polimernih 
granulatov iz polimernih odpadkov. Potrebno je zbrati polimerne sekundarne 
surovine pri predelovalcih polimernih mas in pri podjetjih, ki se ukvarjajo z 
zbiranjem odpadne embalaže ter jih z ustreznimi dodatki oplemenititi v procesu 
ekstrudiranja. Izbrati je potrebno optimalne nabore tehnologij, kot so mehansko 
recikliranje, tehnologije za pretvorbo recikliranih materialov v produkte, in 
tehnologije, kot so solvoliza, hidroliza, piroliza, uplinjanje, hidrogeniranje. 
V verigo vrednosti bi povezali predelovalce polimernih mas, imetnike polimernih 
odpadkov, predelovalce, ki se ukvarjajo z ekstrudiranjem in pripravo granulatov in 



 
 

99 
 

polimernih koncentratov ter proizvajalce polizdelkov in končnih izdelkov ter 
uporabnike plastične embalaže. TRL stopnja oplemenitenja sekundarnih surovin je 
3-4, v sklopu 3-4 letnega projekta je možno doseči TRL 6-7. 
 
A17. Tehnologije in procesi za pretvorbo tekstilnih odpadkov v sekundarne 
surovine 
Cilj je optimizacija kemijskih metod za recikliranje tekstilnih materialov iz tekstilnih 
odpadkov. Z ločitvijo poliestra iz večkomponentnih tekstilnih odpadkov se ponuja 
možnost za recikliranje poliestra v zaprtem  krogu, s čimer se omogoči obnavljanje 
dragocenih surovin, ki se sicer pridobivajo iz neobnovljivih naravnih virov. S 
hidrolizo je mogoče poliester depolimerizirati do osnovnih monomerov, tereftalne 
kisline in etilen glikola, tako iz čistih enokomponentnih kot tudi večkomponetnih 
odpadnih tekstilnih materialov. Z optimizacijo procesa depolimerizacije je mogoče 
doseči ugodno razmerje med ekonomičnostjo procesa, izkoristkom reakcije ter 
čistostjo dobljenih monomernih komponent, ki jih uporabijo kemijska podjetja za 
izdelke z višjo dodano vrednostjo. V verigo vrednosti bi se vključila podjetja 
tekstilnega sektorja, komunalna podjetja in zbiralci odpadnega tekstila, raziskovalno 
razvojne organizacije za razvoj in optimizacijo tehnologij, ter podjetja kemijskega 
sektorja, kot končni odjemalci  produktov depolimerizacije. TRL stopnja procesa 
znaša 3-4, v sklopu štiriletnega projekta je možno doseči TRL 5-6.  
 
A18. Predelava polimernih odpadkov za uporabo v ekoloških visokih gredah 
Cilj je uporaba in reciklaža polimernih materialov, saj tovrstni odpadki predstavljajo 
globalni izziv. V projektu bi polimerne materiale ali celo biomaso predelali s 
pomočjo razvite eko-brizgalne tehnologije v posebne eko-visoke grede, ki bi 
omogočile pridelavo organske hrane v 100 % naravno kontroliranem okolju z veliko 
učinkovitostjo in nizkimi stroški. V projektu bi razvili končni reciklirani potrošniški 
produkt, posebne module za industrijsko proizvodnjo visokih gred, tehnologijo 
brizganja polimerov in uspešno vezanje v kompozite, raziskovali učinkovitost 
visokih gred za rast posameznih izdelkov in razvili koncept za uporabo pri končnem 
potrošniku. Zasnova projekta pokriva vsa področja od laboratorijskih raziskav do 
končnega produkta na trgu. Za pretvorbo in vezanje polimerov ter gradnjo 
kompozitov bomo opravili raziskave v laboratorijih, kjer bomo tudi spremljali 
kakovost pripravljenih brizgancev in izvajali površinske analize (TRL 1-3). Razvili 
bomo tehnologijo naprednega eko-brizganje, kjer spajamo reciklirane polimerne 
materiale v kompozite (TRL 4-5). Testni produkt, v našem primeru visoke grede na 
osnovi polimernega kompozita, bomo testirali za rast različnih rastlin (TRL 5-6). Na 
osnovi razvite tehnologije in rezultatov učinkovitosti rasti različnih rastlin bomo 
pripravili končne produkte za trg (TRL 6-9).  V verigo vrednosti bi povezali 
proizvajalca naprav za predelavo polimerov, razvojno naravnano podjetje za 
izdelavo polimernih izdelkov in raziskovalno-razvojne institucije za razvoj in 
preizkušanje tehnologij.   
 
B. PREDELAVA BIOLOŠKIH ODPADKOV V VREDNE PRODUKTE 
B1. Predelava prehrambnih odpadkov  
Odpadni tokovi živilske industrije so bogat vir različnih spojin, ki jih je smiselno 
izkoristiti za proizvodnjo produktov z višjo dodano vrednostjo. Cilj je uporabiti 
sirotko, ki je stranski produkt mlečno-predelovalne industrije, za stroškovno 
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učinkovito proizvodnjo vitamina B12 in visokokarotenske dodatke krmi. Izhodišče 
bo patentiran inovativni fermentacijski proces kokultivacije bakterij in kvasovk, ki 
omogoča proizvodnjo vitamina B12 brez genske tehnologije, kar omogoča hitrejši 
prodor na trg. V prvi fazi je načrtovan proces za predelavo sirotke v 
visokokarotenske dodatke krmi z velikim potencialom nadaljnjega razvoja. Podobni 
proizvodi se na trgu pojavljajo v različnih formulacijah, vendar izkoriščanje odpadne 
sirotke kot substrata predstavlja novost in veliko konkurenčno prednost, saj le-za že 
vsebuje večino potrebnih hranil za biosintezo kareotenoidov, kar močno znižuje 
operativne stroške, poleg tega pa stalni dotok surovine z nadzirano kakovostjo iz 
predelave mleka omogoča standardiziran končni produkt, pridobljen v 
kontroliranih pogojih. Dodatna prednost tehnologije je, da se pri uporabi na ta način 
obogatene biomase za krmo izognemo ekstrakciji visoko vrednih spojin, saj 
uporabljamo »živilske« mikroorganizme, ki ne proizvajajo toksinov in niso gensko 
spremenjeni ter jih po sušenju lahko po evropski zakonodaji direktno dodamo krmi. 
Povezava z mednarodnimi partnerji pri trženju tehnologije bo pomembna zaradi 
možnosti bolj agresivnega nastopa na mednarodnih trgih krmnih ter prehranskih 
dodatkov, vpeljane logistične in prodajne kanale ter ima regulatorno ekspertizo za 
registracijo tovrstnih izdelkov.  
V verigo vrednosti bi povezali imetnike sirotke (mlekarne), podjetja in raziskovalno 
razvojne institucije za razvoj tehnologije, in končne uporabnike, npr. proizvajalce 
krmnih in prehranskih dodatkov.  
Osnovni proces fermentacijske tehnologije proizvodnje vitamina B12 je trenutno na 
stopnji TRL 6-7, nadaljnje sorodne tehnologije pa na TRL 3. Predlagana tema se 
osredotoča na več izzivov na področju S4 Naravni in tradicionalni viri za prihodnost, 
namreč na prehod od linearnega h krožnemu gospodarstvu, celovito obvladovanje 
odpadkov, razvoju novih poslovnih modelov, temelječih na krožnem gospodarstvu, 
inovativne tehnologije za povečanje učinkovitosti virov in eko-dizajn zelenih 
produktov.  
 
B2. Predelava sladkornih in ligninskih ostankov  
Cilj je izraba lesa za pripravo surovin za kemijsko industrijo kot alternativa naftni 
industriji. Velik izziv pri tem predstavljajo sladkorni in še posebej ligninski ostanki. 
Z uporabo biotehnološkega pristopa izkoriščanja nekulturabilnih organizmov 
predlagamo razvoj procesa priprave osnovnih surovin za tvorbo plastike, 
prehranskih dodatkov, farmacevtsko aktivnih snovi itd. Pri tem sladkorni ostanki 
predstavljajo vir novih sladkornih derivatov, lignin pa izredno bogat vir aromatskih 
snovi. Pri tem je vhodni produkt odpadek iz papirne in lesno predelovalne 
industrije. V prvi fazi je načrtovan izbor ciljanega produkta, konstrukcije metabolnih 
poti in iskanja genetskega potenciala pridobivanja ustreznih encimov. Nato se v 
drugi fazi pripravi prototip biotehnološkega reaktorja s prilagoditvami in 
izboljšanimi izkoristki. Na začetku je možno pridobiti številne fenolne prekurzorje 
in eden od pomembnih produktov predstavlja vanilinska kislina, ki se jo kemijsko 
pretvori v številne druge derivate in nenazadnje tudi v vanilin. Vrednost te 
tehnologije je v popolni izključitvi naftnih derivatov v industriji polimerov, 
povečanju samozadostnosti, izrabi odpadnih produktov, približevanje ničelnim 
odpadkom ('zero waste'), pridobivanju produktov z visoko dodano vrednostjo iz 
odpadkov in prispevanju nastanka cikličnega gospodarstva. Pri tem bo izdelan 
prototip, ki ga je moč izkoriščati tako v namene splošnega iskanja različnih 
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produktov in intermediatov, kot tudi osredotočeno na določen produkt, ki ga bi 
želela industrija. V verigo vrednosti bi povezali imetnike sladkornih in ligninskih 
ostankov, raziskovalno razvojne institucije, komunalna podjetja in uporabnike 
pridobljenih proizvodov na lokalni in globalni ravni. 
Predlagana tema se osredotoča na številne izzive s področij S2, S4 in S5. Pri tem se 
izkorišča tradicionalne vire papirne in lesnopredelovalne industrije, uporablja se 
odpadke in izrablja naravni potencial Slovenija na najbolj ekonomičen način, saj se 
ne izkorišča naravnih virov na običajen način, ampak s pomočjo sofisticiranih 
molekularno bioloških tehnik. Produkt temelji na krožnem gospodarstvu in 
povezovanju različnih industrij, pri čemer ena deluje kot donor odpadkov in druga 
industrija uporablja kot vhodno surovino mediirano preko našega sistema 
obogatenja odpadnega materiala. Proces pridobivanja različnih mikrobnih encimov 
je na TRL 3 ravni. Razvoj izdelka pa je predviden do ravni TRL 6 (trenutno TRL 3). 
 
B3. Dehidracija muljev in njihova uporaba kot gnojilo  
Cilj je predelava muljev komunalnih in industrijskih čistilnih naprav v kvalitetna 
gnojila za ekonomsko in ekološko vzdržno gnojenje. Zaradi velike vsebnosti vode v 
takšnih muljih (75-95%) je prevoz predrag, da bi se takšno gnojilo prevažalo na 
večjo razdaljo kot 25-30 km od komunalne čistilne naprave. Nadalje zaradi 
omenjene velike vsebnosti vode takšnega mulja ni mogoče ekonomično skladiščiti, 
ker ima velik volumen ob hkratnem problemu smrdečih odcednih vod in plinov pri 
biološkem razkrajanju in množici razkrojnih bioorganizmov (potencialno patogenih 
mikroorganizmov) v mulju. Zato je potrebno takšen mulj, preden se skladišči in 
odpelje na površine kot gnojilo, dehidrirati (volumen se zmanjša do 20 krat), 
obenem se deaktivirajo bioorganizmi in ni več smradu v okolici  (vonj po humusu), 
kar pomeni, da se kot suha snov da pakirati v vreče, ne smrdi in je možnost 
ekonomičnih prevozov do razdalje 300 km, kar pokriva praktično vso Slovenijo. 
Glede na že razvito pilotsko napravo (TRL 3-5) za nizkotemperaturno (35-40 C) 
vakuumsko (tlak 40-70 mbar) dehidriranje se predlaga gradnja velike industrijske 
naprave za dehidriranje mulja (s kapaciteto 30-100 ton na dan) v bližini večjih 
urbanih centrov in v bližini nizkotemperaturnih toplotnih odpadnih industrijskih 
virov tople vode. S tem bi se ekonomična računica sušenja in prevoza pokrila s ceno 
trenutno prodajanih enako kvalitetnih organskih gnojil na slovenskem in EU tržišču.  
V mulju se občasno pojavijo neorganski polutanti, predvsem v obliki težkih kovin 
(Cr, Pb, Ni, Hg, Cu). Da se dosežejo strogi standardi za dosego maksimalnih še 
dovoljenih količin težkih kovin v mulju za potrebe gnojenja, je potrebno izvajati 
vsakodnevni monitoring proizvedenega mulja v čistilnih napravah, oziroma 
zagotoviti čiščenje odvečnih količin težkih kovin iz tega mulja. Razvita je inovativna 
metoda čiščenja težkih kovin iz muljev z uporabo magnetitnih nanodelcev, 
oplaščenih s polimerom hitozanom (TRL 1-3). Nanodelci  omogočajo poceni 
odstranjevanje težkih kovin iz muljev, ki so zmerno onesnaženi s temi kovinami. 
Predlagamo gradnjo najprej manjše laboratorijske pilotske naprave za čiščenje 
muljev (40 kg onesnaženega mulja na dan) in kasneje še velike industrijske naprave 
za čiščenje 10 ton muljev na dan. Možna dosežena stopnja TRL 6-9. V verigo 
vrednosti bi povezali podjetja in raziskovalno razvojne institucije. 
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B4. Razvoj in izdelava izolacijskih kompozitov iz odpadnih mas  
Cilj je nadgradnja obstoječe tehnologije za izdelavo kompozitnega materiala za 
toplotno in zvočno izolacijo iz perja v živilsko-predelovalni industriji. Gre za 
mešanico celega ali zmletega perja v ivernih ploščah. V njih še vedno prevladuje 
lesni drobir kot osnovni material, dodamo pa mu perje v deležu od 20 % do 40 %. S 
tem se rešimo problema dragega odvoza perja v tujino, obenem pa naredimo izdelek 
kompozitnih ivernih plošč za potrebe gradbeništva z izboljšanimi toplotno in zvočno 
izolacijskimi lastnostmi ter lastnostmi biorazgradljivosti. Obstoječo metodo, ki je na 
stopnji TRL 1-3, bi izboljšali in razširili  kot platformo tudi za druge odpadne 
materiale, npr. odpadne alge, odpadne oljke, tekstil itd.  in jo prilagodili 
industrijskim proizvajalcem lesnih ivernih plošč s pomočjo novo izgrajene pilotske 
naprave za pranje, mletje in sušenje perja, ki jim sledi mešanje perja z lesnim 
drobirjem in lepilom (pri čemer bomo težili k uporabi biološko razgradljivih 
naravnih lepil) in izdelava kompozitnih ivernih plošč. Kasneje bi zgradili še 
industrijski obrat za izdelavo mešanice perja (po možnost tudi drugih omenjenih 
odpadnih mas) in lesnega drobirja, ki bi bil primeren za izdelavo omenjenih 
kompozitnih ivernih plošč v obstoječih obratih doma ali v tujini. Stopnja TRL bi 
lahko dosegla vrednost od 7 do 9. V verigo vrednosti bi povezali proizvajalce in 
zbiralce perja, raziskovalno razvojne institucije za razvoj tehnologije in proizvajalce 
kompozitnih materialov.  
 
B5. Napredne predobdelave biomase in odstranjevanje kovin kot osnova za 
reciklirane materiale  
Cilj je razvoj laboratorijskega prototipa s kapaciteto okoli 40 kg na dan (50-100 L 
volumen) za čiščenje težkih kovin iz razredčenega mulja z uporabo nanodelcev. V 
raziskovalnem projektu se bomo osredotočili na sintezo magnetita (Fe3O4) in 
maghemita (Fe2O3) z metodo ko-precipitacije v vodnem mediju, kjer bomo 
sintetizirali produkt nano-velikosti za čimbolj učinkovito adsorpcijo kovin iz gošče 
muljev in drugih biomas, hkrati pa znižali stroške glede na ostale adsorpcijske 
postopke. 
Rezultati kažejo, da je možno vsaj do 20 % odstranjevanje kovin iz blat pred 
dehidracijo v enem večkrat ponovljivem ciklu. Dobre magnetne lastnosti delcev 
omogočajo enostavno ločitev iz blata pod vplivom zunanjega magnetnega polja, 
sposobnost regeneracije pa večkratno ponovno uporabo adsorbenta. Postopek je 
okolju prijazen, ne zahteva posebnih aparatur, je ekonomičen in omogoča visok 
sintezni donos ter poceni odstranjevanje težkih kovin iz muljev, ki so zmerno 
onesnaženi s temi kovinami. Slednje je odskočna deska za nadaljnje raziskave. 
Postopek je potrebno še nadaljnje optimizirati na tovrstne procesne parametre 
mulja. Vgrajen bo efektivni sistem mešanja, ki bo omogočil enakomerno 
porazdelitev oplaščenih magnetnih nanodelcev v volumnu mulja. Optimizirali bomo 
hitrost in čas mešanja ter namestili magnete ustrezne moči za čim učinkovitejšo 
odstranitev magnetnih nanodelcev+kovina iz realnega sistema gošč odpadnih mas. 
Nadaljnja optimizacija bo potekla v smeri stabilnega in koncentracijsko zadostnega 
oplaščenja magnetnih nanodelcev z uporabo širšega izbora površinskih ligandov z 
namenom priprave stabilne vodne suspenzije magnetnih nanodelcev. Stabilnost bo 
zagotovljena s postopki kemijske vezave, npr. polisaharidov na magnetne delce 
(zamreženje, ang. cross-linking) oziroma vezava s pomočjo karboimidne ali EDC 
kemije. Učinkovitost oplaščenih magnetnih nanodelcev bo najprej validirana na 
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laboratorijskem merilu, kjer bomo določili optimalne procesne pogoje (razmerje 
adsorbent/adsorbant, koncentracija mulja, pH, T, hitrost mešanja, itd.). Sintetizirane 
nanodelce bomo podrobno analizirali. Učinkovitost nanodelcev za odstranjevanje 
kovin iz omenjenih biomas bomo spremljali s podrobno analizo predobdelane 
biomase.  
 V verigo vrednosti bi povezali imetnike blat (čistilne naprave in druga podjetja) in 
raziskovalno-razvojne institucije. Stopnja TRL bi lahko dosegla vrednost do 7. 
 
C. KROŽNO GOSPODARSTVO SNOVNEGA TOKA ODPADNE ELEKTRIČNE IN 
ELEKTRONSKE OPREME 
Eden izmed ciljev krožnega gospodarstva je tudi podaljšana raba izdelkov, ki jo 
lahko dosežemo z obnovo rabljenih izdelkov. Kot modelni primer bomo prikazali 
razvoj sistema za obnovo rabljene električne in elektronske opreme (EEO), ki ga bo 
možno prenesti in aplicirati tudi na druge skupine izdelkov. Na ta način se bo večja 
vrednost ohranjala v uporabi. Za doseganje cilja je potreben razvoj tehnologij za 
ponovno uporabo rabljene EEO, obnovo posameznih komponent in uporabo 
sekundarnih surovin iz OEEO. 
 
C1. Obnova rabljene električne in elektronske opreme  
Cilj je obnova in ponovna uporaba starejših in tehnološko nekoliko zastarelih 
aparatov, kar je pomembno z vidika ohranjanja aparatov in materialov v uporabi in 
s tem njihovega kroženja. Le-te bi vključili v programe socialnega podjetništva. 
Ciljna tržišča so tista z nižjo kupno močjo, kjer je interes za obnovljene aparate večji. 
V projektu krožnega gospodarstva se ne bi strogo omejili zgolj na obnovo rabljenih 
aparatov, saj je področje električne in elektronske opreme zelo dinamično in 
podvrženo hitrim spremembam, zato so inovativni pristopi še toliko bolj pomembni. 
Da bi čim bolje izkoristili možnosti, ki ji ponujajo nove tehnologije, kot je npr. 
digitalizacija, bo potrebno v procese uvesti proces digitalizacije (TRL 1-2, TRL 7-9 v 
2 letih). Digitalizacija je smiselna predvsem v procesu zbiranja rabljene opreme v 
smislu krajšanja logističnih poti od imetnika odpadka do obdelovalca in optimizaciji 
procesa zbiranja. Proces obnove in ponovne vključitve obnovljenih električnih 
aparatov v uporabo bo potekal preko izločanja in zbiranja aparatov primernih za 
popravilo in obnovo, ki se bodo zbirali preko mreže evropskih skupnih shem 
ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, ki so članice WEEE Foruma. 
Izmenjava bi potekala preko IT portala (TRL 1-2, TRL 7-9 v 2 letih), na katerem bi 
bili podatki o rabljenih napravah. 
V verigo vrednosti bomo povezali proizvajalce električne in elektronske opreme, 
podjetja za ravnanje z OEEO ter skupne sheme ravnanja z odpadki v Sloveniji in 
tujini ter razvojno raziskovalne institucije, ki razpolagajo z znanjem na področju 
diagnostike obrabe materialov, odkrivanja napak, informacijskih tehnologij. 
 
C2. Obnova komponent odpadne električne in elektronske opreme 
V primerih, ko obnova celotnih električnih aparatov zaradi zastarelosti ali prevelikih 
poškodb ni več smiselna, je še vedno smiselna obnova nekaterih komponent, ki se 
jih lahko uporabi pri izdelavi novih električnih aparatov ali pa za rezervne dele                          
(TRL 1-2,   TRL 7-9 v 3 letih). Smiselna je predvsem obnova dražjih komponent, ki 
imajo običajno daljšo življenjsko dobo od električnih aparatov v katerih so vgrajeni. 
Takšen primer so kompresorji hladilnih naprav, LCD paneli, grelna telesa, 
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elektromotorji. Kompresorje bi izločali iz odpadnih hladilnih naprav in 
diagnosticirali morebitne napake (TRL 1-2,  TRL 7-9 v 3 letih). Po potrebi bi 
zamenjali obrabljene dele, kot  so na primer tesnilke in na koncu izvedli še preizkus 
delovanja. Na podoben način bi lahko izločali LCD panele iz TV sprejemnikov in 
monitorjev. Še delujoče LCD panele bi lahko uporabili za izdelovanje različnih 
prikazovalnikov ali pa jih sestavljali v večje zaslone. 
V verigo vrednosti bomo povezali proizvajalce električne in elektronske opreme, 
servisne službe, podjetje za ravnanje z OEEO, skupne sheme ravnanja z odpadki v 
Sloveniji in tujini ter razvojno raziskovalne institucije, ki razpolagajo z znanjem na 
področju diagnostike obrabe materialov, odkrivanja napak, informacijskih 
tehnologij. 
 
C3. Tehnološke rešitve uporabe sekundarnih surovin iz odpadne električne in 
elektronske opreme 
Odpadna električna in elektronska oprema vsebuje mnogo vrst različnih materialov. 
Za večji del materialov že obstajajo postopki recikliranja in uporabe reciklatov, 
nekateri materiali pa se zaradi spremembe tehnologij več ne uporabljajo za izdelavo 
novih električnih aparatov. Trenutno predstavlja velik problem predelava odpadnih 
slikovnih cevi in sicer zaradi uporabnosti oziroma recikliranja stekla katodnih cevi. 
Sprednje/panelno steklo s povečano vsebnostjo barija je po začetnih testiranjih 
pokazalo možnost uporabe pri izdelavi keramičnih vodo ne vpojnih ploščic. 
Konusno steklo s povečano vsebnostjo svinca (20 %) pa ima zelo omejeno 
uporabnost in je zaradi potenciala na trgu še posebej smiselno razviti postopke in 
rešitve ponovne uporabe tega stekla (TRL 1, TRL 2-3 v enem letu, TRL 4-6 v dveh 
letih, TRL 7-9 v 3 letih). Steklo iz slikovnih cevi, ki se trenutno odlaga na  deponijah, 
bi se tako lahko uporabilo kot dodatek ali nadomestek osnovnega materiala za 
izdelavo keramičnih ploščic. Uporabnost že preizkuša slovenski proizvajalec 
keramičnih ploščic  (TRL 4, TRL 5-6 v treh mesecih, TRL 7-9 v enem letu). 
Tehnološko rešitev bi bilo smiselno razvijati naprej, saj je potencial tovrstnih 
surovin na slovenskem trgu in predvsem bližnjih trgih bivše Jugoslavije precej večji 
kot na razvitih trgih EU, kjer se zaradi uporabe novih tehnologij odpadkovni tok 
katodnih cevi zmanjšuje. Hkrati pa bi ta rešitev bila obdelana tudi za stekla 
fotovoltaičnih panelov, ki so v prihodnje precejšnji potencial tovrstnih materialov. 
V verigo vrednosti bomo povezali proizvajalce keramike, zbiralce stekla ter skupne 
sheme ravnanja z odpadki v Sloveniji in tujini ter razvojno raziskovalne institucije, 
ki razpolagajo z znanjem na področju kemije in tehnologije obdelave materialov. 
 
D. TEHNOLOGIJE ČIŠČENJA ODPADNIH VOD IN PRIDOBIVANJA SNOVI IN 
ENERGIJE IZ NJIH 
D1. Čiščenje tehnoloških odpadnih voda za njihovo ponovno uporabo 
V tem segmentu razvijamo prototip čistilne naprave za obdelavo 
industrijskih/tehnoloških odpadnih vod do stopnje, ki bi omogočala njihovo 
recikliranje v tehnološki proces. Cilj je razvoj sistema za čiščenje biološko 
razgradljivih tehnoloških odpadnih vod, ki ga sestavlja membranski biološki reaktor 
(MBR), nadgrajen s kavitacijsko črpalko (KČ). MBR tehnologija omogoča 
intenzivnejše postopke čiščenje biološko razgradljivih tehnoloških odpadnih vod. 
Kljub uporabi membranske separacije, obdelana odpadna voda še vedno vsebuje 
določeno koncentracijo mikrobioloških delcev in/ali specifičnih težko razgradljivih 
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organskih snovi. Taka voda je v večini primerov primerna za vračanje v naravni 
ekosistem, ni pa primerna za neposredno ponovno uporabo v tehnološkem procesu 
(recikliranje). Če MBR tehnologijo nadgradimo s kavitacijsko črpalko, lahko iz vode 
sočasno odstranimo specifične organske snovi in mikrobiološko onesnaženje brez 
dodatka kemikalij. S tem se dvigne kakovost odpadne vode na raven, ki omogoča 
njeno ponovno uporabo v tehnološkem procesu, v energetskih sistemih ali 
poljedelstvu (zalivanje, namakanje). 
Razvojno delo na napravi MBR/KČ vključuje optimizacijo MBR procesa in 
prilagoditev kavitacijske celice za energetsko učinkovito delovanje v območju nizkih 
koncentracij organskih onesnaževal in mikroorganizmov. V končni fazi bo izdelan 
prototip MBR/KČ naprave na osnovi univerzalne tehnološke sheme, ki bo 
omogočala enostavno prilagajanje izvedb MBR/KČ za različne potrebe na 
industrijski ravni. MBR/KČ naprava bo razširila in nadgradila ponudbo na področju 
priprave in obdelave pitnih in tehnoloških vod. V verigo vrednosti bi povezali 
podjetja in raziskovalno razvojne institucije. Trenutna stopnja TRL tehnologije je 3, 
do leta 2022 bi lahko prešla na TRL 9. 
Partnerji imajo razvit lasten MBR koncept na stopnji TRL 9, ki je trenutno v fazi 
testiranja v realnih pogojih. Tega bi optimirali in razširili ponudbo uporabe MBR na 
območjih razpršene in težko dostopne poselitve. Cilj je razvoj dopolnilnih procesov 
čiščenja (prečiščenje/poliranje) in optimizacija postopkov čiščenja (odstranjevanje 
tarčnih onesnaževal, npr. težkih kovin, in funkcionalizacija membran za dezinfekcijo 
s Ag delci). Na voljo so pilotne naprave za izvajanje preskusov čiščenja različnih vrst 
odpadnih vod ter preskušanje tehnologij v laboratorijskem merilu. 
 
D2. Obdelava papirniškega mulja za pridobivanja biooglja, energije in 
mineralov 
Cilj je razvoj in optimizacija tehnologij za pridobivanje biooglja, energije in 
mineralov s predelavo papirniškega mulja. Papirniški mulj ali papirna kaša se 
klasificira kot stranski produkt, ki nastaja pri čiščenju odpadnih voda iz papirne 
industrije. Zaradi lastnosti teh odpadkov je reševanje problematike papirniških 
muljev kompostiranje ali drugi načini predelave, vendar z novimi uredbami in 
pravilniki ni več možnosti njihovega odlaganja na deponije brez predhodne 
obdelave. Večina odpadkov iz proizvodnje papirja spada med nenevarne odpadke, ki 
jih je mogoče predelati, reciklirati in uporabiti kot sekundarne surovine v različnih 
industrijskih branžah. Osredotočili bi se na naprednejše tehnologije:  
1. CTC (Controlled Thermal Conversion; pridobivanje mineralov in izraba toplotne 

energije). 
2. CAPS (Conversion of paper mill sludge into absorbent; pridobivanje absorbentov, 

ki se lahko uporabljajo v kemični, logistični ali transportni industriji, pri gašenju 
požarov, v primeru izlitij nevarnih snovi, npr. za odstranjevanje olj). 

3. Piroliza za pridobivanje biooglja. 
4. Hidrotermični procesi. Te procese je možno uporabiti za pridobivanje 

kemikalij, tekočih goriv, plina, oglja iz biomase (namesto pirolize ali klasičnega 
utekočinjanja).  

V verigo vrednosti bi vključili podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo papirja in 
kartona. Sodelovala bi projektantska podjetja in raziskovalno razvojne institucije za 
razvoj in implementacijo tehnologij ter pripravo projektne in  finančne 
dokumentacije.  



 
 

106 
 

D3. Pridobivanje fosforja iz odpadne vode 
Cilj je pridobiti fosfor iz različnih vrst bioloških odpadkov in živalskih ostankov ter 
tako vračati fosfor v uporabo. Velik potencial predstavlja aktivno blato čistilnih 
naprav, iz katerega bi lahko pridobili fosfor v obliki magnezijevega amonijevega 
fosfata, ki služi kot gnojilo s počasnim sproščanjem. Postopek se začne s 
prepihovanjem, s čimer odstranimo pline in škodljive hlapne snovi, sledi dodatek 
magnezija, ki ima pomembno vlogo pri fotosintezi. Pri tem izpade gnojilo v obliki 
kristalov, ki jih ločimo iz raztopine s filtracijo. Vodo očistimo in ponovno uporabimo. 
V laboratorijskem merilu bi bilo potrebno tehnologijo preizkusiti in v nadaljevanju 
nadgraditi v pilotno napravo, da se proces maksimalno optimizira, s čim večjim 
izplenom fosforja ob čim nižjih stroških obratovanja. 
Prav tako bi iz muljev čistilnih naprav lahko dobili uporabno surovino za 
pridobivanje energije, npr. toplotno energijo za potrebe ogrevanja, iz preostanka po 
samostojnem sežigu mulja, t. j. pepela, pa bi pridobivali fosfor, ki bo v prihodnosti 
postal vse bolj iskana in cenjena surovina. 
Za Slovenijo je pomembno, da razvije model za izbor ustrezne tehnologije 
odstranjevanja fosforja glede na vrsto odpadka in za optimizacijo procesa za čim 
večji izplen fosforja ob čim nižjih obratovalnih stroških. To bi bil cilj predlagane 
verige vrednosti, v katero bi povezali podjetja, ki se ukvarjajo z obdelavo odpadkov, 
projektantska podjetja, raziskovalno razvojne inštitucije in partnerje za prenos 
tehnologije z nakupom patentiranih pravic ter končne uporabnike gnojil. 
Partnerji imajo potrebna znanja za razvoj potrebne tehnologije na laboratorijskem 
nivoju, to pomeni TRL stopnjo 5, v sklopu 3-4 letnega projekta je možno doseči TRL 
6 do 7. 
 
D4. Pridobivanje energije iz biološko razgradljivih odpadkov 
Cilj projekta je povečati energetsko samooskrbo čistilnih naprav s predelavo 
biološko razgradljivih odpadkov kot so odpadno jedilno olje, maščobe, sirotke, 
ostanki iz biorafinierij itd. ter doseči energetsko neodvisno obratovanje. S tem 
čistilna naprava ni odvisna od cen in pogojev dobave energije zunanjega operaterja, 
pač pa proizvodnjo energije prilagaja lastnim potrebam in potrebam obratovanja 
skladno s spremenljivo obremenitvijo dotoka. 
Za ta namen bo razvit prototip anaerobnega digestorja, ki bo omogočal razgradnjo 
odpadkov, ki so po naravi lahko inhibitorni. Ena od glavnih tehnoloških izboljšav bo 
sistem vodenja, ki bo obratovanje digestorja prilagajal spremenljivi sestavi 
odpadkov z uporabo novih merilnikov za ključne procesne veličine. Sistem vodenja 
bo zagotavljal varno delovanje digestorja in maksimizacijo proizvodnje bioplina. V 
verigo vrednosti bi povezali čistilne naprave odpadnih voda, podjetja, ki se ukvarjajo 
z načrtovanjem čistilnih naprav ter raziskovalno razvojne institucije. Partnerji imajo 
potrebna znanja za razvoj prototipa anaerobnega digestorja za kopredelavo 
odpadkov na nivoju industrijske pilotne naprave (TRL 5-6). 
 
E) TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE S PITNO VODO 
Nove tehnologije, kot je npr. kinetična tehnologija, ki temelji na uporabi 
hidrodinamične kavitacije, strižnih sil in aeracije, imajo nekaj izjemnih prednosti, 
npr. skalabilnost izdelkov (od aeratorja za pipe do naprave za obdelavo rečnih vod), 
enostavno integriranje z drugimi tehnologijami, pri čemer se vzpostavijo pozitivne 
sinergije, nizka poraba energije ipd. Na ta način predstavljajo novo strategijo 
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implementacije naprav za obdelavo vode. Ob dodatnih raziskavah mehanizmov 
delovanja, zanesljivosti in učinkovitosti novih tehnologij ter povečevanja 
učinkovitosti kombinacije novih in uveljavljenih tehnologij bi ti postopki lahko 
predstavljali osnovo za doseganje strožjih standardov pitne vode in odpadnih vod, s 
čemer bi prispevali k večji družbeni, ekonomski in okoljski učinkovitosti. 
Na osnovi novih razvitih tehnologij za trajnostno gospodarjenje z vodo se lahko 
oblikujejo izdelki in postrojenja, ki predstavljajo nove tržne potenciale na globalnem 
trgu ter hkrati omogočajo vzpostavitev globalne verige vrednosti, ki jo predstavljajo 
znanstveni in gospodarski deležniki, še posebej upravljavci vodnih virov. 
Vzpostavljene so povezave in sodelovanje med slovenskimi in tujimi podjetji, s 
čemer obstaja priložnost implementacije razvitih tehnologij v tujini ter v domačih 
podjetjih, in doseganje kompetenčne prednosti z izdelki, ki so aktualni za 
mednarodni trg. Partnerji imajo potrebna znanja za razvoj, proizvodnjo in 
implementacijo izdelkov, ki temeljijo na novih tehnologijah oz. njihovih 
kombinacijah (TRL 6-9). 
 

2.3.2  Opredelitev primerjalnih prednosti deležnikov v Sloveniji glede na 
konkurenco  
Področje zbiranja, predelave in uporabe odpadkov oziroma sekundarnih surovin, 
vključno s trajnostnim gospodarjenjem s pitno vodo, je izjemno kompleksno in 
multidisciplinarno, saj zajema celotno preskrbovalno mrežo od proizvajalcev in 
zbiralcev odpadkov preko podjetij za obdelavo in predelavo odpadkov do končnih 
uporabnikov sekundarnih surovin. V to mrežo se vključujejo tudi raziskovalno 
razvojne institucije za razvoj produktov, metod in tehnologij ter postavitev sistemov 
za učinkovitejšo, celovito in integrirano obravnavo odpadkov z vzpostavljanjem 
verig vrednosti. Potreben je procesno sistemski pristop z uporabo optimizacije, ki 
obravnava preskrbovalno mrežo odpadkov in sekundarnih surovin povezano, kar 
omogoča vzpostavitev sinergij in vodi do dopustnih in optimalnih rešitev. Partnerji 
fokusnega področja Sekundarni materiali so podjetja in raziskovalno razvojne 
institucije.  

 
Glavna prednost deležnikov glede na konkurenco  
Vključeni deležniki področja Sekundarne surovine razpolagajo z izjemnim 
potencialom laboratorijske, pilotne in industrijske opreme, ki omogoča izvajanje 
vrhunskih raziskovalno-razvojnih eksperimentov, analiz, meritev, strokovnih ocen 
in tehnične podpore na področju zbiranja, obdelave, predelave, ponovne uporabe 
odpadkov oziroma sekundarnih surovin. Razpolagajo tudi z vrhunskimi znanji in 
bogatimi izkušnjami na svojih področjih, obvladovanjem trženja, zakonodaje, 
normativov ipd. 
Sodelujoči partnerji izkazujejo diverzificirano strukturo, saj so vključena podjetja 
kovinske, prehrambene, gradbene in plastične industrije, zbiralci in predelovalci 
odpadkov, upravljalci vodnih sistemov, čistilne naprave ipd. Zraven njih sodelujejo 
raziskovalno-razvojne institucije z izjemnim znanjem in opremo na ciljnih področjih. 
S povezovanjem teh subjektov bo možno ustvariti sinergije za napredne in 
inovativne sistemske rešitve na področju odpadkov in sekundarnih surovin, kot tudi 
širše na področju krožnega gospodarstva. 
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Sodelujoča podjetja izkazujejo visoko stopnjo raziskovalno-razvojne dejavnosti, saj 
sledijo napredku na svojem področju, uvajajo izboljšave, razvijajo nove tehnologije 
in proizvode. Za njih je značilna visoka produktivnost in izobražena delovna sila, 
vpetost v mednarodne mreže, znanje tujih jezikov in težnja k napredku ter 
izobraževanju. Prednost je enostavna dostopnost in dobra preglednost nad 
potencialnimi dobavitelji in potencialnimi porabniki recikliranih produktov, zlasti, 
ko gre za velike ciljne porabnike, npr. v nizkih gradnjah v gradbeništvu. 
Sodelujoče javne organizacije izkazujejo odlične raziskovalno-razvojne zmogljivosti, 
ki se odražajo v njihovi mednarodni prepoznavnosti, vrhunskih znanstvenih 
objavah, intenzivni vpetosti v domače in tuje raziskovalne projekte. Prav tako 
izkazujejo odličnost v akademskih in industrijskih raziskavah na svojih področjih. 
Okolje odlikuje dobro razvita infrastruktura in interna dostopnost, visoka kvaliteta 
življenjskega in delovnega okolja in viri za prehod v zeleno gospodarstvo, varnost, 
čisto in zdravo bivanjsko okolje, ohranjena biotska raznovrstnost, naravni viri, 
razvita turistična infrastruktura in tradicija ter kulturna dediščina. 
 
2.4        Fokusno področje Funkcionalni materiali 
2.4.1 Umestitev v globalne trende, verige in trge z opredelitvijo prihajajočih    
              tehnologij 
Kompozite, katerih gradnik je biomasa in/ali spojine, ki so pridobljene iz biomase 
imenujemo tudi biokompoziti. Razvoj naprednih biokompozitov gre v smer 
sinergijskih hibridnih materialov, ki so zgrajeni iz naravnih vlaken, polimerov, 
biopolimerov in nanodelcev in po svojih lastnostih in uporabnosti presegajo sedanje 
biokompozite. Imajo strukturne in multifunkcionalne lastnosti, ki omogočajo 
različne aplikacije: so biokompatibilni in/ali biorazgradljivi, obnovljivi, trajnostni, so 
bolj obstojni, odporni na vlago in ognjevarni, cenejši za proizvodnjo in uporabo (v 
življenjskem ciklu) kot materiali, ki jih zamenjujejo, imajo specifične funkcionalne 
lastnosti.  
V tem akcijskem načrtu (AN) smo tehnološka področja, na katerih bo potekalo 
osredotočanje, razdelili glede na lastnosti biokompozitov, ki omogočajo razvoj 
specifičnih produktnih smeri in sicer:  
 Biokompoziti (v AN poimenovani trajnostni kompoziti), ki imajo boljše fizikalne 

in mehanske lastnosti in so uporabni v različnih industrijah (npr. gradbeništvo, 
pohištvena industrija, avtomobilska industrija, industrija premazov in lepil), 

 Biokompoziti, ki zagotavljajo večfunkcionalnost materialov za proizvodnjo 
konkurenčnih produktov na tradicionalnih trgih papirja, papirne in plastične 
embalaže, tekstilij ter produktov široke potrošnje. 

 
Usmeritev fokusnega področja Funkcionalni materiali v relevantnih 
strateških dokumentih: 
fokusno področje Funkcionalni materiali se neposredno navezuje na strateški 
razvojno – raziskovalni program Slovenske strategije pametne specializacije S4 na 
prednostnem področju Mreže za prehod v krožno gospodarstvo in naslavlja fokusna 
področja »Tehnologije za predelavo biomase ter razvoj novih bioloških materialov« 
ter »Tehnologije za uporabo sekundarnih surovin in ponovno uporabo odpadkov«. 
Koncept Krožnega gospodarstva (Zaprtje zanke - akcijski načrt EU krožno 
gospodarstvo) zajema štiri ključna področja znotraj katerih se fokusno področje 
»Funckionalni materiali« uvršča v področje proizvodnje ob sočasnem upoštevanju 
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ključnih ciljev in ukrepov področja potrošnje. Smernice krožnega gospodarstva na 
področju funkcionalnih materialov narekujejo izvajanje koncepta EcoDesign 
(ekološko oblikovanje), ki upošteva vse okoljske vplive proizvoda, že v najzgodnejši 
fazi načrtovanja izdelka (več kot 80 % vsega okoljskega vpliva je določenega že v tej 
fazi) (EcoDesign direktiva 2009/125/ES). Z izvajanjem EcoDesign direktive in 
koncepta Razširjene proizvajalčeve odgovornosti (EPR – Extended Producer 
Responsibility42) zagotavljamo razvoj izdelkov, ki bodo trajni, popravljivi, 
nadgradljivi in z možnostjo re-uporabe in recikliranja oziroma bodo biorazgradljivi. 
EPR služi kot iniciativa za proizvajalce, da v celotni življenjski cikel izdelka (od 
načrtovanja do prenehanja uporabe) vključi okoljske vidike in predstavlja 
pomembno orodje v implementaciji Evropske hierarhije odpadkov, tj. preprečevanja 
nastanka odpadkov (prioriteta), povečanje ponovne uporabe in recikliranje 
(povezava z vertikalo »Recikliranja«). Preprečevanje nastanka odpadkov, ekološko 
oblikovanje, ponovna uporaba in podobni ukrepi lahko doprinesejo v Evropi k 
prihranku 600 milijard EUR in k zmanjšanju letnih emisij toplogrednih plinov za 2–4 
%. Optimizacija faze oblikovanja izdelkov je ključ do spodbujanja recikliranja in s 
tem ohranjanja naravnih virov in obenem promoviranja inovacij. Na področju 
potrošnje je potrebno zagotavljati zanesljive informacije za potrošnike, poenoteno 
označevanje izdelkov (Eco-label, Environmental Footprint), vzpodbujanje novih 
oblik potrošnje (tehnološka simbioza), ter vključevanje kriterijev krožnega 
gospodarstva v postopkih zelenega javnega naročanja. 
Fokusno področje tako sledi ciljem evropske strategije za Prehod v krožno 
gospodarstvo (Circular Economy)43, kjer je uporaba biomase in materialov na 
osnovi obnovljivih virov - les, pridelki, vlakna (povezava z vertikalo »Biomasa in 
alternativne surovine«), prepoznana kot ena od petih prioritetnih področij krožnega 
gospodarstva, ki lahko doprinesejo k razvoju številnih novih proizvodov v različnih 
industrijskih panogah (gradbeništvo, pohištvena industrija, industrija premazov, 
kemijska industrija, tekstilna industrija, papirna industrija, medicina, živilska 
industrija, avto- in elektro industrija).  
Fokusno področje Funkcionalni materiali sledi evropski strategiji razvoja bio-
ekonomije (Europe's Bioeconomy Strategy44,), ki je usmerjena v proizvodnjo 
obnovljivih bioloških virov ter njihovo predelavo v bioizdelke in bioenergijo ter 
podpira znanost in vzpodbuja nove pristope v raziskavah, nove tehnologije in 
inovacije, ki bodo vodili v večjo evropsko socialno, gospodarsko in okoljsko blaginjo. 
Evropska komisija podpira raziskave in razvoj novih tehnologij in naprednih 
materialov in produktov v okviru programa HORIZON 202045 (Work Programme 
2016-2017: Nanotehnologije, napredni materiali, biotehnologija in napredne 
proizvodne tehnologije, kjer se raziskave in inovacije osredotočajo na procesiranje 
in proizvodnjo pametnih materialov in sistemov; nanotehnologije in napredni 
materiali so osnova za naslednjo generacijo izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ki 
imajo številna področja uporabe med drugim v gradbeništvu, mehatroniki, katalizi, 
bio-medicini in zdravstvu, tekstilu in embalaži).  
 
Relevantne direktive in smernice 

                                                           
42 http://www.oecd.org/env/tools-evaluation/extendedproducerresponsibility.htm, 19.6.2017 
43 http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/, 19.6.2017 
44 http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy 
45 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ 

http://bookshop.europa.eu/en/innovating-for-sustainable-growth-pbKI3212262/
http://www.oecd.org/env/tools-evaluation/extendedproducerresponsibility.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy
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a) na ravni EU 
- EU Action Plan for Circular Economy, COM(2015) 614, (EU, dec. 2015), ki je 

podlaga za doseganje ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030.  
- EcoDesign direktiva 2009/125/ES 
- EPR - Extended Producer Responsibility - strategija varstva okolja s ciljem 

zmanjšati vpliv izdelka na okolje. 
- Evropska strategija razvoja bio-ekonomije (Europe's Bioeconomy Strategy) 
- HORIZON 2020 - Work Programme 2016 – 2017: Nanotehnologije, napredni 

materiali, biotehnologija in napredne proizvodne tehnologije kot osnova za 
naslednjo generacijo izdelkov z visoko dodano vrednostjo. 

- Road Map to a Resource Efficient Europe, COM(2011) 571(EU, sept . 2011), ki je 
strategija za oblikovanje Evrope, gospodarne z viri.  

- Strategy for the Sustainable competitiveness of the construction sector and its 
enterprises, COM (2012) 433, ki identificira glavne izzive v sektorju do 2020.  

- ECTP (European Costruction Technology Platform) Position paper predstavlja 
izzive na področju gradbeništva.  

- European Commission strategy "Innovating for Sustainable Growth: A 
Bioeconomy for Europe"( 13. Februar 2012). 

- European Technology platform (ETP): Strategic Research and Innovation 
Agenda of European forest based sector technology platform (2013). 

- Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA) of European Technology 
Platform for the Future of Textiles and Clothing. 

b) na ravni Slovenije 
- Strategija pametne specializacije (SPS) 2014-2020. 
- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni 

list RS, št. 43/11). 
- Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 

(2014). 
 

Vključevanje slovenskih partnerjev v skupne Evropske pobude in platforme 
Partnerji fokusnega področja Funkcionalni materiali se vključujejo v eno 
najmočnejših skupnih Evropskih pobud, Skupno tehnološko iniciativo " BioBased 
Industries46" (JTI BBI). V okviru 5-ih prednostnih vrednostnih verig, določenih v 
Strateški raziskovalni in inovacijski agendi, je med prednostnimi vrednostnimi 
verigami, kamor se usmerjajo vlaganja, vrednostna veriga »Od ligninoceluloznih 
surovin do naprednih biogoriv, biokemikalij in biomaterialov«, usmerjena v 
zagotavljanje surovin in tehnologij za goriva, kemikalije in materiale naslednje 
generacije. Iniciativo vodi industrija, papirna industrija je med večjimi vlagatelji. 
Slovenska papirna industrija se povezuje in aktivno sodelujejo v programu preko 
Evropskega združenja CEPI (Confederation of European Paper Industries47), ki 
je med najpomembnejšimi skupinskimi partnerji in direktno preko svojih 
mednarodnih verig (kot del največjih evropskih grupacij, kot sta Mayr-Melnhof 
Kartongruppe v sestavi katere je Količevo karton in Brigl-Bergmeister, skupina 
Papirnice Vevče).  
 

                                                           
46 https://www.bbi-europe.eu/ 
47 http://www.cepi.org/, 19.6.2017 

http://www.cepi.org/
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Konzorcij partnerjev v gozdno-lesni verigi je uspel na razpisu EU v programu 
Teaming za vzpostavitev Evropskih centrov odličnosti. Konzorcij pod vodstvom 
Univerze na Primorskem in v sodelovanju z priznanim tujim inštitutom, Fraunhofer 
Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut je oblikoval strateški 
program; »Renewable materials and healthy environments research and innovation 
centre of excellence (InnoRenew CoE)«. Namen projekta je vzpostaviti center 
odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter 
raziskav zdravega bivanjskega okolja ter z njegovim delovanjem omogočiti preboj 
Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva. Inštitut 
za celulozo in papir, Univerza v Mariboru in Zavod za gradbeništvo so med sedmimi 
slovenskimi partnerji projekta. 
Partnerji so aktivni člani Slovenske gozdno lesne tehnološke platforme (SGLTP) 
in preko nje Evropske Forest Based Sector Technology Platform48. Pobude in 
aktivnosti sledijo izdelani skupni strateški raziskovalni in inovacijski agendi. 
 
Preko TC IRSPIN (Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije) 
so podjetja tekstilne industrije članice Evropske tekstilne tehnološke 
platforme49, ki je izdelala strateški akcijski plan za raziskave in razvoj na sedmih 
visoko perspektivnih tehnoloških in tržnih področjih (TFE). Prvi med njimi je prav 
razvoj trajnostnih virov surovin »Sustainable textile raw materials – resource 
efficiency in textile materials«. 
 
Primerjalne prednosti Slovenije: state-of-the- art na področju funkcionalnih 
materialov 
Fokusno področje »Funkcionalni materiali« združuje ključne slovenske industrijske 
partnerje in raziskovalne ustanove (18 partnerjev) in temelji na izkoriščanju 
potenciala biomase ter drugih odpadkov za razvoj naprednih materialov in bio-
osnovanih produktov, z vzpostavljanjem novih verig vrednosti za kaskadno in 
trajnostno rabo obnovljivega surovinskega vira z: 
 izkoriščanjem gradnikov biomase (celuloza, hemiceluloza, lignin, ekstrakti) za 

pridobivanje produktov z visoko dodano vrednostjo, nanoceluloze in bio-
osnovanih spojin za industrijo lepil, premazov in smol; 

 razvoj naprednih produktov v primarni predelovalni verigi lignoceluloznih 
vlaken, industriji papirja, kartona in prej, z uporabo pridobljenih spojin in 
nanoceluloze; 

 razvoj in aplikacija biokompozitnih materialov na osnovi pridobljenih 
biopolimerov in bio-osnovanih spojin v konkurenčne produkte v avtomobilski, 
tekstilni, elektro in gradbeni industriji; 

 razvoj učinkovitih procesov in naprav za snovno in energetsko izrabo odpadkov 
in pridobivanje novih bioloških produktov (encimi), gradbenih materialov in 
energije. 

 
Uporaba lesno-plastičnih kompozitov (slika 13) je predvsem razširjena na področju 
gradbeništva (za kritine, opaže, fasade, ograje), v avtomobilskem sektorju (notranja 
oprema), za tehnične aplikacije, pohištvo in potrošniško blago (blago široke 

                                                           
48 http://www.forestplatform.org/#!/, 19.6.2017 
49 http://www.textile-platform.eu/, 19.6.2017 

http://www.forestplatform.org/#!/
http://www.textile-platform.eu/
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potrošnje). Kompoziti z vključenimi naravnimi vlakni se uporabljajo predvsem za 
notranjo opremo v avtomobilski industriji. V zadnjem času začenjajo kompoziti z 
naravnimi vlakni vstopati razen avtomobilskega sektorja tudi na druga tržišča, v 
razvoju so tudi lesno-plastični granulati za injekcijsko stiskanje in druge ne-
ekstruzijske postopke, ki so zanimivi za proizvajalce blaga široke potrošnje, 
tehnične dele, avtomobilske dele, pohištvo. V letu 2012 je proizvodnja lesno-
plastičnih kompozitov v Evropi znašala 260.000 ton, proizvodnja kompozitov z 
vključenimi naravnimi vlakni pa 92.000 ton, kar predstavlja skupno 10 do 15% 
celotnega evropskega trga kompozitov (vključno s kompoziti s steklenimi vlakni in 
ogljikom). Napovedi kažejo, da bo delež v prihodnosti močno naraščal posledično 
zaradi naraščajočih cen polimerov kot tudi zaradi intenzivne politične podpore, ki 
spodbuja razvoj in povišano uporabo bio-osnovanih produktov.    

 

 
Slika 13: Lesno-plastični biokompoziti in biokompoziti z vključenimi naravnimi 

vlakni50. 
 

 
Tabela 1 prikazuje obseg proizvodnje biokompozitov v EU v letu 2012 in napovedi 
za leto  
2020. Predvidevanja rasti obsega proizvodnje v letu 2020 temeljijo na predpostavki, 
da bodo obstajale močne politične podpore za zvišanje deleža bio-osnovanih 
materialov. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 WPC/NFC Market study 2014-10 ,Update 2015-06, nova Institute, www.bio-based.eu/markets 
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Tabela 1: Obseg proizvodnje biokompozitov v EU v 2012 in napovedi za leto 2020  
                   (v tonah)9 

 
Biokompoziti Proizvodnja v l. 2012 

[v tonah] 
Predvidena proizvodnja v l. 

2020* 
[v tonah] 

Lesno-plastični kompoziti 
Gradbeništvo  190 000 t 450 000 
Avtomobilska industrija  60 000 300 000 
Tehnične aplikacije, pohištvo, 
potrošniško blago  

15 000 > 200 000 

Granulati  40 000 > 300 000 
Kompoziti z naravnimi vlakni 
Avtomobilska industrija  90 000 350 000 
Granulati  2 000 > 20 000 
*s političnimi podporami za bio-osnovane produkte 

 
Tudi na trgu bio-osnovanih polimerov se napoveduje hitra rast: svetovne 
proizvodne kapacitete naj bi se po napovedih povečale s 6,6 milijona ton v letu 2016 
na 8,5 milijona ton v letu 2021 (Bioeconomy Market Reports51). Predvideva se 4 % 
letna stopnja rasti od 2015 do 2021. Napovedi za EU predvidevajo rast s 4,2 milijona 
ton v 2016 na 6,1 milijona ton v 2021 (slika 14). 
 

 
 

Slika 14: EU proizvodne kapacitete bioplastike (Bioeconomy Market Reports) 
 
Trendi na področju tradicionalnih trgov papirne in papirno-predelovalne industrije 
kažejo na upadanje trga grafičnega papirja, hkrati pa na rast trga papirne in 

                                                           
51 Bioeconomy Market Reports , Services of Nova-Institute; www.bio-based.eu/reports, 19.6.2017 

http://www.bio-based.eu/reports
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kartonske embalaže, ki že dosega 50 % delež med vsemi materiali ter rast trga 
higienskih produktov. Napredna embalaža (angl. Advanced Packaging), v ospredju 
katere je papirna in papirno predelovalna industrija, je prepoznana kot ena od 
desetih najpomembnejših industrij prihodnosti (angl. Emerging Industries). 
Vključuje vse vrste embalaže od proizvodnje, transporta do končne potrošnje ter vse 
funkcije varovanja produktov, od fizičnega varovanja do zaščite pred različnimi 
elementi in vplivi okolja (električni, magnetni, optični in drugi vplivi, voda in plini, 
onesnaževalci…). Napredna embalaža tako odpira številne priložnosti za nove 
produkte na področju aktivne in inteligentne embalaže kot tudi na novih področjih 
uporabe tega naravnega in obnovljivega materiala v različnih industrijah kot so 
tekstilna industrija, lesna industrija, proizvodnja in predelava plastike, avtomobilska 
industrija, elektronika, medicinska oprema, gradbeništvo in druge. 
Napredna embalaža je področje, ki je hkrati v mednarodnih primerjavah (European 
Cluster Panorama 201452) prepoznano kot ena izmed štirih vidnih primerjalnih 
prednosti Slovenije. Vključuje vse vrste embalaže od proizvodnje, transporta do 
končne potrošnje ter vse funkcije varovanja produktov, od fizičnega varovanja do 
zaščite pred različnimi elementi in vplivi okolja (električni, magnetni, optični vplivi, 
voda in plini, onesnaževalci…). 
Trg embalaže konstantno raste. Mednarodne analize (Smithers Pira Report53) 
potrjujejo napovedi o nadaljnji rasti okrog 4 % letno. Celotna prodaja trajnostne 
embalaže naj bi po ocenah do leta 2018 dosegla 244 milijard dolarjev. Splošni 
trendi, ki pomembno vplivajo na rast in razvoj trga so rastoče ekonomije in trgi 
(Azija, BRIK, Vzhodna Evropa) z rastjo standarda in potrošnje, splošni trendi 
naraščajoče potrošnje na trgih zdravja in kozmetike ter vse večja okoljska 
ozaveščenost, ki se odraža tudi v vse bolj usmerjenih zahtevah politik po okoljsko 
sprejemljivejših materialih. Trendi v embalažnih industrijah so strnjeni v zahteve po 
lažji (downsizing), obnovljivi in varni (zdravje) embalaži, z visoko stopnjo 
personalizacije in funkcionalnosti. 
Aktivna in inteligentna (napredna) embalaža je izraz, ki se pojavlja kot odziv na te 
trende in je zlasti usmerjen na embalažo za prehrano, farmacijo, kozmetiko in 
dobrine za splošne uporabo, kar predstavlja tudi najhitreje rastoče segmente trga. 
Razvojne usmeritve so v razvoju naprednih materialov, ki omogočajo različne 
funkcionalnosti, njihov nadzor in transparentnost ter uporabo naprednih tehnologij. 
V tem segmentu se pojavlja tiskana elektronika, ki prinaša embalaži pomembne 
nove funkcionalnosti v smislu personalizacije, varnosti (zaščite pakiranih 
produktov), spremljanja poti produktov in podobno. Tiskana, organska in fleksibilna 
elektronika je sicer širše področje, ki kaže trende izredne rasti razvoja in uporabe na 
različnih področjih. Napredna embalaža je eden od trgov, kjer se že pospešeno 
uveljavlja, napoveduje pa se hiter razvoj  tako posameznih komponent kot uporabe 
v različnih drugih industrijah. Študije napovedujejo (Printed, Organic & Flexible 
Electronics Forecasts, Players & Opportunities 2015-2025, IDTechEx, January 
2015)54 rast trga tiskane elektronike od sedanjih okvirno 30 milijard dolarjev na 

                                                           
52 European Cluster Panorama 2014, European Cluster Observatory report, http://eco2.inno-projects.net/2014-
10-15-cluster-panorama-d1.4a.pdf 
53 The Future of Sustainable Packaging, 2015, http://www.smitherspira.com/news/2013/august/sustainable-
packaging-trends-to-2018 
54 http://www.printedelectronicsnow.com/issues/2015-03-01/view_features/the-state-of-flexible-and-printed-
electronics/47776, 19.6.2017 
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preko 70 milijard do leta 2025. Napredna embalaža trenutno predstavlja 38% 
celotnega trga embalaže oziroma 20.2 milijard dolarjev, do leta 2020 se pričakuje 
porast deleža na 44% oziroma 30 milijard dolarjev55. 
Velikost globalnega trga pametnih tekstilij je bila ocenjena na 544,7 milijona 
dolarjev v letu 2015 in se bo predvidoma povečala za več kot 35% od leta 2016 do 
leta 202456. To se pripisuje vse večji uporabi pametnih tekstilij za različna področja 
uporabe kot so šport, medicina, zaščita (npr. vojska), gradbeništvo in transport 
(interier) predvsem zaradi lastnosti kot so vodoodpornost, samočistilnost, UV 
zaščita, ognjevarnost, anti-bakterijske lastnosti, ipd.  Funkcionalni materiali imajo 
torej pomembno naraščajočo vlogo v moderni družbi in predstavljajo materiale, ki 
imajo ob nosilnih zmogljivostih tudi izvirne funkcionalne lastnosti ter predstavljajo 
možnost za preboj naše industrije med najrazvitejše. Razvoj zahteva razmeroma 
majhna vlaganja, malo prostora, energije in surovin, pač pa visoko specializirane in 
interdisciplinarno sodelujoče strokovnjake. Zato bomo v vertikali 'funkcionalni 
materiali' sinergistično povezali raziskovalno razvojne institucije in strateško 
pomembna podjetja, še posebej srednja in mala podjetja pod okriljem aktivnih 
združenj in grozdov, z namenom vzpostavitve učinkovitega inovacijskega eko-
sistema na tehnoloških področjih inovativnih funkcionalnih materialov. 
 
Svetovni trg funkcionalnih materialov zajema napredne funkcionalne kompozite, 
nanomateriale, napredne energetske materiale, funkcionalne keramične materiale 
in prevodne inteligentne polimere, kjer imajo največji delež napredni funkcionalni 
kompoziti, z vrednostjo trga 24,4 milijarde dolarjev v letu 2014 in napovedano 
rastjo        5,8 % v naslednjih 5 letih, medtem ko nanomateriali z 18 % skupno letno 
stopnjo rasti, predstavljajo najhitreje rastoče področje naprednih funkcionalnih 
materialov. Vse večje povpraševanje po multifunkcionalnih materialih, ki so 
potrebni v visokotehnoloških aplikacijah, in redkokdaj obnovljivi ali bioosnovani, pa 
neizogibno pomeni tudi visoko okoljsko obremenitev (tako iz perspektive 
uporabljenih materialov, kot vse večjega akumuliranja odpadkov), česar se zavedajo 
tudi potrošniki, ki vse bolj posegajo po »zelenih« in reciklabilnih produktih. Nujen 
bo prehod v industrijsko družbo, ki bo temeljila na razvoju in uporabi izdelkov z 
visokim deležem bio-osnovanih komponent.  
 
Tukaj lahko slovenska industrija najde svojo veliko priložnost za tehnološki preboj, 
saj bi z uporabo lokalnega vira biomase onemogočili povezavo med ekonomsko 
rastjo ter izčrpavanjem neobnovljivih virov in tako pozitivno vplivali na okolje. V 
skladu z vizijo »Bio-Based Industries (BBI)« in konceptom razvoja bio-ekonomije 
predstavljajo trend na področju funkcionalnih materialov produkti z vključenim 
deležem bio-osnovanih komponent, ki omogočajo izboljšanje fizikalnih in 
mehanskih lastnosti (povečanje trdnosti, znižanje gostote …) obenem pa so nosilci 
različnih funkcionalnosti; (i) termoplastični kompoziti ojačani z naravnimi vlakni in 
nanodelci, plastični materiali iz biopolimerov, lesno-plastični kompoziti, (ii) 
električne naprave (tiskana elektronika, baterijske komponente iz naravnih vlaken), 
(iii) embalažni materiali (pametna embalaža – senzorika, sledljivost, beleženje 
trenutnih pogojev, barierne lastnosti – superhidrofobnost, oleofobnost), (iv) 
                                                           
55 A. Ivankovic, Status of the Advanced Packaging Industry 2015, Yole Développemen (www.semi.org/en/status-
advanced-packaging-industry-2015), 19.6.2017 
56 http://www.grandviewresearch.com/press-release/global-smart-textiles-industry, 19.6.2017 

http://www.semi.org/en/status-advanced-packaging-industry-2015
http://www.semi.org/en/status-advanced-packaging-industry-2015
http://www.grandviewresearch.com/press-release/global-smart-textiles-industry


 
 

116 
 

biomedicinski materiali (diagnostični papir, bio-odzivni senzorji, biorazgradljivi 
implantati za tkivni inženiring, sodobni obliži za zdravljenje, ciljno doziranje 
zdravil) in (v) tekstilni in izolacijski materiali (samočistilni, antistatični premazi, 
vlaknati superizolatorji, fazno spremenljivi materiali). Znotraj fokusnega področja 
Funkcionalni materiali bodo potekale aktivnosti za nadgradnjo tradicionalnih 
tehnologij z naborom sodobnih proizvodnih tehnologij katerih uporaba bo 
omogočala zadovoljevanje potreb trga in potrošnikov po vse bolj sofisticiranih 
izdelkih. Takšne tehnologije so med drugim 3D tisk, plazemska tehnologija, 
elektropredenje, nanotehnologija, itd.). Hkrati bomo v celostni pristop EcoDesign-a 
vpeljali tudi IKT tehnologije v faze razvoja, proizvodnje, distribucije in rabe izdelka 
in tako posodobili ustaljene poslovne modele in verige vrednosti. 
 
Navedene smernice bodo že v bližnji prihodnosti narekovale prisotnost in uspešnost 
tudi slovenskih podjetij na globalnih in domačih trgih, kot so polimerna, papirna, 
tekstilna, lesno predelovalna, kemijska, premazna, gradbena, avto in elektro 
industrija in druge. Aktivnosti fokusnega področja Funkcionalni materiali bodo 
podpirale tudi širitev in odpiranje novih trgov partnerjev, ki razvijajo tehnologije, 
produkte  in storitve za proizvodnjo in predelavo materialov.  
 
Pomemben je tudi sinergijski učinek, ki ga bo omogočala fokusno področje 
Funkcionalni materiali, saj bo s povezovanjem strateških akterjev odpirala možnosti 
razvoja posameznih dejavnosti, spodbujala skupna vlaganja v razvojne projekte, 
povečala števila zaposlenih, nastajanje novih podjetij, povečanje skupnih nastopov 
na mednarodnih trgih, vzpostavitve novih verig vrednosti v Sloveniji, visoke stopnje 
personalizacije produktov ter hkrati ekonomsko in okoljsko učinkovitost 
proizvodnje (manjša poraba virov, energije, manjši vpliv na okolje, ponovna 
uporaba). Ta usmeritev je tudi prednostno izpostavljena v strateških programih 
raziskav in razvoja v Evropski uniji (Horizon 2020, Skupna tehnološka pobuda BBI). 
 
Struktura fokusnega področja Funkcionalni materiali  
Namen področja Funkcionalni materiali je razvoj naslednje generacije naprednih 
kompozitov in funkcionalnih sistemov, ki bodo vključevali gradnike odpadne 
biomase ali drugih odpadkov kot tudi nanodelce (npr. nanoceluloza, anorganski 
nanodelci, magnetni nanodelci ipd.) in bodo omogočili proizvodnjo novih visoko 
zmogljivih konstrukcijskih in specialnih produktov, ki bodo okoljsko trajnostni, 
hkrati pa bodo zagotavljali boljše lastnosti, dolgoročno učinkovitost, izboljšano 
trajnost in vrednost. Na osnovi izkazanega interesa deležnikov, konkurenčnih 
prednosti Slovenije in iz tega izhajajočega razvojnega potenciala države, je fokusno 
področje zasnovana tako, da vzpostavlja naslednja tehnološka področja, na katerih 
bo potekalo osredotočanje: TRAJNOSTNI KOMPOZITI ter NAPREDNA 
EMBALAŽA/MATERIALI.  
 
Rezultat bodo novi konkurenčni produkti na tradicionalnih trgih papirne in papirno-
predelovalne industrije, tekstilne industrije, medicine, gradbeništva, avtomobilske 
industrije, industrije polimerov, lepil in premazov. Tehnološka področja in 
produktne smeri prikazuje slika 15.  
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Slika 15: Struktura fokusnega področja Funkcionalni materiali 

 
A. TRAJNOSTNI KOMPOZITI 
V različnih gospodarskih panogah nastajajo vlakna, ki pogosto nimajo koristne 
končne rabe ali pa se iščejo nove rešitve, predvsem pri tistih, ki nastajajo v velikih 
količinah. Po drugi strani pa je znano, da so vlakna primerna za integracijo v 
različnih kompozitih za izboljšanje njihovih funkcionalnih lastnosti.  
Na področju trajnostnega gradbeništva se uveljavljajo cementni in polimerni 
kompoziti z naravnimi in recikliranimi odpadnimi vlakni z dodatki različnih polnil 
(npr. organska nanopolnila). Vgradnja recikliranih odpadnih in naravnih vlaknin 
(prej iz predilnic, konopljine volne,…) ter lahko tudi drugih odpadnih materialov 
(npr. lahke frakcije komunalnih odpadkov, odpadnih pnevmatik) v malte in betone 
je ena izmed možnosti za izboljšanje trajnostnostnih lastnosti. Predhodne raziskave 
kažejo, da betoni z vlakni lahko dosegajo višje mehanske trdnosti in hitreje 
pridobivajo na trdnosti, saj vlakna delujejo kot superabsorbenti, ki pospešujejo 
hidratacijo in v primeru pravilne obdelave so tudi bolj odporni na staranje. 
Cementni kompoziti z dodanimi recikliranimi odpadnimi vlakni so okoljsko in 
ekonomsko bolj sprejemljivi, saj imajo zaradi uporabe odpadkov in zmanjševanja 
količine cementa manjše vplive na okolje ter manjše energetsko porabo, hkrati pa 
ohranjajo tudi svojo reciklabilnost.  
Drugo področje uporabe cementnih kompozitov je varnostna industrija, kjer se 
napredni kompozitni materiali s kovinskimi ipd. ojačitvami uporabljajo za polnitev 
sten varnostnih vsebnikov zaradi izboljšanja protivlomne odpornosti. Vrednost 
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svetovnega trga varnostne opreme se ocenjuje na 77 bilijonov EUR. Rast trga 
varnostne opreme v zadnjih petih letih je pri 4 %, tudi v prihodnosti je pričakovati 
ugodne stopnje rasti. Rast bodo v prihodnosti poganjali razvoj trga varnostne 
opreme, gospodarska rast ter višji življenjski standard z urbanizacijo (pametna 
mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom). V letu 2014 je vrednost svetovnega 
trga varnostnih vsebnikov ocenjena na 2,42 bilijona EUR, do leta 2020 pa se temu 
segmentu napoveduje 5 % letna rast. Varnostni vsebniki so izdelki s področja 
varnostne opreme (blagajne, trezorji, trezorski prostori = varnostni vsebniki), ki se 
proizvajajo skladno z zahtevami varnostnega standarda EN 1143-1. Prodaja teh 
izdelkov je na najzahtevnejših svetovnih tržiščih še dodatno pogojena s pridobitvijo 
izdelčnih certifikatov pri najbolj renomiranih evropskih certifikacijskih institucijah. 
S pridobljenimi izdelčnimi certifikati proizvajalec varnostnih vsebnikov dokazuje 
skladnost izdelkov s standardom EN 1143-1 ter s tehničnimi rešitvami, ki jih je 
predložil v postopku certifikacije. Predvidoma v letu 2018 se pričakuje izdaja nove 
verzije standarda 1143-1 s precej poostrenimi pogoji glede protivlomne odpornosti. 
Protivlomna odpornost varnostnih vsebnikov, ki ustreza današnjim standardom, bo 
v prihodnosti prav gotovo postavljena pod vprašaj, zato je potrebno že danes iskati 
rešitve za izzive, ki prihajajo. 
 
Veliko vlogo igrajo tudi strukturni kompozitni materiali, ki imajo pri nizki specifični 
teži v primerjavi s konvencionalnimi materiali (jeklo, beton) zelo dobre mehanske 
lastnosti. Z dodatkom organskih nanopolnil, kot je modificirana nanoceluloza, lahko 
dodatno izboljšamo mehanske lastnosti cementnih in polimernih sintetičnih 
(poliester, polietilen, polipropilen, poliuretan, polistiren, ...) ter polimernih naravnih 
(polilaktid, termoplastični škrob, polihidroksialkanoati,…) kompozitov. Izkazalo se 
je namreč, da takšni kompoziti z ojačitvenimi vlakni in nanostrukturiranimi polnili 
dosegajo izjemne mehanske lastnosti, ki so zanimive za uporabo v različnih 
industrijah (npr. gradbeništvo, pohištvena in avtomobilska industrija). Izziv 
predstavlja tudi učinkovita vgradnja nanoceluloze v polimerno in cementno matrico, 
za kar jo je potrebno površinsko modificirati.  
Z vidika krožnega gospodarstva je poleg uporabe bio/recikliranih vlaken za 
pripravo polimernih kompozitnih materialov zelo pomembna uporaba monomerov 
iz bioobnovljivih virov (npr. glikoli in difunkcionalne kisline). Prav tako je 
bistvenega pomena razviti reaktivne monomere z vinilnimi skupinami, s  katerimi 
bomo nadomestili konvencionalno uporabljen stiren. Vlakna na osnovi 
bioobnovljvih virov (modificirane nanoceluloze) lahko uporabimo tudi za vgradnjo 
kompozitnih premazov z izboljšanimi mehanskimi lastnostmi. Za učinkovito in 
dolgotrajno uporabo materialov je potrebno njihovo površino zaščititi z ustreznim 
premazom, tako, da ustrezajo obremenitvam na posameznem področju (na primer 
zahtevana mehanska in kemična odpornost, enostavno čiščenje, preprečevanje 
prašenja, protizdrsnost …). Taki premazi se lahko učinkovito uporabijo za 
kakovostno in trajno zaščito betonskih tal in kovinskih elementov. S tem zaradi 
preprečevanja karbonizacije betona in korozije kovin podaljšamo življenjsko dobo 
objekta in preprečimo visoke stroške sanacije v prihodnosti. Pomemben parameter 
za doseganje visoke kakovosti izdelkov je, da imajo vsi vgrajeni materiali ekstremno 
nizke emisije hlapnih organskih komponent, kar vodi v razvoj novih premazov z 
uporabe obnovljivih virov in s čim manjšo vsebnostjo hlapnih organskih komponent 
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(VOC) na osnovi veziv iz bioobnovljivih virov, naravnih olj in njihovih maščobnih 
kislin.  
 
B. NAPREDNA EMBALAŽA/MATERIALI 
Pomemben trg partnerjev s področja papirne in delno tudi polimerne industrije je 
hitro rastoč in vse zahtevnejši trg napredne embalaže. Partnerji se že uspešno 
vključujejo v mednarodne verige vrednosti, njihova dolgoročna konkurenčnost pa 
zahteva prilagajanje na trende in zahteve, ki se odražajo v vse večji splošni okoljski 
ozaveščenosti in zakonodajnih zahtevah glede varovanja okolja in zdravja ter 
zahtevah po večfunkcionalnosti in personalizaciji produktov, zlasti za prehrambeno, 
farmacevtsko in kozmetično industrijo. Raziskave, razvoj in inovacije na tem 
področju so zato usmerjene v uporabo nanoceluloze in okoljsko sprejemljivih 
aditivov ter v razvoj tehnologij in postopkov za izboljšanje in doseganje novih 
funkcionalnosti, kot so barierne lastnosti za zaščito produktov in dodane 
funkcionalnosti za zagotavljanje varnosti in nadzora.  
Področje naprednih (funkcionalnih, pametnih) materialov predstavlja ključno 
usmeritev za specializacijo v papirni, tekstilni in polimerni industriji, s 
povezovanjem v nove verige in razvojem večfunkcionalnih materialov za 
konkurenčne produkte na tradicionalnih trgih tekstilne industrije, papirja, papirne 
in plastične embalaže ter produktov široke potrošnje. Hkrati pa podpira njeno 
diverzifikacijo z razvojem naprednih materialov za nove aplikacije na širšem, hitro 
rastočem trgu t.i. napredne embalaže.  
 
Opredelitev prihajajočih tehnologij 
Znotraj fokusnega področja Funkcionalni materiali bodo potekale aktivnosti za 
nadgradnjo tradicionalnih tehnologij z naborom sodobnih proizvodnih tehnologij 
katerih uporaba bo omogočala zadovoljevanje potreb trga in potrošnikov po vse bolj 
sofisticiranih izdelkih. Takšne tehnologije so med drugim 3D tisk, plazemska 
tehnologija, elektropredenje, nanotehnologija, itd.). Tradicionalne tehnologije za 
pripravo biokompozitov so kompresijsko stiskanje, ekstrudiranje in 
termoformiranje ter injekcijsko stiskanje. Tehnologije omogočajo proizvodnjo 
lahkih in visoko-kvalitetnih kompozitnih produktov, ki imajo boljše lastnosti v 
primerjavi s čistimi plastičnimi materiali ali kompoziti s steklenimi vlakni. Glavne 
prednosti so lahka konstrukcija, odpornost na deformacije in, odvisno od celotnega 
koncepta, cena. Slabosti so predvsem v omejitvah pri oblikovanju, v ostankih in v 
nekaterih primerih v stroških zaradi integracije strukturnih delov. Znotraj 
fokusnega področja Funkcionalni materiali bodo potekale aktivnosti za nadgradnjo 
tradicionalnih tehnologij z naborom sodobnih proizvodnih tehnologij katerih 
uporaba bo omogočala zadovoljevanje potreb trga in potrošnikov po vse bolj 
sofisticiranih izdelkih. Takšne tehnologije so med drugim 3D tisk, plazemska 
tehnologija, elektropredenje, razvoj in uporaba nanopolnil, mikro- in 
nanokapsuliranje, elektropredenje, tiskana elektronika, ki omogočajo lažjo 
integracijo bioloških vlaken v matrice in tehnologije za doseganje 
večfunkcionalnosti materialov. Reaktivne plazme57 omogočajo kemijske reakcije na 
površini, ne da bi sicer spremenile lastnosti obdelovanca. Za razliko od »navadne« 
plazme omogočajo domala poljubno izbiro funkcionaliziranosti površine 

                                                           
57 K. S. Siow, L. Britcher, S. Kumar, H. J. Griesser, Plasma Process. Polym. 2006, 3, 392–418 
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obdelovanca glede na specifične zahteve. Primer: če želimo na površino umetne žile 
ali polimernega stenta kovalentno vezati heparin (antikoagulant), rabimo na 
površini amino skupine (-NH2), kar je moč doseči z uporabo plazme amonijaka. V 
plazmi molekule amonijaka (NH3) razpadejo na radikala -NH2 in =NH, slednja se 
kemijsko vežeta na površino ogljikovodika (in sicer na ogljikov atom). Drug primer: 
Če želimo narediti nanocelulozo (ali katerikoli drug organski »prah«) omočljivo za 
tekoči polimer, je treba narediti površino funkcionalizirano z zelo polarnimi 
karboksilnimi skupinami, kar storimo z uporabo plazme, v kateri je obilo 
nascentnega kisika (O namesto standardnega O2). Tretji (splošen) primer: za dober 
oprijem kakršnekoli prevleke (biokompatibilne, antimikrobne, funkcionalne) je 
potrebno uporabiti specifične plazemske radikale, ki površino polimera 
»prepričajo«, da vežejo enakomerno porazdeljen tanek sloj učinkovine.  
Nano-vlakna je možno ustvarjati s pomočjo različnih metod, med temi pa je ena 
zanimivejših metod elektropredenje (angl. electrospinning), saj predstavlja okolju 
prijazno in relativno preprosto tehnologijo, ki omogoča proizvodnjo vlaken iz 
različnih polimerov, tako sintetičnih kot tudi naravnih 58, 59, 60. Metoda temelji na 
uporabi elektrostatskih sil za oblikovanje neskončnih vlaken s premerom med deset 
nanometri in nekaj mikrometri. Tako finih vlaken ni mogoče oblikovati s 
konvencionalnimi metodami izdelave netkanih tekstilij. Nanovlakna, oblikovana po 
postopku elektropredenja, imajo izjemno veliko aktivno površino na enoto mase 
(pri premeru 100 nm je površina vlaken 40 m2/g), medtem ko sam postopek 
elektropredenja omogoča tudi načrtno oblikovanje strukture koprene (npr. 
načrtovanje velikosti por v kopreni z uravnavanjem premera nanovlaken in gostote 
vlaken). Po postopku elektropredenja lahko izdelamo nanovlakna iz sintetičnih ali 
naravnih polimerov in njihovih mešanic, polimerov z vključenimi različnimi 
nanodelci (kovinskimi, keramičnimi delci …), z vključenimi zdravilnimi 
učinkovinami itd. Oblikujemo lahko posamezna vlakna, kot tudi koprene z naključno 
ali načrtovano ureditvijo vlaken. Vlakna s kompleksno strukturo, kot na primer 
jedro-plašč ali votla vlakna, pa lahko proizvedemo po posebni metodi 
elektropredenja. Glede na prednosti, ki jih izkazujejo nanovlakna, oblikovana po 
postopku elektropredenja, je postal ta postopek zelo pomemben del raziskav na 
številnih področjih uporabe tehničnih tekstilij, kot so zaščitni materiali, zračni in 
oljni filtri za avtomobilsko industrijo, agrotekstilije in predvsem na področju 
medicine. Metoda je uporabna tudi za izdelavo materialov za baterije in 
fotovoltaične celice, zanimiva so tudi z vidika kreiranja super-absorpcijskih 
materialov, sposobna so shranjevanja energije61. Trenutna tržna vrednost z nano-
vlakni je ocenjena na približno 400 milijonov dolarjev, po ocenah pa naj bi ta 
vrednost do leta 2020 presegla 1 milijardo dolarjev 62. 
Mikrokapsuliranje/nanokapsuliranje je proces pri katerem se aktivna oziroma 
funkcionalna komponenta (ali zmes komponent) ujame v sekundarni material 
(nosilec ali enkapsulant) z namenom zaščite aktivnih komponent pred neugodnimi 
okoljskimi vplivi, kot so svetloba, vlaga in kisik, kar prispeva k povečanju roka 
trajanja produkta, ter za doseganje kontroliranega sproščanja aktivnih učinkovin. 

                                                           
58Homayoni H.et al., Carbohydrate Polymers, 2009, 77, 656-661 
59 Wang H., et al.; Recent Patents on Nanotechnology 3, 2009, 21-31 
60 Su P.et al.; Carbohydrate Polymers, 2011, 84, 239-246 
61 Su P.et al.; Carbohydrate Polymers, 2011, .84, 239-246 
62 Bhat, J. Tekstilne Sci. & Eng., 2015, 5-186 
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Kapsule so velike od nekaj nanometrov do nekaj milimetrov in omogočajo 
enostavnejši vnos aktivne komponente v končni izdelek. Poznamo različne tehnike 
enkapsulacije kot so razpršilno sušenje, enkapsulacija s superkritičnimi fluidi, 
ekstrudiranje, oplaščenje v fluidiziranem sloju, koacervacija, enkapsulacija v 
liposome, kompleksacija s ciklodekstrini, ko-kristalizacija, emulgiranje itd. Izbira 
enkapsulacijskega postopka je odvisna od kemijskih in fizikalnih lastnosti aktivne 
komponente, nosilcev in končnega produkta63.  
 
A. TRAJNOSTNI KOMPOZITI 
 
A1. Razvoj cementnih kompozitov (betoni, malte, ometi) z dodatkom naravnih ali 
recikliranih odpadnih vlaken in dodatkov  
 
Razvoj cementnih kompozitov bo potekal v skladu z določbami Zakona o gradbenih 
proizvodih oziroma Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in sveta. 
 
A1.1 Cementni kompoziti na področju trajnostnega gradbeništva 
Eno izmed najbolj aktualnih raziskovalnih področij na področju trajnostnega 
gradbeništva je izdelava visoko funkcionalnih trajnih in trajnostnih betonov, malt in 
ometov z vključevanjem organskih vlaken, ki povečujejo tudi njihovo reciklabilnost. 
Tako je ena izmed možnosti uporabe odpadnih prej iz predilnic za nadomeščanje 
polimernih vlaken v betonu oziroma dodajanjem le-teh v malte in betone za 
izboljšanje mehanskih in trajnostnih lastnosti. Cementni kompoziti z biološkimi 
vlakni lahko dosegajo višje mehanske trdnosti, hitreje pridobivajo na trdnosti saj 
vlakna delujejo kot superabsorbenti, ki pospešujejo hidratacijo in so odporni na 
staranje. Betoni, malte in ometi z dodanimi odpadnimi vlakni so okoljsko in 
ekonomsko bolj sprejemljivi (imajo manjše vplive na okolje zaradi uporabe 
odpadkov in manjših energetskih vplivov) ter bolj reciklabilni. Poleg odpadnih 
vlaken iz predilnih prej je smotrna uporaba tudi ostalih odpadkov za nadomeščanje 
cementnih veziv in naravnega agregata kot tudi organskih vlaken (npr. organska 
vlakna iz enoletnih rastlin) zaradi česar se okoljski, ekonomski in socialni odtis 
tovrstnih zelenih cementnih kompozitov še zmanjša. 
 
A1.2 Cementni kompoziti na področju trajnostne varnostne opreme 
Od naprednih kompozitnih materialov s kovinsko ojačitvijo se pri gradnji varnostnih 
vsebnikov pričakuje enostavna priprava, dobra vgradljivost, visoka trdnost in 
trdota, odpornost proti luščenju in razbijanju ter odpornost proti ekstremnim 
temperaturnim spremembam. Za dosego takšnih lastnosti naprednih kompozitnih 
materialov s kovinsko ojačitvijo je potrebno poiskati ustrezne komponente oziroma 
sestavine, določiti njihov delež (receptura) ter natančno opredeliti postopek 
priprave. V varnostni industriji se trenutno uporabljajo napredni kompozitni 
materiali s kovinsko ojačitvijo, ki dosegajo tlačne trdnosti do 220 MPa, za izpolnitev 
rastočih zahtev v prihodnosti pa je potrebno razviti napredne kompozitne materiale 
s kovinsko ojačitvijo, ki bodo v pogojih redne proizvodnje omogočala doseganje 
tlačne trdnosti 250 MPa ali več. Rešitve za izboljšanje protivlomne zaščite 
varnostnih vsebnikov pa ne smemo obravnavati le enostransko, ampak je pri tem 
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potrebna celovita interdisciplinarna obravnava, ki vključuje okoljske vidike, 
trajnostne tehnologije in modernizacijo procesov ter upravljanja celotnega 
proizvodnega cikla.  
 
A2. Razvoj polimernih kompozitov/premazov/lepil z dodatkom naravnih ali 
recikliranih odpadnih vlaken in nanopolnil 
A2.1 Novi nanopolimerni kompoziti z izboljšanimi mehanskimi lastnostmi 
Kompoziti so lahki materiali, ki pa imajo kljub temu odlične mehanske lastnosti. V 
zadnjih letih so z različnimi nanopolnili uspeli lastnosti kompozitov še izboljšati. 
Nanokompoziti na osnovi plastičnih vlaken v kombinaciji z različnimi 
nanostrukturnimi anorganskimi polnili dosegajo izjemne mehanske lastnosti - z 
izjemnimi nateznimi trdnostmi in nateznimi moduli. Pomembno je tudi, da 
tehnologija priprave kompozitov (navijanje, vakuumska infuzija, laminacija,…) 
omogoča tudi pripravo nanokompozitov, kar bo močno olajšalo prenos rezultatov 
laboratorijskih raziskav v proizvodnjo. 
 
A2.2 Izdelava izolacijskih/plastičnih kompozitov za gradbeno in avtomobilsko 
industrijo 
Sodobna industrija stavbnih izolacij usmerja svoje proizvodne kapacitete tudi v 
industrijsko recikliranje. Izhajajoč iz te potrebe bo opredeljen razvoj in izbira najbolj 
primernega postopka recikliranja odpadkov t.i. bio/materialov (povezava z 
vertikalo Recikliranje in vertikalo Biomasa in alternativne surovine SRIP-a Krožno 
gospodarstvo), skladno z njihovo najbolj učinkovito metodo predelave, upoštevajoč 
vizijo o končnih izolacijskih lastnostnih ciljanega produkta. V okviru postopka 
predelave bodo upoštevane specifične lastnosti izbrane bio/mase, kot npr. njena 
gostota, velikost, oblika ter njene različne in specifične funkcionalne lastnosti (npr. 
visoka protimikrobna aktivnost konoplje-konopljina vlakna, specifičnost piščančjega 
perja v smislu termične regulacije, hidrofobnosti keratina,  itd.). Za izboljšanje 
adhezije biomase, kakor tudi mehanskih in vodo-odpornih lastnosti kompozita, 
bodo uporabljeni različni polimerni materiali v obliki organskih smol in/ali 
nanodelcev (PLA, fenolne ligninske smole, disperzija nanoceluloze, nanodelci 
zeolita, itd.). V povezavi s tem bodo uporabljeni biopolimeri in/ali njihovi derivati 
potencialno še dodatno funkcionalizirani (npr. zmanjšanje mikrobne kontaminacije, 
sevanja, gorenja, prenosa kisika/vodne pare,...), in testirani upoštevajoč različne 
masne deleže oziroma masna razmerja posameznih komponent. Izdelava bo 
potekala na osnovi relativno preproste metode, ki zajema potapljanje vzorca, 
vakuumsko filtracijo in sušenje na zraku oziroma kompresijsko stiskanje vzorca. 
Glede na zadnja dva postopka bo proučena razlika glede učinkovitosti v smislu 
izbire načina sušenja-stiskanje.  
Za dosego čim manjše mase proizvoda, njegove visoke togosti in visoke toplotne 
izolacije, ki bi naj temeljila na čim manjši količini vgrajenega polimernega materiala, 
upoštevajoč predvsem vizijo o sodobni, novi arhitekturi pakiranja (hierarhično 
strukturirani večplastni filmi) bodo izdelane izolacijske plošče, temelječe na 
posnemanju narave (mimikrije). V ta namen se predvideva vgraditev krajših, med 
seboj enakomerno povezanih vlaken, ki bodo v enakomernih, debelejših plasteh 
porazdeljena po celotni površini izdelka z namenom zagotoviti dobro ujemanje 
zraka v samo strukturo. Proizvodnja kompozitnih materialov prej opisanih lastnosti 
bo temeljila na že obstoječih, okolju prijaznih tehnologijah za upravljanje z 
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naravnimi viri. Možni postopki bodo zajemali hladno ali toplo kompresijsko 
stiskanje, modeliranje vakuumskih vreč,itd. ter različne postopke izdelave 
kompozitov (mono-kompoziti nasproti več hierarhično-strukturiranim 
kompozitom..). 
 
A2.3 Razvoj in uporaba bionanokompozitov in biokompozitov na osnovi ligno-
celulozne biomase 
Cilj je razvoj kompozitnih granulatov in filamentov iz sintetičnih (polietilen, 
polipropilen, poliuretan, polistiren, itd.) in novih bio-osnovanih (polilaktid, 
termoplastični škrob, polihidroksialkanoati itd.) polimerov z lignoceluloznimi 
dodatki (v obliki nanodelcev, vlaken), ki bodo za potrebe lažje in učinkovitejše 
integracije v polimerno matrico površinsko modificirani.  
Iz različne ligno-celulozne biomase je mogoče izolirati celulozo, nano velikostnega 
reda, z mehanskimi ali/in kemičnimi postopki. Nanoceluloza bo, zaradi njenih 
izjemnih karakteristik, nadalje uporabljena za izboljšanje lastnosti obstoječih 
materialov in za razvoj inovativnih funkcionalnih materialov, ki so primerni za 
uporabo v različnih industrijskih panogah. Celotni sklop bionanokompozitov se 
naslanja na vertikalo Biomasa, kjer je podrobno opisana proizvodnja izolacije 
nanoceluloze iz ligno-celulozne biomase.  
V tem sklopu bi se osredotočili na dve raziskovalni smeri: (i) razvoj novih 
bionanokompozitov in (ii) inovativno integracijo nanoceluloze v materiale, ki se že 
uporabljajo v različnih industrijah. Ta sklop se navezuje na več vrednostnih verig 
produktnih smeri, ki se uvrščajo v različne industrijske panoge.  
Nanoceluloza (NC) predstavlja večnamenski, obnovljiv, biološko razgradljiv, 
trajnostni material s praktično neomejenimi možnostmi uporabe v aplikacijah64, 65, 
66, 67, 68, kar je podrobno opisano v fokusnem področju Biomasa Krožnega 
gospodarstva. Zaradi dobrih mehanskih, termičnih lastnosti in nizkega termičnega 
raztezka je nanoceluloza glavni kandidat za izboljšavo že obstoječih materialov in za 
razvoj novih69, 70.  
V okviru fokusnega področja Funkcionalni materiali bomo nanocelulozo uporabili 
kot ojačitveno komponento pri lesnih lepilih, premazih za les in kompozitih, ki jih 
bomo razvili na osnovi biopolimerov polimlečne kisline (PLA) in 
polihidroksibutirata (PHB). Dokazano je bilo, da dodajanje nemodificirane NC in 
modificirane NC izboljša mehanske lastnosti sicer krhkega PLA in PHB71, 72. V tem 
predlogu bo potrebno optimizirati sestavo/razmerje teh NC/bio-polimernih 
kompozitov.  

                                                           
64 Rebouillat, S., Pla, F. (2013) J. Biomater. Nanobiotechnol. 4: 165-188. 
65 Jorfi, M., Foster, E.J. (2015) Journal of Applied Polymer Science 132: n/a-n/a. 
66 Kim, J.-H., Shim, B., Kim, H., Lee, Y.-J., Min, S.-K., Jang, D., Abas, Z., Kim, J. (2015) Int. J. of Precis. Eng. and Manuf.-
Green Tech. 2: 197-213. 
67 Li, F., Mascheroni, E., Piergiovanni, L. (2015) Packaging Technology and Science 28: 475-508. 
68 Oksman, K., Aitomäki, Y., Mathew, A.P., Siqueira, G., Zhou, Q., Butylina, S., Tanpichai, S., Zhou, X., Hooshmand, S. 
(2016) Applied Science and Manufacturing 83: 2-18. 
69 Dufresne, A. Nanocellulose, From Nature to High Performance Tailored Materials. 2012. 
70 Miao, C., Hamad, W. (2013) Cellulose 20: 2221-2262. 
71 Žepič, V. (2015) Morfološke, termične in strukturne lastnosti sušene in kemijsko modificirane nanofibrilirane 
celuloze lesa iglavcev ter njen ojačitveni potencial (Ljubljana: University of Ljubljana), pp. 153. 
72 Žepič, V., Poljanšek, I., Oven, P. (2015) Nanoceluloza : terminologija, lastnosti in postopki pridobivanja, Papir, 
let. 48, št. 13, str. 40-43. 
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Dokazano je bilo, da krhkost urea-formaldehidnih (UF) in melamin-urea-
formaldehidnih (MUF) lepil in slabe termične lastnosti zmanjšajo mehansko trdnost 
lepilnih spojev in s tem omejujejo njihovo širšo uporabnost. Z dodatkom 
nanoceluloze domnevamo, da se te lastnosti izboljšajo73.  
Na podlagi podatkov iz literature domnevamo, da dodatek NC k površinskim 
premazom za les prispeva k izboljšanju oprijema teh premazov na lesnih substratih, 
zmanjšanju prepustnosti vodne pare in povečanju natezne trdnosti površinskih 
premazov. Izzivi, ki bodo v središču raziskave so naslednji: optimalna kemijska 
modifikacija in kompatibilnost NC z matrico, pa tudi enakomerna porazdelitev v 
matrici, optimizacija lastnosti končnih bio-nanokompozitov glede na količino 
dodatka nanoceluloze.  
V to raziskavo pa bo prav tako vključen razvoj lahkih lesnih ploščnih kompozitov, 
osnovanih na z ligno-celuloznimi nanofibrilami ojačanih vlaknenih ploščah. 
Cilj je razumevanje vloge in obnašanja NC v različnih polimernih matricah, da bi 
razvili inovativne in adhezivne sisteme lepilo/NFC za les, sisteme površinskih 
premazov/NC in sisteme za zaščito lesa. Nadalje je cilj razvoj bio-nanokompozita na 
osnovi gradnikov bio-polimer/NC na osnovi razumevanja interakcij med temi 
gradniki. 
 
A2.4 Razvoj produktov na osnovi biopolimerov iz odpadnih živalskih tkiv  
Cilj je uporaba biopolimerov iz odpadnih živalskih tkiv (npr. perje) za razvoj in 
izdelavo različnih tipov izdelkov z višjo dodano vrednostjo. 
Perutninsko perje je eden od zelo obremenjujočih odpadkov perutninske industrije. 
Ocenjeno je, da v svetu letno nastaja 5 mio ton odpadnega perja, ki je odpadni 
produkt procesov predelave in proizvodnje perutninskega mesa. V preteklih 15 letih 
se proizvodnja in predelava perutninskega mesa v razvitih deželah povečuje letno 
za 5 %. Razvoj novih možnosti uporabe in predelave odpadnega perutninskega perja 
bo eden od najpomembnejših dosežkov na področju recikliranja in upravljanja z 
industrijskimi odpadki.  
V analizo bodo vključene študije možnosti uporabe odpadnega perja za razvoj in 
izdelavo treh tehnološko in stroškovno različnih tipov izdelkov z višjo dodano 
vrednostjo, in sicer: biokompozitnih izolacijskih plošč, materialov za absorpcijo 
olja iz vode in keratinskih kompozitnih filmov in nanovlaken.  
Za pripravo biokompozitnih izolacijskih plošč bodo uporabljene različne tehnike 
izdelave kakor tudi različne mešanice perja in lesnih hoblancev ali lesnega prahu. 
Konvencionalna lepila bodo v največji možni meri nadomeščena z lepili naravnega 
izvora. 
Perje je v 90 % sestavljeno iz strukturne beljakovine keratin, zato predstavlja velik 
potencialni vir tega biopolimera. Keratin je fibrilarni protein, ki se nahaja v laseh, 
volni, perju, kopitih in nohtih. Od drugih fibrilarnih proteinov, kot sta kolagen in 
fibroin se razlikuje po tem, da vsebuje žveplo vsebujočo aminokislino cistein, ki 
predstavlja 7 do 20 % vseh aminokislinskih ostankov. Rezultati raziskav so pokazali, 
da je keratin iz volne biorazgradljiv in vitro in in vivo, in da podpira rast fibroblastov 
in osteoblastov. Povprečna molekulska masa keratina, pridobljenega iz piščančjega 
perja je relativno nizka, in sicer okrog 10 kDa, kar je spodnja meja za izdelavo 
vlaken. Za izboljšanje primernosti raztopin keratina za oblikovanje vlaken bo 
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keratin uporabljen v kombinaciji z drugimi znanimi polimeri z višjimi povprečji 
molskih mas, kot so npr. polietilenglikol, polivinilalkohol in/ali hitozan, analizirana 
pa bo tudi uporaba zamreževalcev, kot sta npr. glicerol in sorbitol. Iz pripravljenih 
mešanic bodo s postopkom elektropredenja oblikovana nanovlakna. Največja 
prednost nanovlaken v obliki netkanih tvorb je izredno velika specifična površina. 
Kot takšna so nanovlakna že uporabljena kot materiali za filtre, obliže za rane, 
ogrodja za tkivni inženiring, žilne implantate in sisteme za kontrolirano 
sproščanje substanc. 
Trenutna stopnja razvoja TRL 3. Potrebne aktivnosti so:  

- laboratorijska validacija trajnostnih kompozitov z vlakni (TRL 4-5) - 
predvidoma do leta 2018, 

- validacija v relevantnem okolju (TRL 6-7) - predvidoma do leta 2020, 
- priprava na komercializacijo (TRL 8-9) - predvidoma do leta 2022. 

 
B. NAPREDNA EMBALAŽA/MATERIALI 
B1 Nanopolnila za doseganje večfunkcionalnosti materialov  
Razvoj sledi trendom na trgu napredne in aktivne embalaže, ki mora biti lažja, 
cenejša, večfunkcionalna in biorazgradljiva. Usmerjen je v doseganje hkratne 
večfunkcionalnosti materialov (papir, tekstilije)  iz celuloznih vlaken z razvojem 
nanopolnil in naprednih tehnologij oplemenitenja površin vlaken, papirja in 
kartona, kot so sol-gel, plazemska tehnologija. 
Partnerji zagotavljajo celostno verigo s potrebnimi kompetencami in sposobnostjo 
za razvoj materialov in prodor na globalni trg z razvojem več vrst nanopolnil na 
osnovi silicija, titana, aluminija ali magnezija za aplikacijo v proizvodnji papirja, ki 
bodo zagotavljale prej opisane želene lastnosti, s tem pa v svetovnem merilu 
konkurenčno prednost industriji. Razvoj materialov in tehnologij nadalje omogoča 
tudi aplikacije na drugih področjih. Izdelki z uporabo nanopolnil niso le lažji pač pa 
imajo pogosto tudi bistveno boljše lastnosti od standardnih materialov. Želene 
lastnosti, ki jih z uporabo nano materialov in tehnologij želimo doseči in sledijo 
potrebam trga, so zlasti termostabilnost, boljša potiskljivost, hidro in oleofobnost, 
protimikrobnost, boljše barierne lastnosti, hitrejša in učinkovitejša biorazgradljivost 
ter zmanjšana gorljivost. 
Za potrebe tekstilne industrije se bomo fokusirali tudi na razvoj inovativnega 
postopka izdelave novih in visoko funkcionalnih prej ali tkanin z integrirano, 
predhodno modificirano in/ali funkcionalizirano nanocelulozo (vključitev zgoraj 
omenjenih surovin), na celulozna vlakna z uporabo obstoječih tehnologij. Z uporabo 
nanoceluloze bomo iskali rešitve za izdelavo preje ali tkanin s specifičnimi 
lastnostmi kot sta protimikrobnost in ognjevarnost, kakor tudi izboljšanje bariernih 
lastnosti (izboljšana vpojnost, prepustnost za vodno paro in zrak), mehanskih 
lastnosti, potisljivosti in/ali zmanjšanje mase.  
V projektu, bodo razviti  napredni tekstilni materiali na bazi modifikacije 
površin/notranjosti vlaken ob uporabi sekundarnih/recikliranih surovin za dosego 
specifičnih ali različnih funkcionalnih lastnosti kot so povečanje protimikrobnih 
lastnosti, mehkobe, trdnosti.., ki bodo uporabna v razvoju novih naprednih 
tekstilnih materialov za različne segmente aplikacij (tehnične tekstilije, uporaba v 
medicinske namene). 
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B2 Izdelava bio-osnovanih plastičnih mas  
Iz specifičnih biomas (npr. alge, odpadna biorazgradljiva tekstilna vlakna, odpadni 
papirni prah, odpadne oljčne tropine, odpadno perje, itd.) je moč izdelati bio-
osnovane plastične mase, to pomeni, plastične mase za katere kot polnilo uporabimo 
biomaterial, kot vezivo pa sintetični polimer (polietilen ali polipropilen..) ali polimer 
iz razgradnih produktov biomase (npr. proteinskih odpadkov). V razvoju bio-
osnovane plastike je potrebno za doseganje želenih mehanskih in morfoloških 
lastnosti, toplotne obstojnosti, bariernih lastnosti (prepustnost zraka, kisika, pare) 
ter biorazgradljivosti, optimirati masna razmerja dodatkov in procesne parametre 
ekstrudiranja. Razvite plastične mase bodo uporabne za namene tehnične embalaže 
kot tudi za proizvode široke potrošnje (npr. korita, lončki v vrtnarstvu,...). 
 
B3 Napredni materiali z mikrokapsuliranimi funkcionalnimi dodatki  
Tehnologija mikrokapsuliranja omogoča shranjevanje aktivnih snovi mikrometrskih 
dimenzij ter njihovo načrtovano sproščanje pod izbranimi pogoji. Izdelava 
mikrokapsul obsega fizikalne ali kemijske postopke za oplaščenje jeder v tekočem 
ali trdnem agregatnem stanju z zaščitno ovojnico.  
Tradicionalne aplikacije mikrokapsul v proizvodnji materialov iz vlaknin obsegajo 
levko barvila in razvijalce v proizvodnji samokopirnega papirja, adhezivna sredstva, 
topila, pigmente, dišave in zaviralce gorenja. Razvoj je usmerjen v tehnologijo 
oplaščanja z bio-osnovanimi materiali in  hkrati razvoj  mikrokapsuliranja 
protimikrobnih sredstev, repelentov, fotokromnih in termokromnih barvil, ki so 
odzivna na spremembe v okolju z reverzibilno ali ireverzibilno reakcijo, tekočih 
kristalov, UV-absorbentov, fazno spremenljivih materialov in komponent za 
samočistilne ali samo-obnavljajoče funkcije materiala. Možnosti za uporabo 
mikrokapsuliranih funkcionalnih dodatkov so številne, vključno s higienskimi in 
embalažnimi papirji, tiskarskimi barvami, funkcionalnimi premazi in indikatorskimi 
nalepkami v proizvodnji pametne embalaže. Uporaba mikrokapsul s funkcionalnimi 
in odzivnimi jedri je primerna tudi za kemijsko modifikacijo tekstilnih substratov. 
 
B4 Funkcionalizacije tekstilij z uporabo naravnih in obnovljivih surovin  
Obstajajo številne metode funkcionalizacije tekstilnih materialov, a je jedro le-teh 
človeku in okolju neprijaznih. Prav zaradi tega, kakor tudi vse večje zdravstvene 
osveščenosti ljudi in številnega porasta različnih bolezni, se povečuje zanimanje za 
postopke, pri katerih se uporabljajo okolju prijazni agensi in surovine, posebej tiste 
biološkega izvora. Med slednje sodijo polimeri kot recimo polisaharidi, proteini, itd..  
kakor tudi visoko funkcionalni (protimikrobno in antioksidativno aktivni) polifenoli, 
pridobljeni iz rastlinskih ali živalskih virov. Trend pridobitve številnih ekstraktov in 
polimerov pa izhaja iz koncepta recikliranja odpadnih mas. S pomočjo različnih 
postopkov (hidroliza, ekstrakcija, separacija..) lahko tako iz odpadnih mas (alge, 
oljčne in gozdne tropine, odpadni hmelj, odpadne gobe, odpadki mlečnih živil, 
konoplja, oklepi rakov, odpadni PET, živalsko/kurje perje, jajčne lupine itd.) 
pridobimo osnovne polimere /lahko tudi monomere/ (hitozan, kazein, alginate, 
keratin, teraftalna kislina, itd.) ali tipične ekstrakte (ekstrakt oljke, hmelja, itd.). 
Številni izmed njih imajo funkcionalne lastnosti kot recimo protimikrobnost, 
antioksidativnost, naravno obarvanost, kozmetične učinke,  itd. V projektu bomo iz 
različnih odpadnih biomas pridobili čiste komponente polimerov ali polifenolov, ki 
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jih bomo vgradili individualno ali v kombinaciji  v tekstilni material kot funkcionalni 
agens; lahko kot premaz ali kot vgradna komponenta predenih vlaken.  
Na podlagi iskanja sinergij med pripravljenimi substrati polimerov ali polifenolov iz 
odpadnih mas  bo mogoče razviti multifunkcionalno tekočo formulacijo. Poleg 
homogene makromolekularne raztopine bodo s pomočjo precipitacije komponent 
(posamičnih ali mešanic) razvite tudi koloidne raztopine (disperzija nanodelcev). 
Obe vrsti raztopin (homogena in koloidna) bosta služili kot premaz za tekstilije, ki 
bo le tem predstavil želeno funkcionalnost (protimikrobnost, antioksidativnost, 
kozmetični učinek, obarvanost ,…). Pri tem bomo za primeren oprijem raztopine in 
stabilno vezavo namesto standardnih okolju neprijaznih mokrih kemijskih 
postopkov razvili suhe postopke, ki temeljijo na kratkotrajni obdelavi tekstilije z 
reaktivno plinsko plazmo. Za vsak tip tekstilije bomo optimizirali plazemsko 
tehnologijo za dosego kar najboljše omočljivosti glede na predvideno vrsto premaza. 
Postopek aktivacije tekstilij bomo izvedli v času, ki je okoli 1 s, s čimer bomo 
omogočili uporabo v proizvodnji, kjer je hitrost pomika tekstilij pogosto okoli 1m/s. 
Vse pripravljene formulacije, ki služijo kot premaz, bodo s pomočjo tehnike 
elektropredenja  iz polimernih raztopin (dodani bodo tudi različni komercialni 
polimeri; kot recimo polietilen oksid, karboksimetil celuloza..) razvite v 
nanoporozne strukture/nanovlakna, ki se najpogosteje uporabljajo kot ključna 
komponenta v kompozitnih materialih za medicinski in tehnični segment.  
 
B5. Tiskana elektronika in razvoj pametne embalaže 
Tiskana elektronika prinaša nove možnosti na področju izdelave in načrtovanju 
elektronike, omogoča drastično nižanje cene in visoko poenostavitev izdelave 
električnih vezij in komponent. Z razvojem prevodnih, polprevodnih ter 
neprevodnih črnil, je elektronske sisteme možno izdelati z uporabo tiskarskih 
tehnik in orodij. Izdelki iz družine tiskane elektronike danes zajemajo fotovoltaiko, 
upogljive displeje, OLED (angl. organic light-emitting diode) osvetlitev, elektronske 
komponente in naprave ter integrirane pametne sisteme, predvsem kot različne 
električne senzorje z RFID (angl. radio frequency identification) podporo. V 
prihodnosti se pričakuje, da bodo pametne sisteme sestavljali matrika senzorjev, 
napreden tiskan spominski modul, izboljšane tiskane baterije ter komponente za 
brezžično interakcijo. 
Tiskana elektronika predstavlja prebojno tehnologijo na področju razvoja t.i. aktivne 
(tudi pametne/inteligentne) embalaže. Razvoj je usmerjen v dodajanje senzorskih 
elementov na papir/polimerni material s tiskom. Tiskani senzorski elementi se 
lahko integrirajo direktno v embalažo ali se izdelajo v obliki samolepilnih etiket, ki 
so primerne tudi za druge aplikacije, npr. v logistiki. Embalaža s senzorskimi 
elementi služi za opozarjanje potrošnikov o primernosti embalažnega izdelka, še 
pomembneje pa, da v logističnih verigah omogoča boljšo sledljivost, beleženje 
trenutnih pogojev (temperatura, vlaga) ipd., kar vodi v prihranke oziroma 
optimizacijo embalaže za specifične zahteve trga. Pametna embalaža je bolj 
zanesljiva, omogoča hitrejšo identifikacijo in odpravljanje poškodovanih izdelkov ali 
pomanjkljive embalaže. Tiskana elektronika s svojo ogromno masovno proizvodnjo 
in predvsem z novimi in cenejšimi materiali in procesi stremi k temu, da si v bližnji 
prihodnosti ne bomo mogli predstavljati embalaže brez elektronskih sistemov. 
Obljublja tudi manjšanje izgub v logistični verigi, večjo varnost, zaščito pred 
odpiranjem in ponarejanjem. 
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Prav tako so v gospodarstvu velike potrebe po razvoju indikatorjev in dozimetrov za 
kontrolo uspešnosti UV-sušenja ali izpostave sončni in/ali UV svetlobi umetnih 
svetil.  
Predhodne raziskave so pokazale, da se indikatorji in dozimetri UV sevanja lahko 
natisnejo v obliki pametnih nalepk in so primerni za uporabo na embalaži ali kakem 
drugem mestu, sporočajo informacijo o izpostavljenosti UV sevanju. Ti enostavni 
indikatorji lahko bistveno izboljšajo kontrolo UV-sušilnih enot, ki so sestavni del 
proizvodnih linij za tisk ali premazovanje izdelkov (polimerna, premazna in 
tiskarska industrija). 
Trenutna stopnja razvoja TRL 3. Potrebne aktivnosti so:  

- laboratorijska validacija funkcionalnih materialov (TRL 4-5) - predvidoma do 
leta 201,8 

- validacija v relevantnem okolju (TRL 6-7) - predvidoma do leta 2020, 
- priprava na komercializacijo (TRL 8-9) - predvidoma do leta 2022. 

 
2.4.2 Opredelitev primerjalnih prednosti deležnikov v Sloveniji glede na  
              konkurenco 
Fokusno področje se navezuje na Slovensko Strategijo Pametne Specializacije S4 
(2015), ki je usmerjena v krepitev konkurenčnosti gospodarstva s krepitvijo njegove 
inovacijske sposobnosti, pri čemer se fokusno področje predvsem osredotoča na 
fokusna področja in tehnologije: razvoj in uporaba naprednih tehnologij za obdelavo 
vlaknin in papirja, razvoj in uporaba nanomaterialov ter izdelkov z visokim deležem 
bio-osnovanih komponent (npr, kompoziti z biopolimeri, uporaba monomerov iz 
bioobnovljivih virov) za izdelavo funkcionalnih materialov (cementni kompoziti, 
mineralna polnila, polimerni kompoziti, bio-osnovane plastične mase). Novi 
funkcionalni materiali imajo izjemno velik tržni potencial, saj so potrebni pri razvoju 
novih izdelkov z željenimi specifičnimi lastnostmi in pogosto predstavljajo omejujoč 
faktor pri razvoju takšnega izdelka. Uporabni bodo v različnih industrijskih panogah 
kot so gradbeništvo, pohištvena, avtomobilska, papirna, prehrambena industrija 
(premazi, ometi, izolacijski materiali, stavbno pohištvo, pametna embalaža, aktivna 
embalaža, funkcionalni papir, funkcionalne tekstilije ipd.). Pri tem se fokusno 
področje Funkcionalni materiali neposredno navezuje na fokusno področje Biomasa 
in alternativne surovine ter Recikliranje SRIP - Krožno gospodarstvo in uporabo 
bioloških in drugih odpadkov za proizvodnjo tehnološko naprednih funkcionalnih 
izdelkov z manjšim okoljskim vplivom, kar bo doseženo z izvajanjem koncepta 
EcoDesign ter izboljšanimi kemijskimi in fizikalnimi lastnostmi (biorazgradljivost, 
izboljšane mehanske, površinske, izolacijske in druge lastnosti, …). 
Tehnološko napredni funkcionalni materiali so postali eden izmed ključnih 
dejavnikov konkurenčnosti v različnih industrijskih sektorjih, saj omogočajo razvoj 
inovativnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Proizvodnja takšnih izdelkov 
omogoča širitev obstoječih in odpiranje novih tržišč, odpira priložnosti za razvoj 
novih podjetij in delovnih mest ter tako pomembno in trajno vpliva na 
konkurenčnost slovenske industrije na svetovnem trgu. 
Papirna industrija ima v Sloveniji večstoletno tradicijo. V 19. stoletju je bilo nosilec 
industrializacije (eden prvih parnih strojev), danes pa je gotovo protagonist med 
industrijskimi panogami na področju bio ekonomije. Tak status si zasluži zaradi 
uporabe obnovljivih surovin, proizvodnje reciklabilnih in biorazgradljivih izdelkov 
ter sodobnih proizvodnih procesov z učinkovito rabo virov in energije ter 
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zmanjševanjem vplivov na okolje, ki so rezultat dolgoletnega sistematičnega dela. 
Danes slovensko papirno in papirno predelovalno industrijo predstavlja 110 
podjetij, proizvajalcev različnih vrst papirja, kartonov in lepenke in izdelke iz 
papirja kot so kuverte, papirna in kartonska embalaža, valoviti karton, papirna 
konfekcija in podobno. Skupaj ustvarijo 706 mio EUR prihodkov, 181,7 mio EUR 
dodane vrednosti ter so zanesljiv delodajalec skupno okoli 4.200 zaposlenim 
(podatki za leto 2013). V strukturi podjetij prednjačijo mala in mikro podjetja na 
področju papirno predelovalne dejavnosti, največji prispevek k ustvarjenim 
prihodkom, dodani vrednosti in zaposlovanju pa prispevajo velika in srednje velika 
podjetja v dejavnosti proizvodnje papirja in kartona. Celotna papirna industrija 
ustvarja dodano vrednost na zaposlenega nad nacionalnim povprečjem (46.000 
EUR), posamično pa papirnica že tudi dosega dodano vrednost 120.000 EUR na 
zaposlenega, kar jo uvršča med najuspešnejše v globalnem merilu. Slovenska 
papirna industrija je močno izvozno orientirana, izvozi preko 85 % kar predstavlja 
okrog 4 % celotnega slovenskega izvoza. 
Tudi podatki iz analiz74, ki so bile podlaga za pripravo predloga Strategije pametne 
specializacije Slovenije potrjujejo njen pomen in mednarodno konkurenčnost. 
Indeks proizvodne primerjalne prednosti RCA (Revealed Comperative Advantage), 
slovenske papirne industrije (C17) za leto 2012 znaša 1,97 pri čemer velja, da RCA 
indeks večji od 1 potrjujete specializacijo in konkurenčnost določenega sektorja v 
izvozu. Pomembno je še, da RCA indeks dokazuje izvozno konkurenčnost papirne 
industrije tako v osnovni proizvodnji papirja in kartona (vmesni produkti) kot tudi, 
sicer nekoliko nižjo, v papirno predelovalni industriji za produkte iz papirja in 
kartona. Po drugem kriteriju, to je kriteriju tehnološke primerjalne prednosti se 
papirna panoga sicer ne uvršča med najintenzivnejše v Sloveniji. Indeks RR 
intenzivnosti znaša 0,68, medtem ko se za panoge z izrazito tehnološko prednostjo 
smatrajo tiste, ki dosegajo indeks višji od 0,9. Vendar pa primerjalna analiza z 
državami, največjimi vlagatelji v raziskave in razvoj (po izdatkih za  
RR v letu 2012) in primerljivim deležem panoge pokaže, da slovenska papirna 
industrija sicer po vlaganjih v RR zaostaja za vodilnimi državami kot sta Finska 
(indeks 1,41) in Švedska (indeks 1,87), hkrati pa presega indeks nekaterih drugih 
primerljivih držav kot sta Nemčija (0,33) ali Danska (0,39). Papirna industrija je tudi 
ena redkih industrijskih panog v Sloveniji, ki ima že desetletja svoj lasten, zaseben 
raziskovalni inštitut. 
Slovenska tekstilna in oblačilna industrija predstavlja pomembni gospodarski sektor 
z zgodovinsko tradicijo. Vključuje 1141 podjetij (6,1 % vseh slovenskih proizvodnih 
podjetij), ki ustvarijo 506 mio EUR letnega prometa (2,1 % letnega prometa 
proizvodnih industrij), imajo 0,62 % celotnega slovenskega izvoza in zaposlujejo 
7250 ljudi (4,2 % vseh zaposlenih v Sloveniji) (podatek za leto 2013). Slovenska 
tekstilna industrija se z vključitvijo v pobudo ''Napredni materiali in tehnologije za 
produkte z višjo dodano vrednostjo iz naravnih vlaken in papirja'' neposredno 
navezuje na usmeritev Evropske tekstilne tehnološke platforme ''Trajnostni 
tekstilni materiali'', ki predstavlja eno od sedmih glavnih raziskovalno-razvojnih in 
tehnoloških prioritet v obdobju 2014–2020.   
Slovenija ima izjemen potencial na področju polimerov, saj ima dolgo tradicijo. Po 
podatkih je v Sloveniji kar 1.700 podjetij, ki delujejo na področju polimerne 

                                                           
74 dr. A. Burger, dr. P. Kotnik, Strokovna analiza kot podlaga za strategijo pametne specializacije, 2014 
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tehnologije in zaposlujejo 18.000 ljudi. Slovenska polimerna industrija vključuje 
podjetja, ki so dobro umeščena na globalnih trgih. Področje novih polimernih 
tehnologij in funkcionalnih kompozitov je lahko pomembna razvojna priložnost za 
slovensko izvozno gospodarstvo. 
 
Primerjalne prednosti deležnikov v Sloveniji so: 
 Sodelujoči partnerji izkazujejo diverzificirano strukturo, saj so vključena 

podjetja polimerne, tekstilne, papirne, prehrambene in gradbene industrije, kot 
tudi predelovalci odpadkov. Nadalje sodelujejo raziskovalno-razvojne institucije 
z izjemnim znanjem in opremo na ciljnih področjih. S povezovanjem teh 
subjektov bo možno ustvariti sinergije za napredne in inovativne rešitve na 
področju izkoriščanja odpadne biomase in drugih odpadkov za proizvodnjo 
funkcionalnih materialov, kot tudi širše na področju krožnega gospodarstva. 

 Vključeni deležniki fokusnega področja Funkcionalni materiali razpolagajo z 
izjemnim potencialom laboratorijske, pilotne in industrijske opreme, ki omogoča 
izvajanje vrhunskih raziskovalno-razvojnih raziskav, analiz, meritev, strokovnih 
ocen in tehnične podpore na področju materialov (papir, karton, tekstil, 
polimeri) in funkcionalizacije površin, gradbenih materialov ter naprednih 
tehnologij. Razpolagajo tudi z vrhunskimi znanji in bogatimi izkušnjami na svojih 
področjih, obvladovanjem trženja, zakonodaje, normativov ipd. 

 Sodelujoče raziskovalne organizacije izkazujejo odlične raziskovalno-razvojne 
zmogljivosti na področjih kot so materiali (polimeri, tekstil, papir, gradbeni 
materiali), napredne tehnologije funkcionalizacije površin in procesne 
tehnologije, analitske metode, ki se odražajo v njihovi mednarodni 
prepoznavnosti, vrhunskih znanstvenih objavah, intenzivni vpetosti v domače in 
tuje raziskovalne projekte. Prav tako izkazujejo odličnost v akademskih in 
industrijskih raziskavah na svojih področjih. 

 Industrijski partnerji izkazujejo visoko stopnjo razvojne dejavnosti, sledijo 
napredku na svojem področju, uvajajo izboljšave, razvijajo nove tehnologije in 
proizvode. Za njih je značilna visoka produktivnost in izobražena delovna sila, 
vpetost v mednarodne mreže, znanje tujih jezikov in težnja k napredku ter 
izobraževanju. 

 Okolje odlikuje ugoden geostrateški položaj Slovenije, dobro razvita 
infrastruktura in interna dostopnost, visoka kvaliteta življenjskega in delovnega 
okolja in viri za prehod v zeleno gospodarstvo, varnost, čisto in zdravo bivanjsko 
okolje, ohranjena biotska raznovrstnost, naravni viri, razvita turistična 
infrastruktura in tradicija ter kulturna dediščina. 

 
2.5       Fokusno področje Procesi in tehnologije 
2.5.1 Umestitev v globalne trende, verige in trge z opredelitvijo prihajajočih     

tehnologij 
Fokusno področje je prvenstveno neposredno navezana na S4, in sicer preko 
'prevzemanja tveganj pri razvoju tehnologij', pri čemer se fokusno področje 
predvsem osredotoča na fokusno področje in tehnologije za predelavo biomase ter 
razvoj novih bioloških materialov (1); tehnologij za uporabo sekundarnih surovin in 
ponovno uporabo odpadkov (2) se dotika presečno s fokusnim področjem 
Sekundarne surovine,  pridobivanja energije iz alternativnih virov (3) pa presečno 
fokusno področje Trajnostna energija. Vključeni deležniki fokusnega področja 
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sodelujejo v raziskovalno–razvojnem programu CEL.KROG (področje S4 Mreže za 
prehod v krožno gospodarstvo) in številnih temeljnih/aplikativnih projektih in 
programih Javne Agencije za Raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Fokusno 
področje vključuje najpomembnejše slovenske gospodarske deležnike, na primer 
podjetja in potrošnike, kar je bilo s strani Evropske komisije izpostavljeno kot 
ključno pri pospeševanju vseh postopkov razvoja industrijskih procesov in 
tehnologij na področju krožnega gospodarstva (Closing the loop - An EU action plan 
for the Circular Economy, COM(2015) 614 final, 2015). Najpomembnejši tuji 
deležniki se vključujejo preko neposrednega razvojnega in poslovnega partnerstva 
in aktivnosti poslovnih modelov. 
Fokusno področje Procesi in tehnologije se smiselno povezuje s fokusnim 
področjem  Krožni poslovni modeli, npr. LCA orodij (1), razvoj izobraževalnih 
veščin, ki jih zahtevajo novi bio-osnovani procesi (2) in pa internacionalizacije (3), 
in sicer predvsem z gospodarskimi družbami držav, kjer so primeri krožnega 
gospodarstva že bolj uveljavljeni. 
Da bi se soočali s povečujočim svetovnim prebivalstvom (posredni domač vpliv), 
hitrim opaznim pojemanjem številnih surovin, povečujočim okoljskim pritiskom in 
naraščajočimi klimatskimi spremembami, mora Slovenija tako kot Evropa bistveno 
spremeniti svoj bodoč pristop k proizvodnji, porabi, predelavi, shranjevanju, 
recikliranju  
in odlaganju bioloških surovin (Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy 
for Europe, COM(2012) 60 final, 2012), pri čemer so predvsem prve tri postavke 
neposredno vezane na vertikalo. Vizija delovanja fokusnega področja se ujema z 
evropsko »Bio-based Industries« (Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA), 
Bio-based Industries Consortium (BIC), 2013), v tej omenjeni viziji pa bo slovenska 
bio-osnovana industrija izboljševala uporabo poraslih zemljišč in preskrbo s hrano 
preko trajnostne, snovno-učinkovite in pretežno z majhnim obsegom nastajanja 
odpadkov obremenjeno rabo slovenskih obnovljivih surovinskih virov za bodočo 
industrijsko predelavo v širok raznolik nabor bio-osnovanih proizvodov. Fokusno 
področje pokriva predvsem (a ne-izključujoč) slednje. In ta del sklenitve snovnih 
tokov je moč doseči zgolj z bio-predelavo (t.i. 'bio-refining'), torej z izboljševanjem 
učinkovitosti predelave (The Bio-based Industries Vision: Accelerating innovation 
and market uptake of bio-based products, Bio-based Industries Consortium (BIC), 
2012). Prihajajoče kratkoročne in dolgoročne tehnologije, ki se navezujejo na 
področje Procesi in tehnologije, je mogoče opredeliti kot tiste, ki se navezujejo na 
razklop odpadne biomase (na njene sestavne dele), vgradnjo bio-polimernih 
gradnikov (v obstoječe in nove tržne proizvode), nadaljnjo pretvorbo gradnikov (v 
tem primeru verige kot ciljanih vmesnih proizvodov), ločevanje ne-lesnih odpadkov, 
predelavo ne-lesnih odpadkov, vgrajevanje predelanih odpadkov, izboljševanje 
snovne in energetske učinkovitosti (predelave/proizvodnje), in sicer tudi v 
industriji, ki ni neposredno povezana z biomaso (npr. farmacevtska, saj slednja 
ustvari ogromno izvoza/dobička) itd. Pojem odpadek uporabljen v tem načrtu 
predstavlja snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora 
zavreči. Snov ali predmet, ki nastane pri proizvodnem procesu, katerega glavni 
namen ni proizvodnja te snovi ali predmeta se lahko tretira kot stranski proizvod, 
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ali kot odpadek. Pogoji za opredelitev ostankov kot stranskega produkta so 
opredeljeni v 5. in 7. členu Direktive o odpadkih 2008/98/ES75.  
Shema odločanja ali gre za stranski proizvod ali za odpadek76 (slika 16): 
 

 
                   Slika 16: Shema odločanja ali gre za stranski proizvod ali za odpadek 
 
Fokusno področje Procesi in tehnologije se nanaša predvsem na tri glavne izzive. 
Prvič (1), kako v domačo predelovalno in proizvodno industrijo vpeljati popolnoma 

                                                           
75 Direktiva 2008/98/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 19.novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi 
nekaterih direktiv, dosegljiva na povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=celex:32008L0098  
76 Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Razlaga o odpadkih in stranskih proizvodih 
COM(2007) 59 konč. z dne 21. februar 2007: 
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2007/0059/
COM_COM(2007)0059_SL.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32008L0098
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nove procese in tehnologije, do potrebe po katerih pride zaradi (1a) 
zahtevane/zaželene uporabe drugačne, na primer ne-fosilne (biomasa) (povezava s 
fokusnim področjem Biomasa in alternativne surovine) ali reciklirane surovine 
(odpadki) (povezava s fokusnim področjem Sekundarne surovine) ali pa kot 
posledica (1b) zahtev (bodočega) trga po novih funkcionalnih materialih (povezava 
s fokusnim področjem Funkcionalni materiali). Drugič (2), kako obstoječe 
postavljene procese in tehnologije prilagoditi, da se bodo lahko običajne vhodne 
surovine vsaj delno dopolnjevale z alternativnimi (obnovljivimi in recikliranimi) z 
doseganjem enake kakovosti proizvodov. Tretjič (3), kako obstoječe postavljene 
procese in tehnologije prilagoditi, da bodo ob enakih vhodnih surovinah in 
izhodnih proizvodih obratovali bolj ekonomično (3a), manj energetsko potratno 
(povezava s fokusnim področjem Trajnostna energija) (3b) in/ali z nižjimi 
celokupnimi izpusti toplogrednih plinov ali glede na druge kazalnike analize 
življenjskega cikla (3c). 
Opis verižnega sodelovanja med fokusnimi področji v smislu učinkovitega 
zaključevanja snovnih tokov ali zapiranja zanke surovine v vseh produktnih smereh 
Procesov in tehnologij se začne z fokusnima področjema Biomasa in alternativne 
surovine in Sekundarne surovine, od koder pride do tehnoloških smeri področja 
Procesi in tehnologije surovina (polizdelek); od tod se pot lahko nadaljuje na 
področje Funkcionalni materialei, v kolikor se proizvod samega področja Procesi in 
tehnologije lahko še oplemeniti (npr. bio-metanol v bio-polimerih); področje 
Trajnostna energija pa poskrbi za zapiranje snovnih tokov na koncu vrednostne 
kaskade. Sekundarne surovine so surovine, ki jih dobimo iz recikliranja obnovljivih 
odpadkov. 
Pri fokusnem področju Procesi in tehnologije je vsebinsko možno opredeliti 
navezave na področja oziroma SRIP Pametne zgradbe in dom z lesno verigo 
(zaključevanje vrednostne verige lesnega prirastka, ostankov in odpadkov), SRIP 
Trajnostna pridelava hrane (zaključevanje vrednostne verige ostankov poljščin, 
slame in trave) in SRIP Zdravje – medicina (procesi v farmacevtiki), s slednjimi pa se 
tudi dopolnjuje in mreži, npr. preko biomase kot surovine, uporabe LCA, ki je 
aktualen za skupno verižno vrednotenje s SRIP Pametne zgradbe in dom z lesno 
verigo in Trajnostna pridelava hrane. Kemijski inštitut kot eden izmed vodilnih 
subjektov fokusnega področja je (bil) dejaven v vseh naštetih partnerstvih, kar bo 
olajšalo skupen pristop. 
Področje Procesi in tehnologije je moč v okviru SRIP obravnavati kot neke vrste 
ključne omogočitvene tehnologije; samo z njihovim bodočim načrtovanjem, 
razvojem, izgradnjo, prilagajanjem in izboljševanjem je mogoče nasloviti tako 
pritiske porajajočih zahtev po uporabi novih surovin, boljšem obratovanju 
predelave/proizvodnje v najširšem pomenu besede ter še vseeno neprestanemu 
pošiljanju obstoječih/novih proizvodov na domači(e)/svetovni(e) trg(e). Fokusno 
področje se navezuje na obstoječe/nove proizvodne postopke v domači polimerni 
industriji (plastika, guma, smole, premazi, lepila itd.), samo proizvodno opremo in 
posamične enotne operacije ter druge proizvodne postopke (pridelava/predelava 
anorganskih materialov in kemikalij). 
Področje Procesi in tehnologije se tako nanašajo predvsem na mehanske (i), 
termične (ii), kemijske (iii), električne (iv) in presečne med slednjimi (v), ne pa na 
navezujoče se informacijsko–komunikacijske tehnologije. Gre tako za odziv lesne, 
kemijske, papirniške, gradbene in energetske panoge na ključne izzive ogromnih 
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trenutnih in bodočih vlaganj v opremo, pri čemer morda v nekaterih primerih 
trenutno ni moč neposredno ovrednotiti bodočih neposrednih prihrankov (primer 
obdavčitve izpustov toplogrednih plinov). Vsem je lastno povečevanje 
snovne/energijske učinkovitosti. Povečanje snovne učinkovitosti kot ena izmed 
prioritet pametne specialzacije naslavlja nujnost pregleda obstoječih procesov in 
tehnologij, analizo ali so vsi našteti ukrepi upoštevani v veljavni zakonodaji, koliko 
se v praksi izvajajo predpisani ukrepi in posledice takšnega ravnanja v smislu 
neekonomičnosti procesov, ali portretnih tehnologij. 
 

 
Slika 17: Ojačenje domačega razvoja in razširitev obstoječe infrastrukture v 
gospodarstvu (Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA), Bio-based 

Industries Consortium (BIC), 2013). 
 

Primerjalne prednosti s poudarkom na predstavitvi aktivnosti glede na state-
of-the-art 
Predlagane tehnološke vsebine znotraj fokusnega področja so pretežno usklajene z 
evropsko strategijo glede bio-ekonomije (Evropska komisija, Innovating for 
Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe, COM(2012) 60 final, Bruselj, 2012). 
Prodor in dvig panožne konkurenčnosti na področju bodoče bio-ekonomije bo 
izveden ob hkratnem doseganju zastavljenih ciljev znotraj Strategije pametne 
specializacije, in sicer pretežno preko dviga snovne učinkovitosti do leta 2020, kot 
tudi z vzpostavitvijo vsaj 5 novih verig vrednosti. Posebej izpostavljamo področje 
zelenih bio-osnovanih kemikalij in materialov, s pomočjo katerih lahko novo 
vzpostavljene tehnološke verige vrednosti ponudijo nove oziroma bistveno 
izboljšane produkte glede na trenutno stanje trga. To se nanaša na področja, ki jih 
partnerji obvladujejo in kjer lahko ponudijo produkte na nivoju B2B , manj pa B2C. 
Posamični izbrani konzorciji javnih/industrijskih partnerjev znotraj fokusnega 
področja Procesi in tehnologije zagotavlja visoko sposobnost vzpostavljanja celotnih 
verig vrednosti, saj je vsako produktno smer možno zaključiti z vstopom na trg  
v obliki novega/izboljšanega produkta ali storitve, v kateri so implementirani 
inovativni produkti. Poudarek je na pripravi bio-osnovanih proizvodov in predelavi. 
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Bio-rafinacija ligno-celulozne biomase 
Trenutni trendi in priložnosti 
Fokusno področje Procesi in tehnologije ima kot njen glavni cilj vzpostavitev 
celostne tehnološko zrele komercialne bio-rafinerije v izbrani kohezijski regiji 
Vzhodna Slovenija z uporabo 1000 ton domače biomase na leto, in sicer za 
proizvodnjo konkurenčnih kemikalij in materialov za domačo gospodarsko izrabo 
ali izvoz, pri čemer bo moralo biti najmanj 50% vhodne surove biomase pretvorjene 
do omenjenih zelenih kemikalij in materialov, 50% pa se lahko uporabi za 
pokrivanje energetskih potreb. Poleg te omenjene bio-rafinerije, je cilj fokusnega 
področja vzpostavitev tudi 5 manjših podobnih obratov s kapaciteto 1–10 ton/leto 
vhodnih surovin (biomase in odpadkov) z razpršenim naborom ciljanih končnih 
proizvodov (t.j. brez podvajanja med obrati). Z razvojem omenjenih bio-rafinerij pa 
se bodo posredno vzpostavljali tudi številni novi in prilagojeni procesi / tehnologije 
v podjetjih. Pri teh zadnjih ciljih gre torej delno za sozvočje s cilji tehnološkega 
področja  Porajajoči-se biotehnološki postopki. To se izrazito pokriva s trenutnimi 
trendi bio-rafinacije v EU, priložnost pa je tu predvsem v odsotnosti (ali sorazmerno 
majhnem številu) komercialnih različic. Posledično lahko proizvedene bio-osnovane 
spojine dosegajo višjo tržno ceno, oziroma jo bodo v (bližnji) prihodnosti. 
Podjetja na področju proizvodnje smol so prisotna na konkurenčnem svetovnem 
trgu, saj 90% izdelkov izvozijo, pretežno v države EU. Na področju krožnega 
gospodarstva in trajnostnega razvoja sodelujejo na različnih raziskovalnih, 
razvojnih in industrijskih projektih, tudi z odličnimi tujimi partnerji. Poleg tega se 
izvajajo tudi različni raziskovalni, razvojni in industrijski projekte s tega 
tehnološkega področja, ki so sofinancirani tudi iz domačih javnih sredstev. Trg 
fosilnega metanola (katerega fosilna različica dejansko predstavlja eno najbolj 
enostavnih bio-osnovanih spojin) obsega preko 70 milijonov ton letnega obsega 
proizvodnje; od tega predstavlja poraba fosilnega metanola v energetiki 40 %, ostalo 
pa se uporabi v drugi povezani industriji. Metanol se danes skoraj v celoti proizvaja 
iz fosilnih surovinskih virov (neobnovljiv zemeljski plin). Zaradi povečanja 
energetske in surovinske stabilnosti pa se pojavlja vedno več različnih alternativnih 
tehnologih za proizvodnjo bio-osnovanega metanola iz obnovljivih surovinskih 
virov (bio-metanol). Danes je obstoječ trg bio-metanola majhen in predstavlja manj 
kot 1 %. Po predvidevanjih pa bo trg zelenega bio-metanola rastel hitreje od porabe 
običajnega metanola iz fosilnih surovinskih virov, kar predstavlja (veliko) 
priložnost. 

 
Slika 18: Bio-rafinerija pretvarja biomaso v sintezni lesni plin (interno gradivo 

partnerjev). 
Priložnost je izkoriščati domačo ligno-celulozno biomaso, prvenstveno les, pri čemer 
je moč najprej začeti s tehnološko zrelimi postopki, potem pa kaskado razširiti ali 
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poglobiti – ti trendi bio-gospodarstva se izrazito pojavljajo v EU, pri čemer pa je 
naša bistvena prednost v sorazmerni gozdnatosti države. 
Bio-rafinerija je tako naprava, ki je namenjena proizvodnji bio-kemikalij in bio-
goriv, na primer bio-metana, bio-metanola, bio-dizla, bio-etilena, bio-toluena itd. iz 
raznorodnih surovin ne-fosilnega organskega izvora, kot so na primer lesni sekanci. 
Obstoječih procesov bio-rafinacije je veliko, priložnost pa so predvsem postopki 
uplinjanja, zakaj slednji so tehnološko precej zreli, nadaljnje zaključne pretvorbe pa 
so sorodne fosilnim različicam, saj gre za postopke z mešanicami sinteznega plina, ki 
sicer ni enak, je pa podoben običajnemu fosilnemu. 
Morebitna večja bio-rafinerija za uporabo ligno-celuloznih surovin bi bila tako lahko 
sestavljena iz treh ključnih sklopov (vsi vključeni sklopi pa so zasnovani na način, da 
je njihovo predvideno obratovanje pri sorazmerno visokih zrelostih, proizvod pa se 
nadalje vgrajuje v obstoječe verige vrednosti, to se pravi pripravo polimernih smol 
in njihovo vgradnjo): 
• razkroj ligno-celuloznih vlaken in proizvodnja sinteznega plina (TRL 8), pri 

čemer je eden izmed trendov na področju nepretrgano obratovanje pri visokih 
tehnoloških zrelostih, od tu pa izvira tudi eno izmed glavnih splošnih vodil, da je 
potrebno iskati tehnologije, ki so že dovolj zrele in izkazujejo pretekle 
referenčne izvedbe (različnih velikostnih meril); 

• odstranjevanje prisotnih nečistoč in neželenih preostalih komponent v 
pripravljenem sinteznem plinu (TRL 8), kjer je namen te stopnje odstranjevanje 
nečistoč, katere preostanejo tudi po samem uplinjanju biomase, sicer pa bi 
lahko kvarno vplivale na nadaljnje enote postrojenja – tu gre predvsem za 
ogljikovodike, kot so različni prisotni aromati (katrani) in podobno; 

• sinteza bio-osnovanega metanola iz očiščenega sinteznega plina (TRL 8), pri 
čemer je obstoječ trenutni trend uporabe tovrstnega bio-osnovanega metanola 
predvsem v različne energetske namene, priložnost v državi pa leži v dejstvu, da 
imamo kar nekaj domačih odjemalcev slednjega, pa vendar smo njegovi neto 
uvozniki, šlo pa bi lahko tako za uvoz surovega proizvoda kot tudi vgrajenih 
polimernih produktov dodane vrednosti. 

Okvirna velikost možne komercialno-demonstracijske naprave je 50 MW termične 
moči surovin, iz česar je mogoče proizvesti od 15.000 do 30.000 ton bio-metanola 
letno. Ker se v procesu proizvodnje bio-metanola proizvaja tudi trajnostna 
električna energija, je količina proizvodnje bio-metanola odvisna od proizvedene 
električne moči, ki je lahko od 2 MW do 7 MW. Omenjena proizvedena elektrika se 
lahko delno porabi za proizvodni proces bio-metanola, delno pa se odda v obstoječe 
električno omrežje. Pri tovrstnem tehnološkem pristopu je moč priložnost iskati 
tudi v razpršitvi tveganja proizvodov glede na nihanje cen surovine, toplote, 
elektrike in metanola, hkrati pa je mogoče tako ponudnike osnovne surovine kot 
tudi odjemalce dobiti geografsko blizu. 
 



 
 

137 
 

 
Slika 19: Bio-rafinerija (interno gradivo partnerjev). 

 

Izgradnja možne bio-rafinerije bi tako lahko potekala v dveh izvedbenih fazah, na ta 
način pa bi se tudi k investiciji pristopilo postopoma, hkrati pa z veliko manjšim 
tveganjem, zakaj že sama prva izvedbena stopnja naj bi obratovala ekonomično, pri 
čemer pa bi se tu naslovilo predvsem energetsko izrabo surovine (torej tako toplota 
kot tudi elektrika): 

• v prvi fazi izvedbe postavitev prvenstvenega energetskega dela zasnovane bio-
rafinerije, v katerem bi potekalo uplinjanje lesnih vlaken in proizvodnja 
sinteznega plina ter čiščenje sinteznega plina in proizvodnja električne 
energije v običajnih plinskih motorjih ali turbinah. Vhodna moč naprave v prvi 
fazi izvedbe bi bila lahko do 25 MW termične moči surovin (v tem sklopu 
izvedbe bi bil tako prvenstveno naslovljen energetski del tehnologije, to pa bi 
bila tudi glavna predlagana prednost in dejansko zmanjšanje tveganj); 

• v drugi fazi izvedbe bi lahko sledila postavitev dodatnih komponent za 
povečanje kapacitete uplinjanja lesne biomase in čiščenja sinteznega plina na 
50 MW termične moči surovin ter izgradnja reaktorskih komponent za sintezo 
zelenega bio-metanola iz očiščenega sinteznega plina; ta izvedbena faza je v 
primerjavi s prvo izvedbeno ambiciozna in samo srce bio-rafinerije, saj se s 
tem zadnjim korakom pride do zaključka snovnega toka, bio-metanol pa se 
nato v najboljšem primeru verige nadalje vgrajuje v smole, te v premaze. 

Predlagani komercialno-demonstracijski koncept večje bio-rafinerije predstavlja z 
zaključkom tudi čas neposrednega prihoda na trg in TRL 9 za zgoraj omenjene 
ključne sklope. Nabor ciljanih proizvodov je tako precej širok, od same razvite 
tehnologije, ki se lahko trži, do bio-metanola samega po sebi in zahtevnih zelenih 
proizvodov iz slednjega (smole, premazi). 
Poleg bio-metanola bi bila velika tržna priložnost proizvodnja bio-akrilatov. 
Trenutno je na komercialnem nivoju izvedbe že na voljo izobornil (met)akrilat (71 
%; bio-osnovan) in (meta)krilna kislina, zaestrena z različnimi maščobnimi 
kislinami (70–80 %; bio-osnovana), ki jih domača polimerna industrija tudi že 
vgrajuje v nove tržne izdelke, proizvajalec pa je Evonik (Nemčija). Tu bi bila 
priložnost preskusiti nove bio-osnovane proizvode v dejanskih končnih uporabah, s 
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tem pa bi se laže naslovili novi zahtevni trgi, ki zahtevajo zrele preizkušene 
proizvode. 

 
Slika 20: 100 % bio-akrilni monomeri – sinteza (meta)akrilne kisline 

(ChemSusChem, 2014, 7, 2712). 
 

Spopadamo se namreč z naraščajočimi cenami različnih akrilnih monomerov, 
problem pa postaja tudi dobava (premajhna dostopnost surovin). Posledično se 
ocenjuje, da lahko v sorazmerno bližnji prihodnosti pričakujemo težave, katere bi 
lahko rešili s prehodom na bio- in različne lokalno pridobljene akrilne gradnike. 
Okvirna sedanja letna poraba različnih (meta)krilnih monomerov je 10.000 ton, kar 
pa ni zanemarljivo in predstavlja večjo količino za razmere domačega trga. Prednost 
na tem dotičnem področju je, da imamo ustrezno število (velikih / srednjih / malih) 
podjetij polimerne panoge. 
Na področju anaerobnega razklopa ligno-celulozne biomase je trenutno stanje 
področja končna pretvorba (»end-of-pipe«), kjer se ostanki različnih industrij 
uporabljajo kot kompost z minimalno predhodno obdelavo. Obstajajo različni 
projekti na nivoju tehnoloških raziskav, ki se ukvarjajo z bio-rafinacijo odpadnih 
komponent v teh raznorodnih ostankih, le-ti pa se prebijajo na razvito tržišče 
termične obdelave odpadkov, ki pa daje nižjo dodano vrednost in je nevzdržno brez 
subvencij. Sorazmerno velika priložnost anaerobnega razklopa je, za razliko od 
uplinjanja ligno-celulozne biomase in priprave bio-osnovanega metanola, v manjših 
predelovalnih enotah za recimo travo, slamo in ostanke, v primeru kaskadne izrabe 
pa bi predhodno izlužili še druge vredne snovi. 
Anaerobni razklop ligno-celuloze je bil tako testiran na pilotnem izvedbenem 
nivoju, potrebno pa ga bi bilo postaviti v realno predelovalno okolje in opredeliti 
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realne stroške delovanja ter oceniti povratek investicije. Trenutni trendi področja so 
predvsem v odmiku od enostavnih prehrambnih surovin in uporaba ligno-celulozne 
biomase, tu pa je tudi glavna priložnost obratovanja, a hkrati tudi izziv, ker je 
tovrstna vhodna surovina težko razkrojljiva. Hkrati je tu priložnost za sodelovanje z 
drugimi SRIP na področju prehranjevalne verige za celostno zapiranje zanke. 
Osredotočanje 
Podjetja v fokusnem področju Procesi in tehnologije predstavljajo celotno verigo 
vrednosti (ali več le-teh), ki je potrebna za uspešno izvedbo dejavnosti. Tako je 
potrebno podjetje, ki upravlja z (državnimi) gozdovi in lastnik ustrezne lokacije 
(večjega industrijskega kompleksa) za postavitev logističnega centra ter večje bio-
rafinerije. V okviru izvedbe dejavnosti bi omenjen tip podjetja nastopal tako kot 
dobavitelj osnovne surovine kakor tudi kot kupec toplotne in električne energije. 
Nadalje je potreben zadostni lokalni porabnik metanola oziroma bio-metanola, ki 
ima interes delovati na področju razvoja tehnologije za proizvodnjo zelenega bio-
metanola iz lesnega sinteznega plina in nadaljnjo uporabo slednjega v različnih 
kemijskih procesih. Tak tip podjetja bi pri dejavnostih sodeloval kot povezan kupec 
bio-metanola za uporabo na področju proizvodnje bio-polimerov. Zavoljo 
ekonomičnosti bi bilo potrebno vključiti tudi kakšno globalno podjetje, ki se ukvarja 
s proizvodnjo in distribucijo fosilnega metanola, taisto omenjeno podjetje pa bi 
lahko pri dejavnostih sodelovalo kot redni kupec bio-metanola za uporabo v 
energetiki. Vključeno projektantsko podjetje bi pri dejavnostih nastopalo kot 
preizkušen dobavitelj tehnologij in povezovalec. Podjetja končnih uporabnikov pa bi 
lahko sodelovala na področju proizvodnje različnih obstoječih izdelkov iz 
obnovljivih surovinskih virov. Glavno osredotočenje fokusnega področja je bilo tako 
ustrezno zaključeno in (verižno) povezano. 
Cilj omenjenih dejavnosti je tako postavitev komercialno-demonstracijskega večjega 
obrata bio-rafinerije za proizvodnjo zelenega bio-metanola iz odvečnih ostankov 
lesa v Sloveniji. Člani SRIP, ki sodelujejo na navedenem fokusnem področju, imajo 
namen sodelovati pri postavitvi, zagonu in delovanju lesne rafinerije na sledeči 
stopenjski način. Prva uvodna faza je priprava tehnološke rešitve in investicijskega 
načrta, druga uvodna faza pa priprava tehnološke rešitve in investicijskega načrta. 
Šlo bi prvenstveno za analizo tehnologij sinteze zelenega bio-metanola, ki so na voljo 
na trgu, preverjanje in potrditev koncepta bio-rafinerije in optimizacijo 
tehnološkega procesa. Povezovalci osnovnih komponent pa bi morali poskrbeti za 
pridobitev okoljevarstvenih študij in dovoljenj ter pripravo idejne zasnove 
dejavnosti bio-rafinerije. 
Poleg bio-metanola se cilja tudi predvsem na bio-osnovane zelene kemikalije in 
materiali v smislu bio-(met)akrilnih monomerov, kjer je prva prednostna stopnja 
uporaba bio-alkoholov (bio-metanol, bio-etanol, bio-butanol, bio-izopropanol itd.) 
za povečanje bio-deleža monomera, vir akrilne oziroma met-akrilne kisline pa bi 
ostal običajnega fosilnega izvora, druga prednostna stopnja pa bi bili 100 % bio-
akrilni monomeri, in sicer sinteza (meta)akrilne kisline. Le-ta predstavlja znaten 
obstoječ del surovinske osnove. 
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Slika 21: 100 % bio-akrilni monomeri – sinteza (meta)akrilne kisline (Bio-based 

Acrylic Acid: Markets and Commercial Scale Development, 2015, APIC Annual 
Conference, 1) 

 

Obe produktni smeri, ki izhajata iz navedenih področij osredotočanja 
presegata state-of-the-art v smislu primerjalnih prednosti razvitih tehnologij, 
ki so navedene v nadaljevanju. Hkrati pa omenjeni produktni smeri v mnogih 
navedenih primerih presegata 'state-of-the-art« tudi v smislu samih proizvodov 
(različnih bio-osnovanih spojin), kar še dodatno izboljša njihov celokupni potencial 
za umestitev na mesta bodočih trgov. Kot omenjeno že poprej so novi bio-osnovani 
proizvodi znotraj področja krožnega gospodarstva običajno mejni v smislu 
ekonomičnosti, zatorej je potrebno prihodke iskati na več različnih naslovih, torej 
tako s stališča novih procesov kot tudi novih bio-osnovanih proizvodov, ki sicer 
nove funkcionalnosti nimajo, ravno to pa je tudi prednost. 
 
Primerjalne prednosti z ozirom na trenutno stanje tehnike (state-of-the-art) 
bio-osnovane zelene kemikalije in materiali 
Skladno s strategijo krožnega gospodarstva želimo povečati delež bio-obnovljivih 
kemikalij v izdelkih na področju pridelave/predelave plastike, gume, smol, 
premazov in lepil. (Pol)izdelki, narejeni iz obnovljive bio-surovinske osnove 
trenutno predstavljajo sorazmerno manjši delež na trgu, a posamični trendi rasti 
kažejo na dokaj znatno povpraševanje v naslednjih petih letih. V produktni smeri 
Bio-osnovane zelene kemikalije in materiali bo šlo za sintezo in uporabo različnih 
polimerov, torej za plastiko, gumo, smole, premaze in lepila, razvoj pa se bo nanašal 
na postopke pridobivanja gradnikov in kemikalij iz obnovljivih surovinskih virov, 
njihovo posledično vgradnjo v polimere ter zasnovo končnih tržnih industrijskih 
izdelkov. Prvenstveni cilj te produktne smeri je enakovredna zamenjava petro-
gradnikov s snovmi iz obnovljivih surovinskih virov (domača lignocelulozna (les, 
trava, slama itd.) biomasa in proizvodi biotehnoloških postopkov) za namene 
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radikalske in stopenjske polimerizacije ter vmešavanja. Kot posamične proizvodne 
platforme je bila razpoznana pridelava/uporaba bio-osnovanega metanola, 
formaldehida, aromatov/fenola, adipinske kisline, metil metakrilata, (nano)celuloze, 
hemiceluloze, lignina, utekočinjene celotne biomase, trdne celotne biomase itd. Bolj 
zrele produktne pod-smeri pa so (v teh posamičnih primerih gre za izboljšanje 
obstoječe proizvodnje) npr. funkcionalne melaminske smole v premazih z 
utrjevanjem pri nižjih/višjih procesnih temperaturah (kot končni tržni proizvodi), 
termoplastični (met)akrilni lateksi za papirništvo, optimizirana pridelava smol itd. V 
tej produktni smeri gre prvenstveno za povezovanje večjih tržnih podjetniških 
deležnikov na področju polimerne industrije in papirništva z neposredno začetno 
navezavo na verigo vrednosti biomase – vzpostavitev celostne(ih) biorafinerije(/); 
po drugi strani pa je pomembna tudi izrazita mobilizacija MSP podjetij na področju 
pridelave/predelave plastike in gume z naslova izboljšanega razvoja in povezovanja 
(deležnikov). 
 
Postopki pridelave in predelave polimerov 
Domače skupine podjetij, ki se ukvarjajo s premazi, so ene izmed največjih 
primerljivih skupin za premaze v Evropi in ponujajo široko paleto proizvodov in 
rešitev za različne panožne industrije, manjše profesionalne uporabnike in 
posamične končne kupce. Samo storitvena in proizvodna podjetja največje domače 
skupine so v osemnajstih državah sveta, proizvode pa dobavljajo več kot 50.000 
kupcem v več kot 60-ih državah po svetu. Ustrezno vključevanje zaposlenih, razvoj 
in inovacije so ključnega prvenstvenega pomena pri vseh notranjih procesih 
največjih deležnikov, ki zaposlujejo preko 2000 ljudi. Več kot 200 razvijalcev deluje 
zgolj v raziskavah in razvoju, ki imajo tudi ene najbolje opremljenih laboratorijev v 
primerljivem svetovnem merilu. Razvoj in proizvodnja sledita trendom in 
povpraševanju na trgu ter zasledujeta cilj zmanjšanja porabe surovinskih virov in 
porabe energije, saj sta skrb za okolje in trajnostno delovanje najbolj pomembni 
načeli. Glavna primerjalna prednost produktne smeri je tako obstoj kritične mase 
panožne industrije, želja po novih in izboljšanih proizvodnih postopkih ter namen 
vgrajevanja različnih bio-osnovanih spojin v različne nabore proizvodov, ki so bili 
predhodno že izboljšani za običajne uporabljene surovine, bio-osnovane pa so 
načrtovane s težnjo ohranjanja uporabnosti (torej enakih končnih značilnosti). 
 

 
Slika 22: Bio-metanol kot surovina za različne izdelke (interno gradivo partnerjev). 
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Prehod na nepretrgano obratovanje (farmacevtskih) procesov 
Trenutni trendi in priložnosti 
Trenutno gre trende in priložnosti na tem tehnološkem področju pri nas iskati pri 
predvsem pri razvoju različnih aktivnih farmacevtskih učinkovin (API) in sicer v 
smislu bodočega prehoda na nepretrgano obratovanje procesov z veliko možnostjo 
(prihodkov) izvoza. 

• Trendi nakazujejo izdelavo prototipov kontinuiranih cevnih enot, s 
potrjevanjem delovanja obratovanja na različnih zdravilnih učinkovinah 
dodane vrednosti, kjer gre za uspešno izdelavo učinkovin z različnimi lastnimi 
patentiranimi kristalnimi oblikami, poleg tega pa nepretrgano obratovanje 
procesov zmanjša potrebe po topilih (le te laže tudi recikliramo) in poveča 
snovno učinkovitost postopkov, kar pa poveča krožnost. 

• Različna orodja procesno analitskih tehnologij (PAT) se pri razvoju številnih 
učinkovin že rutinsko uporabljajo, v naslednji fazi uporabe pa sledi 
implementacija teh orodij (meritev odboja osredotočenega žarka (FBRM), 
Infrardeča spektroskopija s Fourierovo transformacijo (FTIR), slikovna analiza 
delcev...) za vodenje in kontrolo kontinuiranega procesa kristalizacije 
proizvodov. Uporaba teh orodij pomaga pri načrtovanju / zmanjša delež 
zavržka (krožnost). 

• Izdelana struktura mehanističnih modelov šaržnih reakcij in kristalizacij 
aktivnih farmacevtskih učinkovin v/iz raztopin. Sledi določevanje kinetike 
kristalizacije in prilagoditev modela za kontinuirani sistem. Trendi in 
priložnosti tovrstnih modelov se kažejo pri samem načrtovanju proizvodnje, 
njenem kasnejšem izboljševanju in vodenju, na ta način pa se zmanjša uporaba 
prvenstvenih surovin in poveča nastajanje ustreznega proizvoda. 

• Prehod na različna programska orodja za simulacijo in optimizacijo kemijskih 
procesov (aspenONE, VisiMix,...) omogočajo povezavo obratovanja enot, s tem 
pa se zmanjšuje tudi izmet zaradi neusklajenega delovanja enot v celotnem 
obratovanju proizvodnje, povečuje pa se smotrnost. Kljub temu, da trenutno v 
obstoječi farmacevtski industriji ni tovrstnega krožnega pritiska kot v 
predelovalni, to povečuje prihodke proizvedenih učinkovin. 

Razvoj, povečevanje in obratovanje kontinuiranih procesov pretvorbe, ločitev in 
kristalizacije 
V farmaciji so kemijski procesi praviloma šaržni, kar velja tudi za proizvodne 
procese kristalizacije zdravilnih učinkovin iz raztopin. Z vidika potenciala 
obvladovanja ustreznih fizikalnih lastnosti delcev zdravilnih učinkovin predstavlja 
kontinuirana proizvodna kristalizacija zaradi boljših toplotnih in snovni prenosov 
šaržnemu načinu kristaliziranja komplementaren industrijski proces, s katerim se 
odpirajo nove bodoče možnosti pri načrtovanju fizikalno–kemijskih lastnosti delcev 
učinkovin. Obvladovanje fizikalno–kemijskih lastnosti delcev proizvodov, med 
katere med drugimi štejemo povprečno velikost delcev, velikostno porazdelitev 
delcev, obliko delcev proizvoda, kristalno strukturo delcev, površinske lastnosti 
delcev itd, postaja vedno bolj ključno za uspešen razvoj zdravil, izdelava lastnih 
alternativnih veliko bolj ustreznih fizikalnih oblik učinkovin pa je velika poslovna 
priložnost, ki generičnim farmacevtskim podjetjem omogoča izrazito zgodnejši 
prihod na trg. Kontinuirani proizvodni procesi so praviloma hitrejši, varnejši, 
zagotavljajo večjo homogenost produkta ter omogočajo cenejšo in zanesljivejšo 
proizvodnjo učinkovin in zdravil. Za sledenju celovitemu pojmu Krožnega 
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gospodarstva pa so seveda potrebni tudi popolnoma novi procese in tehnologije ter 
osamične enotne operacije (posode, reaktorji, ločevalniki itd.) ali pa ustrezna 
predelava obstoječih, kamor sodi tudi prilagoditev proizvodnje posamičnih 
proizvajalcev o opreme. Prvenstveno gre tu za posamične enotne operacije za 
učinkovito snovno pretvorbo, a gre seveda tudi za preplet z energetsko učinkovitim 
obratovanjem. Najprej gre tako za proizvodnjo procesne opreme in celotnih 
proizvodnih linij (1), torej posode, reaktorji, destilacija, ekstrakcija, absorpcija, 
različna mehanska predelava trdnih snovi, učinkovito mešanje kapljevin in plinov, 
različni toplotni menjalniki, kotli itd. Nadalje gre za ustrezno načrtovanje opreme 
preko modeliranja samih načrtov in delovanja pri kasnejši predelovalni/proizvodni 
uporabi (2). Tretja in zadnja postavka smeri pa je ustrezno spremljanje postopkov, 
njihov učinkovit nadzor, ne nazadnje pa tudi vodenje (3). Dotična produktna smer 
združuje posamične proizvajalce opreme, postopkovne merilne opreme in opreme 
za nadzor ter vodenje (i), nadalje deležnike, pri katerih izdelava 
predelovalne/proizvodne opreme ni prvenstvena poslovna dejavnost, a se tovrstni 
razvoj enot/postopkov pri njih vseeno odvija (ii), zadnja zainteresirana skupina pa 
so deležniki, ki se ne ukvarjajo z izdelavo posamičnih enot/postopkov, a so 
odjemalec ali kupec tovrstne opreme in so razpoznali, da potrebujejo tudi izrazito 
povečano sodelovanje z deležniki (i) in/ali (ii). Ključni sestavni deli produktne smeri 
so tako izrazito boljše načrtovanje procesne opreme/enot z najbolj sodobnimi 
prijemi, npr. modeliranjem, vizualizacijo, povečevanjem/pomanjševanjem itd., 
uporaba najsodobnejših pristopov k kontinuiranem spremljanju postopkov glede na 
glavne pomembne značilnosti (vmesnih in končnih proizvodov postopkov), kot 
zadnje pa učinkovito vodenje predelave/proizvodnje, predvsem v smislu povezave 
posamičnih enot in prehoda na kontinuirano obratovanje postopkov. Poudarek je na 
novi proizvodni opremi. 
 
PAT orodja za učinkovito spremljanje postopkov in povezavo z modeliranjem 
PAT ('Process Analytical Technology’) orodja nam omogočajo 'in-situ' pridobivanje 
meritev vplivnih procesnih spremenljivk med samim izvajanjem slednjih. Na ta 
način lahko že v fazi laboratorijskega razvoja pridemo do izredno dragocenih 
podatkov, ki nam ob hkratnem poznavanju teoretičnih konceptov posameznih 
procesnih operacij obstoječe proizvodnje ključno pripomorejo k razumevanju le-te 
in nam omogočajo kvalitetnejši ter hitrejši razvoj obratovanja procesov do končne 
proizvodne skale. Nujnost uporabe PAT orodij se kaže pri kontroli in vodenju 
kontinuiranih procesov zaradi potrebe po zagotavljanju konstantne kvalitete 
izstopnega produkta skozi ves čas trajanja kontinuiranega postopka proizvodnje. V 
primeru kontinuirane kristalizacije je poleg rutinskih meritev temperatur in 
pretokov potrebno zagotoviti neprestane relevantne »in-line« podatke o velikostni 
porazdelitvi delcev, značilni obliki delcev in koncentraciji izbranega topljenca ali več 
teh, vsaj na izstopni točki procesa, ter razviti in poznati učinkovite korekcijske 
mehanizme za ukrepanje v primeru možnih odklonov od predpisanih parametrov 
kvalitete. Tovrstna procesna kontrola je, na primer, za postopek nadzorovane 
kristalizacije zahtevna in skorajda ni možna brez pomoči mehanističnih modelov in 
poznavanja kinetike procesa, za pridobitev le-teh pa so potrebne kvalitetne 
neposredne meritve, ki nam jih omogočajo različna omenjena PAT orodja. Gre torej 
za neke vrste omogočitveno tehnologijo proizvodnje, ki zagotavlja, da slednja poteka 
nadzorovano, nepretrgano in optimalno, na ta način pa prihaja do veliko večjega 
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kroženja proizvodnih tokov, ki niso neposredno vezani na glavni izvozni produkt, 
pri čemer gre tu za topila, vodo, paro… PAT tako omogočajo zmanjšanje nastajanja 
različnih odpadnih tokov (zmanjševanje uporabe nesmiselnih presežkov reagentov), 
hkrati pa njihovo ustrezno vračanje (recikliranje toka topil) ali ustrezno nadaljnjo 
uporabo (recimo združevanje dveh postopkov). Povečanje učinkovitosti postopkov 
lahko tako dobimo preko dobrega vzdrževanja slednjih, njihovim boljšim nadzorom 
prilagoditvijo obratovalne opreme in ustrezno spremembo tehnologij (Mateusz 
Lewandowski, Designing the Business Models for Circular Economy-Towards the 
Conceptual Framework, Sustainability, 2016, 8, 43). 
 
Splošni trenutni trendi in priložnosti 
Glede vključene farmacevtske industrije bo razvejana mreža predstavništev dobra 
osnova za trženje v 150 državah po celem svetovnem trgu. Vsa izvožena zdravila 
morajo biti uradno registrirana pri regulatornih organih posamezne tarčne države 
in pred pričetkom trženja proizvodov je potrebno pridobiti dovoljenje za prodajo. 
Načrtovani tržni pristopi bodo prilagojeni regulatornim zahtevam posameznega 
tarčnega trga. Priložnost tako predstavlja tudi dobro poznavanje postopkov, zakaj 
ustrezna skladnost proizvodov omogoča njihov izredno hiter prodor na trg, s tem pa 
zagotovitev tržnega deleža & možnost povrnitve sredstev v razvoj. 
Osredotočanje 
Vsebine omenjenega fokusnega področja navezujejo na obstoječe neformalne verige 
med slovenskimi skupinami od akademskih preko SME do velikih podjetij in so 
usmerjene na globalni trg, ki je bil po oceni 'Transparency Market Research' v letu 
2016 vreden 210 milijard EUR, do leta 2025 pa naj bi dosegel velikost 500 milijard 
EUR. 
Cilji na katere so bodo osredotočili partnerji znotraj fokusnega področja so: 

 V proces razvoja zdravil implementirati uporabo orodij za simulacijo 
kemijskih procesov z namenom načrtovanja optimalnih sinteznih poti in 
tehnologij. 

 Razvoj dodatnih sekundarnih procesov za povečanje izkoristkov, zmanjšanje 
količine odpadnih topil in kemikalij ter boljšo izrabo energije (vračanje 
učinkovin in topil iz matičnih lužnic). 

 Razvoj kontinuiranih procesov in izdelava lastne »tailor made« opreme. 
 Implementacija komplementarnih tehnologij (mokro mletje, ultrazvok) v 

proces kristalizacije učinkovin. 
Pričakovani rezultati tekom izvedbe aktivnosti znotraj fokusnega področja Procesi 
in tehnologije so: 

 Vpeljevanje kontinuiranih postopkov v proizvodnjo, izboljševanje snovne 
učinkovitosti, izboljševanje energetske učinkovitosti, napredni načini 
spremljanja poteka proizvodnje, neposredno proizvodno spremljanje s 
povratno zanko nadzora in povečanje obsega, na nivoju TRL 3, ter 

 Izboljšani šaržni postopki, poznavanje potekajočih mehanizmov, nakazane 
možnosti popisa in izboljšave enotnih operacij, nove formulacije plastike, 
gume, smol, premazov in lepil ter obstoječe formulacije plastike, gume, smol, 
premazov in lepil z izboljšanimi lastnostmi pri rabi, na nivoju TRL 9. 
 

Predvidene aktivnosti za doseganje zastavljenih rezultatov vključujejo: 
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• Izdelavo prototipa kontinuiranega kristalizatorja. 
 Potrditev koncepta kontinuirane kristalizacije na izbranem sistemu topil & 

učinkovin. 
• Izdelava kontrolnih mehanizmov za vodenje kontinuiranega procesa. 

Prebojni potencial tehnologije kontinuirane kristalizacije se bo pokazal posredno v 
uspešnejšem procesu razvoja in izdelave zdravil kot posledica boljšega 
obvladovanja fizikalno kemijskih lastnosti delcev zdravilnih učinkovin, ki jih s 
trenutno obstoječimi tehnologijami ne bi mogli doseči (potencial za izdelavo 
alternativnih meta-stabilnih kristalnih oblik, učinkovin z ožjo velikostno 
porazdelitvijo delcev, manjših delcev – eliminiranje procesa mikronizacije). 
Fizikalno kemijske lastnosti zdravilnih učinkovin so ključne za delovanje 
posameznih zdravil. Ustreznost kontinuirane tehnologije za izdelavo posamezne 
zdravilne učinkovine je stvar vrednotenja za vsako učinkovino posebej.  
Prednosti kontinuiranega obratovanja: 

 Krajši proizvodni časi 
 Manjša velikost opreme in obratov 
 Manj potrebne opreme  
 Manjši stroški investicije 
 Manjši ekološki odtis 
 Konstantna kvaliteta produkta 
 Možno spremljanje kvalitete in sproščanje materiala v realnem času 

Do leta 2022 bo izdelan laboratorijski prototip kontinuirane naprave za 
kristalizacijo. Koncept tehnologije kontinuirane kristalizacije bo preizkušen na petih 
zdravilnih učinkovinah. Do takrat je cilj razviti in registrirati proces kontinuirane 
kristalizacije za vsaj eno zdravilno učinkovino. 
 
Primerjalne prednosti z ozirom na trenutno stanje tehnike (state-of-the-art) 
obsegajo: 
Prehod iz šaržnega na kontinuirani način proizvodnje 
Uvedba novih postopkov, enot in orodij prek katerih je možno prispevati opaznemu 
povečanju učinkovitosti. Možnosti za izboljšanje snovne učinkovitosti so tudi v 
uporabi naprednejše proizvodne opreme (mikro reaktivnosti, cevni reaktorji, 
ultrazvočne celice), kot tudi z uporabo PAT orodij in simulacij na osnovi modelov.  
Partnerji znotraj fokusnega področja imajo na področju lastnosti učinkovin veliko 
teoretskega znanja, kot tudi praktičnih izkušenj. Vse to je dopolnjeno z vrhunsko 
opremljenostjo laboratorijev.  
Obvladovanje fizičnih lastnosti delcev 
Kontinuirana kristalizacija je en izmed najbolj učinkovitih načinov obvladovanja 
fizičnih lastnosti delcev. Kombinirano s prejšnjimi prednostmi, rezultat na koncu 
predstavlja komplementaren proces, ki je bolj učinkovit in prek katerega je možno 
krepiti možnosti za nadaljnji uspešen razvoj zdravil. To podjetjem prinaša določeno 
konkurenčno prednost, ker na ta način podjetja prihajajo na trg v tržno nišo, ki je še 
vedno omejena in ponuja številne priložnosti rasti in razvoja. 
Porajajoči se biotehnološki postopki 
Neobičajne surovine (reciklirane odpadne surovine, biomasa, manj kakovostne 
surovine itd.) bodo uporabljene v rednih tehnoloških postopkih. To zahteva 
prilagoditev procesov  
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in procesnih parametrov, ki zagotavljajo enako kakovost končnega proizvoda. Cilj 
razvoja bo večja funkcionalnost oz nižja cena končnega izdelka. 
Na tem tehnološkem področju bodo razviti in optimizirani proizvodni postopki, ki 
so že postavljeni znotraj Slovenije, pa morda ne obratujejo optimalno, zaradi 
morebitnega pomanjkanja surovin, znanja ali kapacitet.  
Prednost izboljšanih postopkov za industrijo je hitra izvedba brez velikih 
infrastrukturnih vlaganj, ki pa prinese izboljšane, tržno zanimivejše in cenovno 
sprejemljivejše izdelke. 
Na področju porajajočih se biotehnoloških postopkov gre tudi za biotehnološke 
proizvode – diagnostične proteine, ki so uporabni pri spremljanju procesov v 
proizvodnji bioloških zdravil. V okviru dotičnega fokusnega področja pričakujemo 
razvoj tehnologij, kjer se bo za spremljanje kontinuirane proizvodnje bioloških 
zdravil uporabljalo hitre na bio-senzorjih temelječe postopke, za katere bo potrebno 
razviti in proizvesti specifične diagnostične proteine. Trenuten TRL je 3, prvi 
produkti pa bi lahko bili na trgu do leta 2022. 
Trenutni trendi in priložnosti 
Trg na katerega ciljamo pri razvoju izboljšanih procesov ni trg prodaje tehnologij 
temveč trg prodaje končnih izdelkov nastalih v verigi vrednosti. SRIP bo omogočil 
tesnejšo povezavo na regulatornem področju, zlasti pri registraciji krmnih dodatkov 
pri EFSA in drugih. Eden od ključnih vidikov prihodnjega razvoja izboljšanih 
procesov/produktov v okviru verige vrednosti je identifikacija močnega 
mednarodno prepoznanega partnerja, ki ima sposobnost agresivnega nastopa na 
mednarodnih trgih krmnih ter prehranskih dodatkov, vpeljane logistične in 
prodajne kanale ter ima regulatorno ekspertizo za registracijo tovrstnih izdelkov. 
Med slovenskimi podjetji je tak partner Etol Celje. 
Stanje 
Izboljšani procesi bodo popolnoma v skladu z akcijskim načrtom Evropske Unije, ki 
gospodarstvo generalno usmerja proti krožni ekonomiji, katera generalno stremi k 
zapiranju zank snovnih tokov, in posledično zmanjševanju količine proizvedenih 
odpadkov.  
Akcijski načrt omenja tudi sprejetje zakonodajne podpore temu dolgoročnemu 
načrtu, ki poudarja tudi pomembnost reciklaže odpadnih tokov. Stremeli bomo k 
uporabi “zero waste” principa z uporabo odpadka, kot sekundarnega medija, za 
produkcijo produkta z visoko dodano vrednostjo 
Neizkoriščene “odpadne tokove” sicer naslavlja tudi posebna direktiva Evropskega 
Parlamenta (Directive 2008/98/EC), ki načrtuje drastično povečanje ponovne 
uporabe odpadnih surovin, kar je dejansko v samem jedru SRIP. 
Osredotočanje 
Izboljšani procesi bodo usmerjeni globalno, na celoten svetovni trg krmnih 
dodatkov (vitamini, barvila, visoko vredna hranila, encimi, probiotiki in podobno). 
Celotni trg karotenoidov je trenutno ocenjen na več kot 1,2 milijarde EUR, s 
predvideno povprečno letno rastjo skoraj 4%. Do leta 2021 naj bi zrasel do več kot 
1,5 milijarde EUR, kar je pomemben indic o velikem tržnem dosegu našega 
produkta. Najbolj zanimivi predstavniki komercialnih karotenoidov, ki so prisotni so 
beta-karoten, katerega skupni trg predstavlja nekaj več kot 400 milijonov EUR (od 
tega predstavlja krma 52%, prehranska dopolnila nekaj manj kot 30%, za prehrano 
18% ter kozmetika približno 1%); lutein, kjer trg predstavlja 280 milijonov EUR (od 
tega predstavlja krma nekaj manj kot 50%, sledijo prehranska dopolnila s slabimi 
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40% ter prehrana z okoli 13%); astaksantin, katerega trg predstavlja okrog 230 
milijonov EUR (tu je skoraj 99% trga skoncentriranega na živalsko krmo, preostali 
1% pa predstavljajo prehranska dopolnila); likopen, z velikostjo trga okrog 75 
milijonov EUR (kar 92% trga predstavljajo prehranski dodatki, sledijo pa prehranski 
dodatki s slabimi 7%) in zeaksantin, s trgom v vrednosti okrog 20 milijonov EUR 
(tukaj pa je ves trg usmerjen na prehranske dodatke). 
Proces, ki se trenutno uporablja za pridobivanje karotenoidov (npr. beta-karoten, 
lutein, likopen, zeaksantin) je večinoma ekstrakcija iz rastlin, ali pa se jih pridobiva s 
kemijsko sintezo oziroma s klasično biotehnološko proizvodnjo. Proces pridobivanja 
in ekstrakcije iz rastlin zahteva velike površine kvalitetnih kmetijskih površin in 
velik vložek dela. Poleg tega so te rastline sezonske in pridelki so odvisni od 
različnih naravnih pojavov ter škodljivcev, kar negativno vpliva na potek in 
ekonomiko procesa. Temu sledi še ekstrakcija karotenoidov iz rastlinskega 
materiala, kar je povezano z določenimi izgubami, kakor tudi z negativnim vplivom 
na okolje, saj za ekstrakcijo karotenoidov potrebujemo več energetsko intenzivnih 
faz, vodo ter dodatne, okoljsko obremenjujoče, kemikalije (veliko je organskih topil, 
npr heksan, aceton, bencin).  
Kot omenjeno, jih nekaj lahko pridobimo tudi s kemijsko sintezo, kjer pa se kot 
izhodiščne spojine uporablja manj kompleksne ogljikove molekule, praviloma 
petrokemičnega izvora in večje število sinteznih korakov. Nekatere karotenoide pa 
je mogoče proizvajati tudi s klasično biotehnološko proizvodnjo, kjer se uporabljajo 
substrati kot so npr. glukoza, škroba, sojina moka, sojino olje, itd., ki so direktna 
konkurenca prehrani ljudi, poleg tega pa prav tako zahtevajo uporabo toksičnih 
kemikalij za ekstrakcijo. Tu so proizvodni mikroorganizmi praviloma gensko 
spremenjeni.  
Novosti, ki jih bomo razvili pri izboljšanem procesu, pa bodo omogočile prehod iz 
trenutno intenzivnih ter ekološko spornih postopkov, k procesu, ki izkorišča 
odpadno sirotko v skladu z načeli krožne ekonomije ter “zero waste” principa. 
Rezultat bo inovativen način doseganja trajnostne oblike proizvodnje sočasno z 
vzporednim reševanjem ekološkega in ekonomskega problema - odpadne sirotke v 
mlečno-predelovalni industriji.  
Trenutno na svetu ne obstaja industrijski proces, ki bi kot izhodno surovino 
uporabljal sirotko za proizvodnjo karotenoidov. 
Povečalo bi se število delovnih mest V Sloveniji oziroma Evropi, saj je sirotka 
surovina, ki jo moramo zaradi visoke vsebnosti vode predelovati lokalno.  
Konkurenčna prednost izboljšanih procesov je izkoriščanje odpadne sirotke, kar 
pomeni nižje operativne stroške, saj bo sirotka predstavljala glavnino hranil, ki so 
potrebna za biosintezo karotenoidov in s tem veliko konkurenčno prednost. Prav 
tako pa se bo produkt proizvajal v kontroliranih pogojih in s tem omogočal zelo 
kakovosten standardiziran končni produkt, saj je lahko “sezonska narava” 
ekstrakcija iz biomase, količinsko precej nezanesljiv proces. 
Primerjalne prednosti z ozirom na trenutno stanje tehnike (state-of-the-art) 
obsegajo: 
Primeren partner za trženje na globalnem trgu je podjetje iz Celja, ki je med 
vodilnimi evropskimi podjetji, ki se ukvarjajo z aromami za prehransko industrijo. 
Zaposluje več kot 300 ljudi in je prisotno v več kot 55 državah po vsem svetu. 
Z izboljšavo procesov in tehnologij se bodo razvijale okolju prijazne in ekonomsko 
konkurenčne tehnologije izkoriščanja odpadne sirotke za proizvodnjo karotenoidov, 
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ki združi snovna toka mlečne industrije ter proizvodnje karotenoidov, po “zero 
waste” načelu. Karotenoidi so naravni pigmenti, ki se lahko uporabljajo kot barvila, 
antioksidanti, prekurzorji vitamina A in imajo zaščitno vlogo pri nekaterih 
degenerativnih boleznih. 
Ocenjujejo, da približno polovica svetovne proizvodnje sirotke konča v čistilnih 
napravah ali vodotokih, kjer predstavlja resen ekološki problem (Panesar in 
Kennedy, 2011). V letu 2012 je mlečno-predelovalna industrija v Sloveniji 
proizvedla 77.035 ton sirotke, od tega jo je 17.035 ton izvozila (Statistične 
informacije RS, 2017). Večji del preostale sirotke je verjetno končal v čistilnih 
napravah, kadar pa stroški transporta niso preveliki, pa za gnojenje na poljih.  

I. Največji deli aplikacije karotenoidov odpadejo na krmo, prehranska 
dopolnila ter uporabo v kozmetiki in farmaciji. Zaradi naraščajočega 
povpraševanja po kvalitetni in privlačni hrani, ki ga izvajajo vedno bolj 
informirani potrošniki, je trg vse bolj privlačen za diverzifikacijo aplikacij. 
Prav to pa je pomembna priložnost za tehnologijo za inovativno proizvodnjo 
karotenoidov na osnovi fermentacije sirotke, ki bo na trg karotenoidov 
prinesla povsem novo obliko trajnostno proizvedenega bio-produkta. 

 
Novi proizvodni postopki za industrijo 
Novi proizvodni postopki bodo osredotočeni na biotehnološko pridelavo. Pri 
njihovem načrtovanju bodo sodelovali gospodarski subjekti z izjemno podprtimi 
tržnimi analizami. Gre namreč za najambicioznejše projekte, ki lahko prinesejo 
inovacijski preboj z razvojem procesov, tehnologij, katerih rezultat bo nov, 
inovativen izdelek prvič dan na trg.  
Priložnosti na tem področju vidimo v razvoju novih polimernih (bio-osnovanih) 
gradnikov, ki bi lahko bili sestavni deli prebojnih izdelkov s področja goriv, 
premazov in umetnih mas ter zdravil. 
 
2.5. 2  Opredelitev primerjalne prednosti RS in potencialna nišna področja 
Splošne primerjalne prednosti RS in potencialna nišna področja se navezujejo na 
bio-rafinacijo ligno-celulozne biomase (1), porajajoče se biotehnološke 
postopke (2) in prehodom na nepretrgano obratovanje procesov (3), predvsem 
v povezavi z običajnimi stopenjskimi (šaržnimi) postopki, recimo v obstoječi 
farmacevtski industriji (povečevanje snovne učinkovitosti obratovanja). 
Glede na S4 so na fokusnemu področju Procesi in tehnologije lastne predvsem 
naslednje izpostavljene prednosti: 
 izobražena delovna sila, znanje tujih jezikov in pripravljenost za učenje 

(predvsem visokošolsko izobražen kader s ponovno bolj zanimivih področij 
naravoslovja in tehnike se nedavno v manjši meri obrača proti tujini, pa tudi 
specializacija usmerjenosti poklicev se je povečala, tu pa so sinergije s 
horizontalnimi aktivnostmi partnerstva), 

 primerjalno intenzivna RRI politika v zadnjih 15 letih ter stimulativno davčno 
okolje za RRI (številni raziskovalni deležniki smo na lastno ne-vsiljeno 
iniciativo prilagodili svoje temeljne raziskave, financirane s strani Javne 
Agencije za Raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na razpoznana 
prednostna področja krožnega, bio-osnovanega in zelenega gospodarstva), 

 dobro razvita infrastruktura / interna dostopnost (razvitost logistične 
infrastrukture se izboljšuje, obstoječa infrastruktura javnih raziskovalnih 
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zavodov bi se do neke mere potrebovala izboljševati, da ostanemo v stiku s 
konkurenčnimi EU prebojnimi inštitucijami, bistvene izboljšave infrastrukture 
pa so potrebne v podjetjih za ohranitev konkurenčnosti, ker je ekonomika 
obratovanja procesov, upoštevaje zahteve krožnega gospodarstva, zahtevna), 

 visoka kvaliteta življenjskega in delovnega okolja in viri za prehod v zeleno 
gospodarstvo (/…/ naravni viri /…/) (Slovenija je dežela pokritosti gozdov, saj 
pokrivajo 58,4 % našega geografskega ozemlja; po gozdnatosti smo na tretjem 
mestu lestvice v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko), postopno dozoreva 
zavedanje, da so strukturne spremembe nujne, kar se odraža v postopnih 
vedenjskih spremembah povezanih z inovativnostjo (npr. z vidika 
pripravljenosti na sodelovanje med podjetji) (vse več sodelovanja - pogodb) s 
podjetji tudi pri (strateškem) dolgoročnem skupnem razvoju). 
 

Pri bio-rafinaciji ligno-celulozne biomase je ključna primerjalna prednost 
deležnikov v Sloveniji za postavitev bio-rafinerije (nad 1000 ton letno) dostopnost 
do surovinskih virov, kompetence ključnih kadrov ter interes podjetij, ki 
prestavljajo celotno verigo vrednosti v Sloveniji za izvedbo projekta. Os začetnega 
enega izbranega proizvoda se tako lahko nabor postopoma širi, recimo začenši z 
bio-metanolom in nadaljujoč z naprednimi (nano)celuloznimi vlakni. 
V svetu obstaja veliko število tehnologij in pristopov na področju predelave ligno-
celuloznih materialov s postopkom uplinjanja in pretvorbe lesnega plina v tekoča 
pogonska goriva in zelene spojine. Področje se še vedno zelo hitro razvija in je 
podvrženo številnim inovacijam. V preteklosti je bilo že veliko izvedenih 
demonstracijskih projektov, ki dokazujejo da se tehnologija nahaja na nivoju 
tehnološke ravni zrelosti (TRL) 6. Za nadaljnji razvoj tehnologije do TRL 9 pa je 
potrebno postaviti demonstracijsko bio-rafinerijo z zmogljivostjo, ki bo zaradi 
ekonomije obsega omogočala stabilno poslovanje in s tem razvoj tehnologije v 
industrijskem okolju do  TRL 9.  
Na področju uplinjanja danes v svetu state-of-the-art (SOTA) predstavljajo 
tehnologije, kot so jih razvili Repotec, Royal Dahlman, Chemrec in Enerkem. Bio-
rafinerija pa bi bila lahko osnovana na SOTA evropskih tehnologijah, integriranih v 
celovit proces, ki bi omogočal visoko učinkovitost brez opaznih negativnih posledic 
na okolje. 
 
Pri porajajočih se biotehnoloških postopkih so v omenjenem primeru glavna 
prednost deležnikov glede na konkurenco prebojne tehnologije podjetij, ki v 
kontekstu razvoja inovativnih bio-procesov spadajo v sam svetovni vrh. Podjetja so 
že uspešno razvila tehnologije izkoriščanja odpadnih snovnih tokov za proizvodnjo 
zanimivih spojin, kar je obrodilo mnogo boljšo snovno učinkovitost ter združilo in 
optimiziralo več snovnih tokov. Primer tega je Whey2Value tehnologija, ki je za 
omenjene procese služila kot eno izmed izhodišč, saj je bila odpadna sirotka znova 
uporabljena kot osnovni medij, obenem pa je globalno, še vedno pereč ekološki ter 
ekonomski problem. 
Seveda se je ta glavna prednost, ki jo omenjamo, rodila iz mnogih primerjalnih 
prednosti okolja, v katerem se nahajamo in brez katere razvoj takšne tehnologije ne 
bi bil mogoč, le-te pa se navezujejo na splošne omenjene prednosti. 
Primarno je treba izpostaviti izobraženo delovno silo, ki je osnova vsakega 
raziskovalnega razvoja, kot drugo, pa to ne bi bilo mogoče brez spodbujevalne RRI 



 
 

150 
 

politike v zadnjih 15 letih ter seveda relativne majhnosti v povezavi z razvito 
infrastrukturo v tujini, ki omogoča lažje povezovanje več deležnikov v verige 
vrednosti, s tega naslova pa je tako moč nasloviti tudi nišne biotehnološke 
proizvode, manj zanimive za večje svetovne korporacije. 
Pod okriljem teh tehnologij pa je seveda moč vključiti še druge deležnike (npr. iz 
mlečno predelovalne ter prehranske industrije) ter nato skupaj nastopati globalno z 
različnimi poslovnimi modeli, od samih novih proizvodov, do prodaje tehnoloških 
rešitev. 
Razlikovalna prednost takih produktov je seveda znižanje stroškov različnih 
predelovalnih industrij (npr. mlekarn), ki lahko priskrbijo stroškovno nezahteven 
substrat, ta pa omogoča pripravo standardiziranega in visoko-kakovostnega 
končnega produkta, po drugi strani pa se v primerjavi z obstoječimi postopki na 
industrijskem nivoju ti porajajoči se novi biotehnološki postopki ločijo po 
ekološkem odtisu njihovega procesa. Te prednosti bodo imele v prvi vrsti za 
posledico nižjo proizvodno ceno samega produkta zaradi uporabe odpadnega 
substrata, po drugi strani pa odlično kakovost, ki jo lahko dosežemo v kontroliranih 
pogojih, kar bi lahko pomenilo širitev možnosti, kam je možno s tem produktom 
prodreti. Še ena velika prednost predlaganih tehnologij je, da imajo praktično 
neomejene možnosti slediti potencialnemu povpraševanju kupcev, medtem ko so 
trenutni produkti količinsko relativno omejeni. Pri porajajočih se biotehnoloških 
postopkih je ena izmed prednosti tudi, da so energetsko precej manj potratni. 
Za preboj tehnologij pa je v prvi vrsti potreben dokaz funkcionalnosti bio-procesa. 
Ko se tega uspe dokazati, je moč kupcem ponazoriti bolj učinkovit proces, ki na dveh 
frontah drastično zmanjšuje onesnaževanje ter CO2 odtis, v primerjavi z obstoječim 
stanjem. Kljub temu, da je tako prednost majhnosti v prilagodljivosti, je še vseeno 
potrebno postopke prikazati pri visokih tehnoloških zrelostih, kar je nujno potrebno 
za učinkovito kasnejšo komercializacijo. 
Sekundarno pa je za uspešen preboj potrebna tudi dobra komercializacija produkta. 
Za komercializacijo tehnologije se je potrebno povezati z močnimi in mednarodno 
uveljavljenimi strateškimi industrijskimi partnerji, ki imajo močno prisotnost na 
mednarodnih trgih krmnih in prehranskih dodatkov, vpeljane logistične in prodajne 
kanale ter imajo regulatorno ekspertizo za registracijo tovrstnih produktov na novih 
trgih. Primarni predvideni kupci tehnologije pri tej strategiji so torej industrijski 
partnerji, ki so lahko proizvajalci krmnih ali prehranskih dodatkov, ali pa mlekarne, 
ki proizvajajo velike količine kaloričnih odpadnih voda. Vsa razmerja bi bila seveda 
recipročno koristna. 
Pri prehodu na nepretrgano obratovanje (farmacevtskih) procesov neprestani 
pritiski na ceno zdravil narekujejo tudi farmacevtski industriji neprestano nižanje 
stroškov proizvodnje. Dejanska potreba po produktih večkrat presega napovedi, 
zato v proizvodnji učinkovin in zdravil prihaja do ozkih grl. Potrebno je razvijati 
učinkovite sintezne poti s hitrimi kemijskimi pretvorbami. Kemijska proizvodnja 
farmacevtskih vmesnih proizvodov in učinkovin poteka v večnamenski opremi z 
omejeno kapaciteto, podvajanje opreme pa bi bilo nepraktično in drago, od tod pa 
prihaja do stremljenja k povečanju snovne učinkovitosti in krožnosti. 
Možnosti za optimizacijo/izboljšanje snovne učinkovitosti kemijskih procesov v 
farmaciji se poleg prehoda iz šaržnega na kontinuirani način proizvodnje kažejo še z 
uporabo, v primerjavi s klasičnimi mešalnimi reaktorji, naprednejše proizvodne 
opreme, kot so mikro-reaktorji, različni cevni reaktorji, ultrazvočne celice itd. ter z 
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uporabo procesne analitske opreme (PAT) in simulacij na osnovi fizikalnih, 
matematičnih ali statističnih modelov. S tovrstnimi postopki, enotami in orodji je 
moč prispevati k opaznem povečanju učinkovitosti, prednost pa je predvsem 
naložbena sposobnost tega sektorja. 
Obstoječa domača industrija ima na področju obvladovanja fizikalno–kemijskih 
lastnosti učinkovin s procesi sintez/kristalizacij ogromno praktičnih izkušenj in 
teoretičnih znanj in je na tem področju primerljivo vodilna, kar dokazuje z uspešno 
izvedbo najzahtevnejših razvojnih projektov. Opremljenost laboratorijev s SOTA 
PAT in ostalo razvojno opremo je na izredno visokem nivoju, prav tako pa 
strokovnost in usposobljenost raziskovalcev. Prehod iz šaržnih na kontinuirane 
tehnologije predstavlja naslednji logični korak k nadgradnji razvoja in optimiziranju 
proizvodnih procesov. V domači farmacevtski industriji trend nizko topnih in nizko 
propustnih molekul zdravilnih učinkovin narekuje zahteve po vedno boljšem 
obvladovanju fizikalnih lastnosti delcev učinkovin. Z vidika potenciala obvladovanja 
fizikalnih lastnosti delcev zdravilnih učinkovin predstavlja kontinuirana 
kristalizacija zaradi hitrejših toplotnih in snovnih prenosov šaržnemu načinu 
kristaliziranja komplementaren (a bolj učinkovit) proces, s katerim se odpirajo nove 
možnosti pri načrtovanju fizikalno–kemijskih lastnosti delcev učinkovin. Zviša se 
verjetnost za uspešen razvoj posameznih zdravil ter izdelavo lastnih alternativnih 
fizikalnih oblik zdravilnih učinkovin, ki podjetju omogočijo prihod na trg, ko je 
konkurenca še omejena. Hkrati na ta način bolj do izraza pride učinkovito in krožno 
obratovanje proizvodnje. 
 
2.6 Fokusno področje Krožni poslovni modeli  
2.6.1    Umestitev v globalne trende, verige in trge z opredelitvijo prihajajočih     

tehnologij 
Navedeni cilji ukrepa se neposredno navezujejo na strateški cilj S4, tj. usmerjanje v 
trajnostne tehnologije. Cilji so tudi v skladu z usmeritvami Evropske unije, da 
morajo biti ekonomska, družbena in okoljska dimenzija obravnavane skupaj, da bi 
dosegli razvoj za sedanje potrebe, ne da bi oškodovali razvoj prihodnjih generacij. 
EU načela so skladna z Agendo 2030, ki predstavlja osnovo za globalni trajnostni 
razvoj. 
Evropska platforma za trajnostni razvoj (http://eplca.jrc.ec.europa.eu/) poudarja 
nujnost ocenjevanja življenjskega cikla (LCA) za identificiranje možnosti in 
sprejemanje odločitev, ki izboljšujejo okoljsko in družbeno učinkovitost v celotnih 
preskrbovalnih verigah. Razmišljanje v kontekstu LCA je pomembno v določanju in 
uvajanju strategij, razvojnih načrtov in politik, kot tudi pri sprejemanju poslovnih 
odločitev. Določene industrijske panoge se povezujejo v trajnostne platforme, kot je 
na primer SusChem (Evropska tehnološka platforma za trajnostno kemijo, 
http://www.suschem.org/), ki povezuje podjetja, raziskovalne, razvojne in 
izobraževalne ustanove, vladne subjekte in nevladne organizacije. Osnovni cilj te 
platforme je razvijati inovacije za doseganje trajnostnih rešitev na področju 
kemijske in biokemijske industrije. Promovira verige vrednosti in povezovanje z 
drugimi industrijskimi platformami. Cilji ukrepa skupnega razvoja SRIP so skladni z 
usmeritvami te in podobnih platform. Ambicija za razvoj računalniško podprte 
platforme kot orodje za večkriterijsko trajnostno odločanje pa bi predstavljala 
prebojni korak k celovitemu in integriranemu obravnavanju vidikov trajnostnega 
razvoja. 
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2.6. 2  Opredelitev primerjalne prednosti RS in potencialna nišna področja 
V okviru aktivnosti na področju Trajnostni procesi in mreže se bomo osredotočili na 
postavitev in optimiranje celotnega trajnostnega preskrbovalnega omrežja, kjer 
bomo integrirali vseh pet vertikalnih stebrov SRIPa. Preskrbovalno omrežje bo 
optimirano za proizvodnjo trajnostne energije iz biomase in alternativnih 
energetskih virov in bo temeljilo na izboru optimalnih funkcionalnih materialov, 
procesov in tehnologij ter bo vključevalo snovno in energetsko integracijo znotraj in 
med procesi ter učinkovito obravnavo odpadkov ob upoštevanju hierarhije 
odpadkov po prioriteti: preprečevanje, priprava za ponovno uporabo, recikliranje, 
kompostiranje, pridobivanje energije iz odpadkov in odlaganje. Optimiranje bo 
izvedeno s poudarkom na trajnostnem razvoju, kjer bodo uravnoteženi ekonomski, 
okoljski in socialni vidiki z namenom, da bodo izbrane alternative čim bolj 
trajnostne. Upoštevani bodo različni indikatorji trajnostnega razvoja, tako 
sestavljeni indikatorji,  kot so npr. trajnostni  dobiček in trajnostna neto sedanja 
vrednost, ter posamezni ekonomski, okoljski in socialni indikatorji z vidika 
celotnega življenjskega cikla. Pričakujemo, da bomo na ta način identificirali 
surovine, tehnologije in izdelke z dodano vrednostjo, ki bodo optimalne z vidika 
kompromisa med ekonomiko, vplivi na okolje in vplivi na družbo, pri čemer je cilj, 
da v tujino izvažamo izdelke z visoko dodano vrednostjo, ne surovin ali polizdelkov. 
Standardne statične in dinamične metode za presojo ekonomike investicijskih 
projektov, kot so neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, donosnost 
naložbe, prag pokritja idr., ne dajejo celovitih informacij pri odločitvah glede 
posameznih projektov ali primerjavah več alternativnih projektov s področja 
krožnega gospodarstva in s tem povezane digitalizacije poslovanja. Zato bodo v 
okviru platforme izvedene identifikacije ključnih lastnosti in posebnosti krožnega 
gospodarstva, relevantnih vidikov pri analizi in presoji projektov krožnega 
gospodarstva. Izdelan bo nabor metod in kazalnikov ter raziskana njihova 
uporabnost. Razvijali bomo inovativne kazalce za večkriterijsko vrednotenje 
projektov na področju krožnega gospodarstva in jih testirali na konkretnih projektih 
v SRIPu Krožno gospodarstvo. 
Razviti simulacijski in optimizacijski modeli bodo omogočali IKT platformo za 
povečanje učinkovitosti rabe virov in energije in konkurenčnosti  proizvodnje. 
Razvita bosta modula za prenos znanja in tehnologij in bosta vključevala trajnostni 
razvoj in trajnostno rabo energije s poudarkom na ocenjevanju trajnostnega razvoja 
surovin, tehnologij in procesov ter na racionalni rabi energije (obnovljivi viri 
energije z vidika celotnega dobavnega omrežja ter energetska učinkovitost). Razvita  
platforma bo služila za razvoj in prenos znanja, razvoj kompetenc ter spodbujanje 
podjetništva. Nudila bo tudi infrastrukturo za preostale SRIPe. 
Pri prehodu v krožno gospodarstvo je pomembno sistemsko opredeliti dodano 
vrednost inovativnih produktnih storitev in tehnologij, ne samo s stališča trenutnih 
tehnoloških in finančnih dobrobiti, ampak tudi njihove okoljske (posledično deloma 
tudi socialne) vplive tekom celotnega življenjskega ciklusa. Najboljši kvantitativni in 
standardiziran pristop k temu je okoljska analiza življenjskega ciklusa ali t.i. Life 
cycle assessment (LCA). LCA je metoda, s katero modeliramo kompleksno 
interakcijo produkta/tehnologije z okoljem od zibelke (od ekstrakcije surovin 
naprej) do groba (predelave proizvoda/tehnologije kot odpadka) ali njegove 
ponovne uporabe, t.j. ponovne zibke. Navodila za izvajanje analiz življenjskega 
ciklusa so standardizirana v okviru mednarodne organizacije za standardizacijo ISO 
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(serija ISO 14040 in 14044 standardov), ki jim je potrebno slediti pri izvajanju 
analize.  
LCA je v krožnem gospodarstvu pomembna na več nivojih:  

 podpira in kvantificira okoljske izboljšave inovativnih storitev, proizvodov in 
tehnologij in preprečuje v njihovem razvoju prenos okoljskih bremen iz ene 
življenjske faze v drugo.  

 zagotavlja optimalni nivo (in omejitve) krožnosti iz okoljskega stališča, 
 zagotavlja transparentnost proizvodov/storitev in predstavlja vodilo za 

odločanje glede izbire najbolj optimalnih materialov, transportnih poti, 
vrednostnih verig in poslovnih modelov in je tako nujna za trajnostni razvoj  
podjetja in njegovih storitev, 

 identificira neučinkovitosti v dobavni verigi že obstoječih 
proizvodov/storitev,  

 predstavlja neodvisnost od nestanovitnega trga in dobavnih verig zaradi 
večje optimizacije vrednostnih verig, 

 omogoča identifikacijo priložnosti za inovacije, veča možnost prodora in 
pozicioniranje proizvoda/storitve na trgu, povečuje (trajnostni) ugled 
podjetja, preprečuje t.i, »greenwashing« (navidezno okoljsko sprejemljivost), 
ter je privlačno za zaposlene in stranke in hkrati 

 omogoča izdajo okoljskih deklaracij III reda (B2B ali B2C komunikacija) 
 predstavlja osnovo za oblikovanje novih zakonodajnih in administrativnih 

postopkov (npr. zeleno javno naročanje) kot tudi novih usmeritev (npr. 
indikatorje napredka v okviru akcijskih načrtov za krožno gospodarstvo). 

LCA predstavlja tako močno orodje v procesu odločevanje tekom prehoda 
podjetij/skupnosti/sektorjev iz linearnega v krožno gospodarstvo neodvisno od 
modela. Pri tem je potrebno sistematično reševati tudi trenutne izzive LCA v 
krožnem gospodarstvu, kot so: 

 kvaliteta / posodobitev podatkov in kategorij vplivov (zlasti v primeru novih 
tehnologij, kot so npr. vpliv nanotehnologij na okolje in zdravje),  

 alokacija okoljskih bremen v soproizvodnji ali v primeru recikliranja,  
 vrednotenje rezultatov, še posebej v primeru večkriterijskega odločanja 

(upoštevanje tehnoloških, zakonodajnih, finančnih, okoljskih in socialnih 
vplivov). 
 

3.  Načrt aktivnosti skupnega razvoja 
 
Skupni razvoj predstavlja šest vertikalnih verig vrednosti, vzpostavljenih znotraj 
fokusnih področij S4 za prehod v krožno gospodarstvo. K temu pomembno 
prispevata razvoj skupnih storitev, razvoj človeških virov, podjetništva 
internacionalizacija ter IKT podpore. 
 
3.1   Fokusno področje Trajnostna energija  
Za doseganje želenih učinkov je na fokusnem področju Trajnostna energija poseben 
poudarek na povezovanju deležnikov in komplementarnosti kompetenc. Načrt 
skupnega razvoja tako obsega: 

 Nadgrajevanje obstoječih verig vrednosti ter ustvarjanje novih na podlagi 
sinergij med partnerskimi podjetji. 
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 Dvig dodane vrednosti v posameznih produktnih smereh z vključevanjem 
obstoječih domačih visokotehnoloških rešitev ter tudi novih rešitev z 
razširjeno paleto funkcionalnosti. 

 Skupni nastop na mednarodnih trgih, s poudarkom na sodelovanju in 
medsebojni integraciji/promociji na uveljavljenih tržiščih. 

Za uspešen prodor na mednarodnih trgih je ob implementaciji inovacij v produktne 
smeri in ob integriranih rešitvah pomembna tudi tržna prepoznavnost industrijskih 
partnerjev. Ekonomska ambicioznost programa tako izhaja iz zmožnosti prodaje teh 
inovativnih izdelkov na globalnih trgih, kar potrjuje mednarodna uveljavljenost in 
prepoznavnost slovenskih podjetij, ki lahko z doprinosi v produktnih smereh 
razširijo prodajno paleto, razširijo trge in postanejo konkurenčnejši na področjih, 
kjer so trenutno v svetovnem vrhu. 
Ciljni trgi za vsa posamezna področja so predvsem v državah EU, Balkana in ostalih 
ne EU državah, seveda z manjšim a pomembnim tržnim deležem v Sloveniji. Kar se 
tiče izkoriščanja energetskih vodnih potencialov pa so ciljni trgi tudi v Afriki, kjer so 
naravne danosti primerne (predvsem Uganda, Kenija, Zambija). 
 
3.1.1 Tehnološka področja  in produktne smeri 
3.1.1.1 Energetska izraba odpadnih snovnih tokov – produktne smeri: 

1. Sistemi za predpripravo odpadnih surovin za energetsko rabo 
Prebojne rešitve predstavljajo sisteme za sušenje in homogenizacijo različnih 
odpadnih snovnih tokov s poudarkom na suspenzijah in muljih. Bistven napredek 
omenjenih tehnologij glede na obstoječe stanje tehnike je v: 

- Zmanjšanju kompleksnosti obstoječih sistemov z uvedbo naprednih 
komponent, ki združujejo več funkcij (npr. črpanje in 
homogenizacija/mikrobiološka obdelava) 

- Nižja poraba energije za posamezne procese obdelave muljev in suspenzij. 
- Zmanjšani potrebi po kemični obdelavi suspenzij. 
- Integraciji sistemov za predpripravo z sistemi za energetsko izrabo v sisteme 

v višjo dodano vrednostjo. 
- Kvalitetnejšemu nadzoru procesov za predpripravo surovin. 
- Uporabi kavitacije za sočasno črpanje in obdelavo vod. 
- Naprednih mikrobioloških procesih za proizvodnjo plina iz biomase  

Potencialni trg rešitev je v vseh državah v in izven EU z razvitimi sistemi za 
obdelavo odpadnih vod na osnovi bioloških postopkov ter visoko 
ekološko/tehnološko ozaveščenostjo. Pri teh postopkih nastajajo velike količine 
suspenzij organskih blat, ki imajo sicer velik uporabni potencial, vendar zahtevajo 
ustrezno (čim bolj ekonomično) pred-obdelavo. Na tem področju ima jo sistemi kot 
npr. kavitacijska črpalka visok tržni potencial kot naprave ali kot del sistemov za 
obdelavo odpadnih suspenzij blat (npr. sušilnica organskih snovi z visoko 
vsebnostjo vode).  
 

2. Tehnologije in sistemi za energetsko izrabo odpadnih snovnih tokov, ki 
temeljijo na sežigu in sosežigu 

Rešitve na tem področju vključujejo inovativne sisteme za sežiganje blata čistilnih 
naprav in komunalnih odpadkov na majhni skali. Bistven primerjalne prednosti 
tehnologij glede na obstoječe stanje tehnike je v: 
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- Celovitosti in kompatibilnosti palete tehnologij, ki je na majhnih skalah 
ključna za: a) zagotavljanje dovolj visokih izkoristkov in posledično nizko 
porabo sekundarnih energentov za vzpostavljanje ustreznih temperaturnih 
razmer v zgorevalni komori, kar zmanjšuje vnos zunanjih energentov, b) 
učinkovito skaliranje sistemov z ozirom na predvidene velikostne skale 
kupcev in c) vzpostavitev kontinuiranega procesa, ki hkrati omogoča 
prestrezanje energije na različnih ravneh. 

- Dostopna nabavna cena kot posledica implementiranih inovativnih 
tehnoloških postopkov in celovitosti rešitve na ravni razpona moči za 
uporabo v regionalnih in lokalnih centrih za obdelavo odpadnih snovnih 
tokov. 

- Dolga življenjska doba in zanesljivost. 
- Fleksibilnost v smislu variacije lastnosti vhodnih surovin. 
- Možnost integracije s sistemi za predpripravo odpadnih surovin za 

energetsko rabo s ciljem nadaljnje optimizacije delovanja sistema in dviga 
dodane vrednosti. 

Glavnina trga za te sisteme je predvidena v državah EU in izven EU, z manjšim, 
vendar pomembnim deležem prodanih sistemov v Sloveniji. Pri tem je ključnega 
pomena, da naprave zadostijo vsem zahtevam predvidenih trgov, v primeru, da 
bodo enote instalirane v RS se bo tako upoštevana Uredba o sežigalnicah odpadkov 
in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16) ali ustrezen posodobljen 
dokument. Take rešitve je možno ponuditi predvsem manjšim končnim kupcem, ki 
so sicer za doseganje smernic ravnanja z odpadki prisiljeni v uporabo 
centraliziranih kapacitet z visokimi cenami, kar predstavlja nišno tržišče z velikim 
potencialom.   
 

3. Sistemi za uplinjanje odpadkov oziroma ostankov proizvodnje 
Sistemi v tej skupini ne naslavljajo izključno energetske izrabe, temveč ciljajo na 
proizvodnjo visokokvalitetnih goriv, ki jih je možno uporabiti tudi za sintezo 
naprednih goriv in kemikalij in tako predstavljajo potencialno povezavo z drugimi 
SRIPi. Ključnega pomena je razviti tehnologije, naprave in sisteme, ki bodo sposobni 
učinkovitega uplinjanja čim širšega spektra odpadkov oziroma ostankov 
proizvodnje, saj bo tako možno stroškovno in funkcionalno učinkoviti prirediti 
izdelke za posamezne trge, za katere so značilni različni odpadki oziroma ostanki 
proizvodnje in različni okoljevarstveni predpisi. Prednosti v primerjavi z 
razpoložljivimi sistemi na trgu so: 

- Generiranje visokokvalitetnega očiščenega sinteznega plina iz surovin z 
izrazito nizko kvaliteto (komunalni odpadki, ostanek odpadkov po sortiranju, 
tokovi biomase po zaključeni kaskadni rabi). 

- Uporaba inovativnih in patentiranih postopkov čiščenja produktov 
uplinjanja. 

- Visoka zanesljivost in robustnost ter nizka poraba dodatne energije 
- Zmanjšana poraba procesnih vod in bistveno zmanjšan vpliv na okolje ter s 

tem potrebni ukrepi, kar posledično vodi v ohlapnejše zakonodajne okvire 
ter niža stroške postavitve takih in podobnih sistemov. 

Pričakovani potencialni trgi so v EU in izven, predvsem pa v državah razvitega sveta, 
ki na podlagi varstva okolja zahtevajo najnaprednejše tehnologije obdelave 
odpadnih snovnih tokov. 
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4. Sistemi za soproizvodnjo toplote in elektrike iz alternativnih virov 
Sistemi v tej smeri obsegajo SPTE na osnovi motorjev z notranjim  
zgorevanjem in na osnovi gorivnih celic. Napredek nad obstoječim stanjem  
tehnike je prepoznati v: 

- Naprednih krmilnih strategijah, ki omogočajo dolgo življenjsko dobo  
              in daljše servisne intervale. 
- Visokih efektivnih izkoristkih z ozirom na uporabljeni tehnologijo, ki  
              so posledica optimizacije procesov konverzije goriva. 
- Fleksibilnost v smislu kvalitete in vrste goriv. 
- Individualno prilagoditev sistemov za neposredno uporabo različnih  
              goriv, ki izhajajo iz posameznih industrijskih procesov. 
- Implementacija sistemov z ostalimi inovativnimi rešitvami  
              (upravljanje z energetskimi tokovi). 

Pričakovani potencialni trgi so v EU in izven, predvsem pa v državah razvitega sveta, 
ki na podlagi varstva okolja zahtevajo najnaprednejše tehnologije. 
 
3.1.1.2 Optimiranje snovne in energetske učinkovitosti – produktne smeri: 

1. Optimiranje  in razvoj sistemov za učinkovito rabo odpadne toplote 
Potencialne sisteme združuje cilj minimiranja emisij odpadne toplote ter njeno 
koristno uporabo v industrijskih procesih ali v dislociranih sistemih, ne glede na 
vrsto prenosnega medija (voda in vodna para, dimni plini, procesni plini in ostali 
razpoložljivi viri) ter ne glede na toplotni režim (visokotemperaturni / 
nizkotemperaturni). Prednosti predvidenih sistemov so specifični za posamezne 
primere, skupne lastnosti, ki predstavljajo napredek pred konkurenco na tem 
področju je moč strniti v: 

- vitkost sistemov, kar zmanjšuje porabo po materialu, 
- visoka odzivnost, ki je posledica vitkosti sistemov in visoko optimiranih 
prenosnikov v smislu tokovnih razmer in temperaturnih polj ter ustreznega 
krmiljenja, 
- visoki izkoristki, ki so posledica naprednih krmilnih strategij, ki temeljijo na 
mehanistično osnovanih modelih, 
-  izrazito majhne tlačne in toplotne izgube, ki dodatno nižajo porabo energije. 

Sistemi bodo najprej implementirani v energetsko zahtevnem sektorju v Sloveniji, 
njihovi učinki pa se bodo neposredno prenašali v prakso in s tem višali energetsko 
učinkovitost proizvodnje ter posledično tudi dodano vrednost. V nadaljevanju je 
pričakovano tudi neposredno trženje razvitih rešitev, kjer bodo pilotni sistemi 
služili kot primer dobre prakse ter bodo služili za razvoj poslovnih modelov v tem 
segmentu. Pričakovani potencialni trgi  so globalni, predvsem pa v zahodnem delu 
EU in državah razvitega sveta, ki na podlagi varstva okolja zahtevajo najnaprednejše 
tehnologije. 
 

2. Sistemi za uravnavanje nihanja energijskih virov 
Ločeni sistemi ''elektrolizer – hranilnik vodika – gorivne celice'' omogočajo podporo 
za razvoj sistemskih storitev, ki jih bo trg potreboval za zagotavljanje stabilnosti in 
zanesljivosti energijske oskrbe. V tem okviru je v Sloveniji smiselno izvajati 
inženiring in integracijo, kar pomeni podrobno načrtovanje različnih tipov 
agregatov, za agregate velikostnega reda 7-10 kW pri čemer lahko njihovo 
združevanje do 50 kW pomeni v razvojnem ciklu pilotni sistem za večje sisteme. 
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Omeniti je tudi treba, da lahko slovenska podjetja in raziskovalne inštitucije v 
splošnem razvoj izvajajo ceneje, kot primerljive institucije v zahodnem delu Evrope, 
zato smo lahko konkurenčni predvsem pri maloserijskih in specialnih rešitvah, kjer 
strošek razvoja predstavlja znaten del lastne cene končnih izdelkov. Prednosti 
predvidenih sistemov so: 

- velika fleksibilnost, 
- razvoj namenskih krmilnih algoritmov za nadzor in upravljanje s sistemom 
glede na zahteve in funkcionalnosti posameznega sistema, strukturo in vrsto 
integriranih OVE in strukturo porabnikov vodika. 
 
3. Rešitve za optimizacijo prenosa toplote v industrijskih procesih 

Tu so vključene prebojne tehnične rešitve, algoritme za optimizacijo in inženiring za 
povečanje izkoristkov procesov v industriji, kjer prenos toplote igra odločilno vlogo. 
Taki procesi so pogosti v jeklarstvu, železarski industriji in steklarski industriji, ki 
spadajo v energetsko intenzivni sektor gospodarstva, že majhne izboljšave procesov 
pa se v tem primeru odraža v velikih prihrankih in zmanjšani porabi energije. 
Prihranki in manjša poraba energije se nato lahko odraža neposredno v višji dodani 
vrednosti, visoko dodano vrednost pa izkazujejo tudi rešitve same, ki jih je možno 
tržiti samostojno. Napredek nad trenutnimi, na trgu dosegljivimi rešitvami je pri 
izboljšavah prenosa toplote strnemo v: 
- Uporabi inovativnih grelnih sistemov za doseganje izrazito homogenega 
temperaturnega polja v kotlih in pečeh (vključuje gorilnike z uporabo alternativnih 
goriv ter napredne oblike gorilnikov). 
- Uporaba ustreznih prenosnih medijev za konvektivni prenos toplote na 
obdelovance (optimizacija sestave aktivne atmosfere). 
- Krajši odzivni časi, ki temeljijo na naprednih modelih za prenos toplote in 
izboljšane stopnje gretja, kar pomembno pripomore k izboljšanju posameznih 
lastnosti izdelkov. 
 
3.1.1.3 Eksterni viri energije – produktne smeri: 

1. Sistemi za pridobivanje električne energije iz vodnih virov 
Smeri razvoja v navedeni produktni smeri so usmerjene v pridobivanje energije iz 
vodnih virov, predvsem na aplikacije kjer se sedaj energije še ne izkorišča ter v 
smeri optimizacije izkoriščanja vodnih virov. Nove aplikacije vključujejo Prednosti 
potencialnih sistemov glede na stanje tehnike so: 

 Možnost skaliranja tehnologij na širok spekter moči 
 Integracija vodnih turbin v paketne rešitve za upravljanje z vodami. 
 Sočasno proizvodnja električne energije in upravljanje s porabo vode ter 

čiščenjem vode. 
 Visoki izkoristki tudi na izrazito majhni skali moči 
 Možnost znatnega nižanja stroškov upravljanja vodnih sistemov 
 Uporaba razvitih rešitev na vodovodnih sistemih in sistemih, ki so bili do 

sedaj izvzeti iz izkoriščanja vodne energije. 
 

2. Napredni sistemi za zajem, pretvorbo ter nadzor in povezovanje 
fotovoltaičnih sistemov 
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Sistemi predstavljajo napredne in inovativne sisteme, ki predstavljajo enovito celoto 
za zagotavljaje zelene energije na lokaciji za nadaljnjo uporabo. Prednosti glede na 
trenutno tržno dosegljive sisteme so na področju Naprednih sistemov za zajem in 
hrambo sončne energije: 

• Celovitost in kompatibilnost palete tehnologij za izdelavo naprednih  
       fotonapetostnih modulov. 
• Koncepti integriranih rešitev za modularno in fleksibilno izgradnjo elektrarn. 
• Najsodobnejše rešitve ki skupaj s pretvorbo zagotavljajo odlične izkoristke. 
 Povezovanje s h-ranilniki energije, s čimer se zagotavlja celovita izraba 

energije sonca. 
• Dolga življenjska doba in zanesljivost. 
• Prilagodljivost rešitev za različne trge in namene. 

Produkta smer obsega tudi napredne zaščitne elemente in sisteme, prenapetostne 
zaščite, ki so v veliki  napredni in inovativni sisteme in zagotavljajo uporabnost 
zelenih virov energije - predvsem energije sonca in tudi vetra. Prednosti na področju 
naprednih sistemov za pretvorbo sončne energije so: 

 Celovitost in kompatibilnost palete tehnologij za pretvorbo energije AC-DC, 
DC-AC in DC-DC za zagotavljanje uporabnosti energije pridobljene iz 
fotonapetostnih modulov. 

 Koncepti integriranih rešitev za modularno in fleksibilno izgradnjo elektrarn. 
 Najsodobnejše rešitve, ki skupaj s prenosom podatkov omogočajo vse 

napredne funkcionalnosti na sami  lokaciji kot tudi funkcionalnosti 
naprednih omrežij. 

 Funkcionalnosti, ki omogočajo generiranje energije primerne kakovosti 
(cosfi, popoln obseg regulacije delovne in jalove energije idr.). 

 Dolga življenjska doba in zanesljivost. 
 Prilagodljivost rešitev za različne trge in namene. 

 
V tej produktni smeri je predviden tudi razvoj in priprava naprav in sistemov za 
povezovanje, razvoj elektronske in IKT opreme za fotovoltaiko, merilnike 
parametrov zmogljivosti ter tehnologije nadzora sončnih elektrarn.  Prednosti 
naprav in sistemov na področju Vmesnikov za fotovoltaične sisteme so: 

 Celovitost in kompatibilnost palete tehnologij za zbiranje, obdelavo in prenos 
podatkov. 

 Najsodobnejše rešitve, ki skupaj s nadaljnjimi aplikacijami , ki jih 
opredeljujejo v nadaljnjih verigah in drugih SRIPih (Pametna mesta in 
skupnosti, Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Tovarne 
prihodnosti), omogočajo napredne funkcionalnosti na sami lokaciji kot tudi 
funkcionalnosti naprednih omrežij. 

 Dolga življenjska doba in zanesljivost. 
 Prilagodljivost rešitev za različne trge in namene. 

 
3. Tehnologije in sistemi za podporo razvoja fuzije 

Rešitve v tej produktni smeri podpirajo razvoj fuzije in so izrazito nišno področje, 
kjer so nujne visokotehnološke rešitve z izrazito visoko dodano vrednostjo. Sistemi 
so praviloma namenjeni uporabi v fuzijskih reaktorjih, uporabnost pa najdejo tudi 
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širše v segmentu visokotehnoloških aplikacij. Prednosti rešitev, ki jih je možno 
razviti v Sloveniji so predvsem na navedenih spodnjih področjih fokusiranja. 
 
Vodenje procesov in prediktivne metode obsegajo napredne algoritme in 
postopke za vodenje fuzijskih reaktorjev in drugih najzahtevnejših procesov v 
ekstremnih okoljih in vključujejo predvsem napredne in inovativne analizne metode 
in tehnologije. Prednosti na tem področju so: 

 Celovitost in kompatibilnost palete tehnologij za izdelavo algoritmov in 
kontrolnih sistemov za najzahtevnejše naprave in okolja. 

 Koncepti integriranih rešitev za različne izvedbe fuzijskih reaktorjev in 
vodenje plazme. 

 Najsodobnejše rešitve, ki omogočajo aplikacije in prenos na druga 
najzahtevnejša znanstveno tehnološka področja in pogoje delovanje (vesolje, 
aeronavtika, pospeševalniki idr.). 

 Prilagodljivost rešitev za različne trge in namene. 
 
Metode za karakterizacijo naprednih materialov in tankih plasti obsegajo 
neporušne analizne metode za analizo in razvoj materialov v razvoju fuzije in novih 
področjih uporabe. Tu so vključene napredne in inovativne analizne metode in 
tehnologije in posledično razvoj novih materialov . Prednosti so: 

 Celovitost in kompatibilnost palete metod in tehnologij za analizo in razvoj 
materialov. 

 Sodobni materiali za vrsto industrij preskušenih v praksi. 
 Sodobne tehnologije obdelave materialov. 
 Konkurenčna prednost, dolga življenjska doba in zanesljivost. 
 Prilagodljivost rešitev za različne industrije in namene. 

 
Dizajniranje komponent za ekstremne pogoje obratovanja, ki obsega razvoj in 
optimizacijo komponent za delovanje v ekstremnih pogojih.  Komponente 
predstavljajo učinkovite načine hlajenja za najzahtevnejše pogoje z naprednimi 
materiali in tehnologijami. Prednosti so: 

 Celovitost in kompatibilnost palete tehnologij za učinkovite načine hlajenja. 
 Uporaba naprednih materialov in tehnologij za aplikacije hlajenja v 

najzahtevnejših okoljih . 
 Odvajanje in uporaba odpadne toplote v zahtevnih industrijskih okoljih ter 

najzahtevnejših okoljih fuzijskih reaktorjev. 
 Omogočanje dolge življenjska dobe in zanesljivost. 
 Prilagodljivost rešitev za različne industrije in namene. 

 
Novi materiali za ekstremno visoke temperature, ki obsegajo razvoj strukturnih 
materialov za dele fuzijskega reaktorja. Materiali vključujejo napredne kompozite na 
osnovi volframa in volframovega karbida. 

o Uporaba naprednih materialov in tehnologij za najzahtevnejša okolja  
o Prilagajanje aplikacijam glede na potrebe/zahtevnost okolja 
o Omogočanje dolge življenjska dobe in zanesljivost 
o Prilagodljivost rešitev za različne industrije in namene 

 



 
 

160 
 

4. Tehnologije in sistemi za zajem energije iz vetrnih virov 
Rešitve se umeščajo predvsem v razvojno fazo vetrnih generatorjev. Glede na 
razpoložljive tržne rešitve so v tej produktni smeri predvideni napredki na spodnjih 
področjih: 

 Visoki izkoristki vetrnih generatorjev tudi pri nizkih hitrostih vetra. 
 Integracija sistemov s sistemi za pridobivanje energije iz sončnih virov, kar 

zagotavlja enakomernejši profil dobave energije. 
 Celovita sistemska optimizacija vključujoč aerodinamiko, močnostni del ter 

integracijo. 
 Možnost uporabe razvitih rešitev na nizkih oddaljenostih od tal in s tem 

znižanje stroškov končnih kupcev. 
Ciljni trg je globalni svetovni trg, kjer se v kombinaciji s fotonapetostnimi sistemi za 
zagotavljanje samooskrbe, ki je ena od glavnih komponent energetske učinkovitosti, 
lahko ponudi na tržišču tudi vetrna elektrarna manjše moči. 
 
3.1.1.4  Novi poslovni modeli – produktne smeri: 

1.   Energetsko pogodbeništvo 
Napredne storitve s področja energetskega pogodbeništva bodo uporabljane za 
popularizacijo prebojnih tehnologij, ki so rezultat drugih produktnih smeri. 
Napredek nad stanjem tega področja zaradi bogatih izkušenj udeleženih 
gospodarskih subjektov prepoznamo v: 
- Združevanje energijsko-snovnih ciklov po principu krožnega gospodarstva in s tem 
med drugim izkoriščanje razpoložljivih snovnih tokov za vpeljavo energetskih 
rešitev. 
- Podprtost poslovnih modelov s pilotnimi sistemi in izrazito visoke stopnje 
prihrankov, ki so plod kompleksnih tehničnih sistemskih modelov. 
- Integracija več inovativnih ukrepov za  učinkovitejšo rabo energije, kar omogoča 
doseganje sinergijskih učinkov in s tem dodatne prihranke, ki skrajšujejo 
pogodbeno obveznost. 
- Upravljanje z energetskimi viri, ki zaradi širokega portfejla ponudnikov 
zagotavljajo zmanjšanje izpustov CO2 tudi na podlagi izbire alternativnih goriv in 
virov energije. 
- Dostop do trgov z izrazito visokim potencialom za uvajanje poslovnih modelov 
vezanih na učinkovito rabo energije. 
Kljub enotni produktni smeri je število produktov in storitev, ki jih je možno razviti 
v tem okviru relativno visoko. Različne variacije vključenih tehnologij, specifika 
posameznih kupcev ter razpoložljive možnosti na terenu zahtevajo izrazito visok 
delež prilagoditev posameznih poslovnih modelov, zato so modeli razviti za 
posamezne primere posebej. 
 
3.1.2 Koncept povezovanja in razvoja skupnih RRI iniciativ za trženje 
zahtevnih, celovitih in integriranih proizvodov in storitev 
Sodelujoči gospodarski subjekti in JRO so na predstavljenih produktnih smereh 
sposobni tvorjenja novih verig vrednosti, ki bi z nizkih TRL, posamezne rešitve 
pripeljali  do trga, kar je skozi obstoječe oblike sodelovanja uveljavljena praksa. V 
okviru novih sodelovanj in razširjanja vključenih podjetij v verige vrednosti, se bodo 
te kapacitete predvidoma še povečale, predvsem na področjih, kjer so podjetja 
izrazito aktivna v razvoju in trženju. 
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Na vsakem od tehnoloških in poslovnih področij je možno tvoriti več različnih 
produktov znotraj navedenih produktnih smeri, ki jih sestavljajo vključeni partnerji 
in pokrivajo celotni razvojni cikel od trenutnih TRL nivojev do trga. V nadaljevanju 
so za posamezna tehnološka področja navedene že vzpostavljene verige vrednosti. 
Na podlagi sinergijskih učinkov SRIP je pričakovati nastanek novih verig vrednosti, 
ki bodo osnovane na navedenih produktnih smereh. Ključni partnerji v vertikali 
Trajnostna energija so podani po abecednem vrstnem redu. 
 
Tabela 2: Vključena podjetja na fokusnem področju Trajnostna energija 
 

Vključena podjetja po tehnoloških in poslovnih področjih 

Energetska izraba 
odpadnih snovnih 

tokov (WtE) 

Sistemi za 
optimiranje 

energetske in 
snovne 

učinkovitosti 

Eksterni viri 
energije 

Novi poslovni 
modeli 

Gorenje Projekt Kolektor Letrika Sol Cosylab 
INEA Cosylab INEA INEA 
KIS Petrol Cosylab Kolektor 

Kolektor SIJ Acroni Kolektor Petrol 
Panvita Ekoteh Steklarna Hrastnik Petrol   

Petrol Talum Institut Jožef Stefan   

Plasma Nova 
Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za 
strojništvo 

Kemijski Inštitut   

RACI Kemijski Inštitut 
Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za 
strojništvo 

  

Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta 

za strojništvo 
 

*    

Institut Jožef Stefan   X-Lab   
Kemijski Inštitut   ALPIN NT OVE   

Univerza v 
Mariboru; Fakulteta 

za kemijo in 
kemijsko 

tehnologijo 

  Arctur   

 
  ARJE, d.o.o.   

   BISOL   
   Comtrade   
   Dewesoft   

   
Dito Lighting, 

Slovenija 
  

    DOMEL, Železniki,   
    ENERSON   
    ETI   
    GEN-I   
    GGE   
    Instrumentation   
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technologies 

    
Inštitut za materiale 

in tehnologije, 
Ljubljana 

  

    
ISEC Industrial 

Security AB 
  

    
Iskra MIS in Iskra 

Sistemi 
  

    Iskra Sistemi   
    Iskra Zaščite   
    IskraEmeco   
    KEKO Oprema   
    LUCKY D.O.O.,   
    LUMAR   
    Mahle Letrika   
    Metrel   
    Metronik   
    Multiloc   
    National Instruments   

    
Nuklearna elektrarna 

Krško 
  

    PlanNet   
    Q Techna   
    REC   
    RLS, d.o.o.   
    Robotina    
    Sinergise   
    Sipronika   
    SITEL   
    Solvera Lynx   
    Sonel d.o.o.   
    TAB   
    Thermocoax   
    TRIMO   

* navedena podjetja so izkazala interes za sodelovanje. 

 
3.1.3 Pristop k osredotočanju raziskovalnih kapacitet in vzpostavitev skupnih 
zmogljivosti  
Preplet tehnologij fokusnega področja Trajnostna energija je naravna posledica 
težnje k trajnostnemu pridobivanju energije, ki posega v vse oblike udejanjanja 
človeštva. Zato se ta fokusno področje prepleta z vsemi SRIPi. V smislu 
osredotočanja pa v nadaljevanju navajamo zgolj tista področja prepletanja, kjer je 
zaznati neposredno interakcijo in kjer so predvidene kratkoročne aktivnosti, ki 
bodo pokazale sinergijske učinke. Ključno pa je tudi povezovanje med fokusno 
področjemi znotraj SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, ki temu SRIP 
omogoča ponujanje ustreznih rešitev drugim SRIPom. 
Znotraj SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo se tako fokusno področje 
Trajnostna energija zaradi izrazitega prepletanja snovnih in energijskih tokov v 
krožnem gospodarstvu povezuje tudi z drugimi fokusno področjemi, predvsem pa z 
vertikalo Procesi in Tehnologije, Alternativne surovine z biomaso in Recikliranje. 
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Optimizacija procesov in tehnologij znotraj krožnega gospodarstva poteka sočasno z 
optimizacijo energetske učinkovitosti, zato je prepletanje učinkov z vertikalo 
Procesi in Tehnologije nujno, medtem ko alternativne surovine iz biomase vstopajo 
v področja trajnostne energije predvsem po zaključeni kaskadni rabi biomase. 
Dodatno se fokusno področje Trajnostna energija prepleta z vertikalo Recikliranje 
preko inovativne integracije, kjer bo za dvig dodane vrednosti pridobivanje energije 
iz vode iz omrežij povezava vzpostavljena tudi s čiščenjem vode. 
Fokusno področje Trajnostna energija bo na področjih, kjer je zaznati neposredno 
interakcijo in kjer so predvidene kratkoročne aktivnosti, ki bodo pokazale 
sinergijske učinke, izkazala preplet tehnologij predvsem v interakciji s SRIPi: 
Pametna mesta in skupnosti, Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Tovarne 
prihodnosti in Mobilnost. Preplet tehnologij se kaže na tehnološkem področju 
Eksterni viri energije, kjer se v SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 
razvijajo jedrne tehnologije za izrabo vodne in sevalne energije, ki se nato 
uporabljalo v SRIPih Pametna mesta in skupnosti, Pametne zgradbe in dom z lesno 
verigo ter Tovarne prihodnosti. Dodaten preplet se kaže na tehnološkem področju 
Optimiranje snovne in energetske učinkovitosti, kjer bodo tehnologije prenosljive na 
Pametne tovarne s ciljem nižanja stroškov proizvodnje in v povezavi z vertikalo 
Recikliranje na področju čiščenja in energetske izrabe omrežnih vod, kjer se 
nakazuje preplet s SRIP Pametna mesta in skupnosti. Področje, ki bo v prihodnosti 
zelo pomembno je tudi trajnostno pridobivanje goriv, kjer se fokusno področje 
Trajnostna energija postavlja kot platforma, ki združuje širok spekter deležnikov in 
jih fokusira v produktne smeri z največjim potencialom. Pri tem gre izpostaviti 
predvsem biogoriva, goriva iz odpadkov oziroma proizvodnih ostankov in vodik iz 
obnovljivih virov, ki kažejo na neposreden preplet s SRIPi: Pametna mesta in 
skupnosti, Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Tovarne prihodnosti in 
Mobilnost. 
Ključno ločnico med razvojnimi aktivnostmi posameznih SRIPov na področju 
trajnostne energije je moč prepoznati v ravni implementacije posameznih 
produktnih rešitev. Medtem ko SRIP – KG v vertikali Trajnostna energija aktivnosti 
usmerja predvsem v razvoj osnovnih oziroma jedrnih tehnologij (različni SPTE, PV 
paneli, vodikove tehnologije, ostale rešitve za optimizacijo rabe energije, poslovni 
modeli…) na posameznih tehnoloških področjih, se drugi SRIPi osredotočajo na 
implementacijo teh rešitev v specifična okolja in jih prilagajajo posameznim 
razmeram, kar predstavlja predvsem integracijo tehnologij v mesta, hiše, tovarne, 
vozila, različne proizvodne procese. 
Interakcija pa bo seveda dvosmerna, kar je ključno za uspešno zapiranje krogov in 
vpeljavo krožnega gospodarstva. Pri tem bo npr. odpadna biomasa (oziroma ostanki 
proizvodnje) vstopala v SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, kjer se bo 
najprej kaskadno izrabljala v vertikali Alternativne surovine z biomaso, del biomase 
po zaključeni kaskadni rabi pa bo izrabljen tudi v energetske namene. Bolj 
neposredna interakcija s SRIPi Pametna mesta in skupnosti, Pametne zgradbe in 
dom z lesno verigo ter Tovarne prihodnosti se kaže na področju energetske izrabe 
širokega spektra odpadnih snovnih tokov, ki se lahko kategorizirajo za energetsko 
izrabo. Ta del predstavlja eno izmed ključnih področij fokusnega področja 
Trajnostna energija. 
Izrazito prepletanje aktivnosti področja Trajnostna energija je prisotno tudi na 
področju drugih aktivnosti. Tu je moč prepoznati pomembnost vključevanja 
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fokusnega področja Krožni poslovni modeli, ki se izrazito prepletajo s poslovnim 
področjem 'novi poslovni modeli'. To vključevanje je pomembno predvsem za 
povečevanje učinka posameznih tehnoloških področij znotraj preostalih fokusnih 
področij na enak način kot v fokusnem področju Trajnostna energija. Fokusno 
področje Krožni poslovni modeli je prav tako mogoče smatrati za odskočno desko 
novih poslovnih modelov, ki znotraj SRIP  Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 
in tudi v drugih SRIPih omogočajo ustvarjanje izvozno naravnanih prebojnih 
tehnologij izrazito visoko dodano vrednostjo. Horizontalne aktivnosti IKT podpore 
se v področje Trajnostna energija vključujejo neposredno v posamezna tehnološka 
področja, kjer se udejstvujejo partnerji, ki so ključni pri delovanju IKT podpore in s 
tem skrbijo za prenašanje vsebin, ki so znotraj tehnoloških področij nepogrešljive. 
Izrazito je temu podvrženo tehnološko področje eksternih virov energije, nujno pa 
je tudi vključevanje v ostala tri tehnološka in poslovna področja. 
 

 
 
Slika 23: Preplet tehnologij med SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo med 

fokusnim področjem Trajnostna energija in drugimi fokusnimi področji v SRIP - 
Mreže za prehod v krožno gospodarstvo ter z drugimi SRIPi. 

 
Fokusno področje Trajnostna energija v vseh svojih produktnih in tehnoloških 
področjih implementira tudi Ključne spodbujevalne tehnologije (KET). Celovita 
podpora s KET je mogoče tudi skozi horizontalne aktivnosti IKT, predvsem pa se 
mikro in nanoelektronika ter polprevodniki vključujejo v tehnološko področje 
eksterni viri energije, kjer je izrazito prisoten tudi razvoj naprednih materialov. V 
tehnološkem področju Energetske izrabe odpadnih snovnih tokov je izrazito 
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pomembna vloga biotehnologije, medtem ko je optmiranje snovne in energetske 
učinkovitosti izrazito prepleteno z naprednimi proizvodnimi in procesnimi 
tehnologijami.  
 
3.2  Fokusno področje Biomasa in alternativne surovine 
3.2.1 Tehnološka področja in tehnologije  
Fokusno področje Biomasa in alternativne surovine neposredno naslavlja področje 
Tehnologije za predelavo biomase ter razvoj novih bioloških materialov (S4) s tremi 
ključnimi usmeritvami. To je osnovanje produktnih smeri oziroma mrež za 
zagotavljanje trajnostne oskrbe z biomaso, ki temeljijo na ligno-celuloznih 
biorafinerijah in na biorafinerijah alternativnih surovinskih virov.  
Mreže za trajnostno mobilizacijo biomase pravzaprav naslavljajo izziv 
mobilizacije biomasnega potenciala Slovenije za izboljšanje oskrbe obstoječih verig 
vrednosti in razvoj nove generacije na biomasi osnovanih verig vrednosti. Za 
obstoječe verige, ki temeljijo na lesni biomasi - to so (v najširšem smislu) gozdna, 
lesna, papirniška in energetska veriga - je skladno s smernicami zgoraj opisnega 
razvoja (prehod v krožno in zeleno bio-gospodarstvo) prognoziran nadaljnja rast, 
obenem pa je pričakovan pojav novih verig, ki jih uvaja predvsem razvoj 
biorafineriji in biorafinerijskih produktov. S povečevanjem števila deležnikov ter 
razvojem procesov in tehnologiji, ki bazirajo na izrabi ligno-celulozne biomase, 
pričakujemo, da se bodo povečevale tudi potrebe po tej surovini. V kakšni meri bo 
mogoče ta izziv nasloviti s konceptualnimi prilagoditvami na področju 
gospodarjenja z gozdovi, dodatno mobilizacijo surovinskega potenciala slovenskih 
gozdov, tudi v kontekstu vse bolj perečih klimatskih sprememb, bo mogoče 
odgovoriti samo z ustreznimi vlaganji v raziskave in razvoj ter razvojem politik na 
področju biomase. Ključna fokusna področja trajnostne mobilizacije biomase so:  
 vrednotenje razpoložljivosti biomasne surovine  
 mobilizacija neizkoriščenih potencialov biomasne surovine, še posebej lesne 

biomase slabše kakovosti;  
 stroškovno in okolijsko učinkovite tehnologije pridobivanja, priprave, 

frakcioniranja, separacije, čiščenja in sušenja biomase zaradi enostavnejšega 
transporta in skladiščenja;  

 celovita in izboljšana logistika, ki zagotavlja kontinuirano in zanesljivo/varno 
oskrbo;  

 vrednotenje in nadzor kakovosti surovine; 
 Razvoj politik za trajnostno mobilizacijo biomasnega potenciala države. 
 
Ligno-celulozne biorafinerije za izolacijo ekstraktivov in polimernih 
gradnikov biomase lahko izpostavljamo tudi med kazalniki uspešnosti, ki se 
soočajo z izzivom izkoriščanja ligno-celulozne biomase za razvoj integriranih 
biorafineriji, ki vključujejo energetske, vlakninske, esktraktivne in polimerne 
gradnike kot so nanoceluloza, lignin, hemiceluloze. Razvoj biorafinerij temeljnih 
kemikalij je predviden v vertikali Procesi in tehnologije. 
To področje je zasnovano tako, da eni strani gradi na obstoječih gozdno-lesnih 
verigah, s tem da povečuje nabor produktov, prispeva k razvoju novih tehnologij in 
aplikaciji ter razvoju trgov bio-osnovanih proizvodov znotraj obstoječih vrednostnih 
verig. Drug vsebinski sklop je zasnovan kot razvoj inovativnih vrednostnih verig, ki 
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temeljijo na izkoriščanju ligno-celulozne biomase v biorafinerijah (ligno-celulozne 
biorafinerije, Lignocelulosic biorefineries; Werz & Bedue, 2013) za  produkcijo 
predvsem bio-osnovanih materialov (ekstraktivi, nanoceluloza, hemiceluloze, 
lignin) in energije. To bo mogoče ob tesni navezavi na fokusno področje Trajnostna 
energija, Procesi in tehnologije ter Funkcionalni materiali, doseči z izboljšanjem 
obstoječih tehnologiji in procesov predelave biomasne surovine, razvojem 
inovativnih in prebojnih tehnoloških in procesnih rešitev pri predelavi obnovljivih 
surovinskih virov ter z izboljšanjem izrabe stranskih in odpadnih snovnih tokov, po 
principu »bolje iz manj«. Izzive vzpostavitve ligno-celuloznih biorafineriji bo 
mogoče nasloviti z osredotočanjem na naslednja področja in tehnologije: 
 razvojem učinkovitih tehnologiji za razklop biomase do njenih osnovnih 

gradnikov; 
 razvojem tehnologiji za separacijo, izolacijo in čiščenje ekstraktivov in drugih 

aktivnih učinkovin;  
 razvojem tehnologiji za izolacijo nanoceluloze ter hemiceluloz iz lesne biomase;  
 optimizacijo izkoriščanja lignina, ki se praviloma pojavlja kot ostanek;  
 zgoščevanje vsebnosti energije v izvorni biomasi z ustreznimi postopki 

predobdelave;  
 razvojem inovativnih ligno-celuloznih materialov/kompozitov na osnovi 

dezintegrirane biomase (les, skorja);  
 predelavo trdnih ostankov (npr. pepel) v dragocene produkte;  
 razvoj biorafinerijskih tehnologiji, ki omogočajo izkoriščanje heterogene biomase 

ob čim manjšem vplivu na okolje in čim večji procesni učinkovitosti.  
 

Biorafinerije alternativnih surovin se zaradi drugačnih lastnosti surovine 
bistveno razlikujejo od ligno-celuloznih biorafineriji, zato naslavljajo izziv 
snovanja nove generacije verig vrednosti na osnovi alternativnih surovinskih virov, 
pri čemer to predpostavlja razvoj specializiranih tipov biorafienriji in produktov. 
Ključen napredek na področju izkoriščanja alternativnih surovinskov virov bo 
mogoče doseči z:  
 identifikacijo, vrednotenjem in mobilizacijo alternativnih surovinskih virov;  
 razvojem tehnologiji in procesov za predelavo različnih tipov alternativnih 

surovinskih virov;  
 razvojem biorafinerijskih sistemov osnovanih na alternativnih surovinskih virih; 
 razvojem inovativnih produktnih smeri.  
 
Vse tri strukture oziroma mreže bodo zasnovane po principih krožnega 
gospodarstva, pri čemer se bodo snovni tokovi lahko zapirali znotraj posameznega 
tehnološkega področja tega fokusnega področja ali v povezovanju ali  pa v ostalih 
fokusnih področjih SRIP, snovni tokovi pa se lahko nadaljujejo v aktivnostih drugih 
SRIPov ali pa se kot  vrednostne verige sklenejo v krožno strukturiranih 
gospodarstvih na tujih trgih. 
 
3.2.2 Koncept povezovanja in razvoja skupnih RRI iniciativ za trženje 
zahtevnejših, celovitih in integriranih izdelkov in storitev 
Sodelujoči RRI člani fokusnega področja Biomasa in alternativne surovine imajo 
velik potencial znanja, kompetenc, mednarodnih izkušenj v razvoju in raziskavah, 
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vsi člani tega področja pa tudi kapacitete na področju inovacij. Ker je načrtovano 
sodelovanje partnerjev iz akademskega (fakultete in Inštituta), ki so zaradi opreme 
njihovih lastnih laboratorijev, večinoma že sposobni izvajati testiranja tehnologije v 
laboratorijskih pogojih, v katerih je mogoče opraviti teste tehnologiji na različnih 
količinskih skalah in variacijah parametrov, je s tem mogoče podrobno razdelati 
tehnološki proces. Zato je pričakovati, da se akademski partnerji (tudi v 
povezovanju z razvojnimi strokovnjaki iz gospodarstva), člani fokusnega področja 
Biomasa in alternativne surovine osredotočijo na vrednotenje in testiranje 
konceptov, za katere imajo opremo. V okviru nadaljnjih korakov je predvideno 
povezovanje z gospodarstvom in s proizvajalci opreme. Sledila bo izdelava 
prototipov ter osnovanje poskusnega obrata, ki bo služil za testiranje sistemov na 
srednji ravni (na primer, 100 kg / dan), ob dosegi ravni tehnološkega razvoja TRL5 - 
7. Ustvarjeno bo eko-inovacijsko okolje, pri tem bo pozornost usmerjena tudi na 
področje digitalizacije in mednarodnega vključevanja ter identifikacijo povezav med 
fokusno področjemi, verigami vrednosti v SRIP – Krožno gospodarstvo. Prav tako 
bomo sledili možnostim sodelovanja z drugimi SRIPi. S tem bomo  prispevali k 
uresničevanju ne samo ciljem tega področja, temveč tudi k globalnim in specifičnim 
ciljem SRIP. Če povzamemo: razvojne dejavnosti bodo usmerjene v oblikovanje 
ekosistema in trajnostni razvoj novih prebojnih izdelkov in storitev, pri tem bomo 
upoštevali eko dizajn, digitalizacijo, internacionalizacijo, potrebe po hitri odzivnosti 
glede na nišne možnosti na globalnem trgu.    
 
Tabela 3: Vključena podjetja na fokusnem področju Biomasa in alternativne 
surovine 
 

Trajnostna mobilizacija biomase  Ligno-celulozne 
biorafinerije  

Biorafinerije alternativnih 
surovin 

Slovenski drz avni gozdovi SiDG SiDG  Acies bio 

GG Novo Mesto Ars  Pharmae  Algen  

Koc evski les Melamin IEI 

Algen ICP KIS  

Acies bio UL BF Omega Air  

Institut za ekolos ki inz eniring 
(IEI) 

    

Gozdarski ins titut Slovenije     

Univerza v Ljubljani, Biotehnic na 
fakulteta (UL BF) 

    

Kmetijski ins titut Slovenije (KIS)     
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3.2.3 Pristop k osredotočenju raziskovalnih kapacitet in vzpostavitev skupnih 
zmogljivosti 
Člani razvoja  fokusnega področja Biomase in alternativnih surovin so že sedaj 
mednarodno aktivnosti na relevantnih področjih, se udeležujejo mednarodnih 
konferenc in predstavljajo strokovne teme in jih objavljajo v strokovnih revijah ter 
imajo vzpostavljene mreže sodelovanja in povezovanja.  
 
Aktivnosti na fokusnem področju se bodo nadgradile skozi sodelovanje in 
povezovanje z Vanguard iniciativo, Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologije 
(https://eit.europa.eu/eit-community/eit-raw-materials), organizacijo 
mednarodnih konferenc v Sloveniji, sodelovanje v mednarodnih tehnološko -
razvojno-inovacijskih projektih (Interreg, Horizon 2020,..), in platformah (npr. 
http://www.circulary.eu/sectors/bio-based-industries/; http://biconsortium.eu/; 
http://biconsortium.eu/events/bio-based-industries-opportunities-horizon-2020. 
 

3.3  Fokusno področje Sekundarne surovine 
3.3.1 Tehnološka področja in produktne smeri 
Fokusno področje Sekundarne surovine naslavlja področje S4 tehnologije za 
uporabo sekundarnih surovin in ponovno uporabo odpadkov. Industrijski partnerji 
so se povezali glede na vrsto odpadkov v štiri tehnološka področja, znotraj katerih je 
definiranih okoli 30 produktnih smeri. V skladu s Programom ravnanja z odpadki in 
programom preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (MOP, 2015) tehnološko  
področje zajema najpomembnejše skupine odpadkov, kot so gradbeni odpadki, 
pepeli, žlindre in prahovi, blato komunalnih čistilnih naprav, papir, tekstil, guma, 
plastika, odpadki iz lesa, živilske industrije, aluminija ipd. Dosežene tehnološke in 
organizacijske rešitve bodo aktualne tudi za druge vrste odpadkov in na tak način se 
bodo tehnološka področja usmerjala glede na potrebe novih partnerjev, ki se bodo 
vključevali. 
 
3.3.2 Koncept povezovanja in razvoja skupnih RRI iniciativ za trženje 
zahtevnih, celovitih in integriranih izdelkov in storitev 
Koordinator fokusnega področja UM FKKT je nosilec procesno sistemskega pristopa, 
katerega cilj je povezati deležnike v verige vrednosti od ponudnikov odpadkov 
preko zbiralcev in predelovalcev odpadkov do porabnikov sekundarnih surovin in 
obnovljenih proizvodov. Partnerji se bodo povezovali s podjetji, ki imajo razvejane 
prodajne mreže doma in po svetu, trženje bi lahko potekalo tudi preko prodajnih 
IKT platform (povezava s horizontalo IKT podpora). V povezavi s horizontalo IKT je 
cilj vzpostaviti računalniške platforme za povezovanje ponudnikov, predelovalcev in 
porabnikov odpadkov. Predvidena je povezava s verikalno aktivnostjo Krožni 
poslovni modeli na področju LCA analiz novih tehnologij, procesov in proizvodov, 
pri optimizaciji oskrbovalnih mrež in transportnih poti, pri razvoju novih kazalcev 
za merjenje učinkovitosti krožnega gospodarstva in pri razvoju tehničnih 
specifikacij, zakonodajnih podlag, poslovnih modelov, internacionalizacije, trženja, 
in razvoju človeških virov. 
 
Povezave s preostalimi SRIPi so možne na področju sistemov za zbiranje in 
obravnavo odpadkov (SRIP Pametna mesta in skupnosti). Na področju ostankov 
hrane bi se lahko povezali s SRIP Trajnostna predelava hrane. 

https://eit.europa.eu/eit-community/eit-raw-materials
http://www.circulary.eu/sectors/bio-based-industries/
http://biconsortium.eu/
http://biconsortium.eu/events/bio-based-industries-opportunities-horizon-2020
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Tabela 4: Vključena podjetja na fokusnem področju Sekundarne surovine 
 

A B C D 

Predelava 
industrijskih in 

gradbenih 
odpadkov 

Predelava bioloških 
odpadkov v vredne 

produkte 

Ponovna uporaba 
električne in 
elektronske 

opreme 

Tehnologije čiščenja 
odpadnih in pitnih vod 
in pridobivanja snovi 

in energije iz njih 

UM FKKT, FS, FERI UM FKKT, FS, FERI UM FKKT, FS, FERI UM FKKT, FS, FERI 

ZAG IJS IJS IJS 

IJS  Kemijski inštitut  

UL FGG    

MPŠ    

FTPO    

Navedba podjetij  

Eko Ekoinženiring Acies Bio ZEOS IEI 

Ekomineral Gorenje 
Surovina 

Gorenje IOS 

Gorenje Surovina Perutnina Ptuj  Kolektor 

IOS   Paloma 

Kolektor   Innte d.o.o. 

Polifen   Petrol 

Salonit Anhovo    

SIJ Acroni    

Steklarna Hrastnik    

Termit    

Wienerberger Opekarna 
Ormož 

   

 
3.3.3  Pristop k osredotočanju raziskovalnih kapacitet in vzpostavitev skupnih 
zmogljivosti  
V sodelujočih podjetjih praviloma obstajajo razvojni oddelki, večja podjetja imajo 
formirane raziskovalne skupine in so vključena v mednarodne mreže. Partnerji 
fokusnega področja se bodo zavzemali za vzpostavljanje skupnih kapacitet, še zlasti 
pri uporabi napredne laboratorijske in računalniške opreme. Prav tako se bodo 
vzpostavljale skupne zmogljivosti na področju IKT, analiz LCA, ekonomskih analiz, 
kemijskih analiz ipd. 
Osredotočanje v vseh štirih sklopih bo potekalo po fazah, ki se pričnejo z 
definiranjem zainteresiranih deležnikov posamezne verige vrednosti, koncipiranjem 
problemov, pregledom stanja stroke, literature (SOTA) in najboljših razpoložljivih 
tehnologij (BAT), izdelavo načrtov za reševanje in izboljšave vključno z izborom 
metod dela, izdelavo terminskega načrta z mejniki in predvidenimi rezultati ter 
samo izvedbo. V sklopu izvedbe je glavni element osredotočanja eksperimentalno 
laboratorijsko/pilotno in tehniško delo, ki bo potekalo v laboratorijskem in 
pilotnem merilu, v nekaterih primerih tudi na industrijskem nivoju. Izvedbene 
dejavnosti se osredotočajo na načrtovanje, računalniške simulacije, analize stanja, 
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ocene potenciala, pregled tehnologij, izboljšave obstoječih tehnologij in razvoj novih, 
optimizacijo transporta, lokacij zbiralnih in predelovalnih centrov, optimizacijo 
tehnologij in procesov, razvoj konceptov in modelov zbiranja in predelave odpadkov 
ter pridobivanja in ponovne uporabe koristnih surovin iz odpadkov, ekonomske 
analize, razvoj poslovnih modelov za zbiranje, predelavo in vračanje kritičnih 
surovin v snovne krogotoke, razvoj IKT podpore (povezava s horizontalo IKT 
podpora), LCA analize (povezava z vertikalo Krožni poslovni modeli in tehnološkim 
področem Trajnostni procesi in mreže-LCA), ekodizajn proizvodov, vseživljenjsko 
učenje, laboratorijske analize, okoljsko računovodstvo in ekonomiko, okoljsko 
označevanje, razširjeno odgovornost proizvajalca (EPR), zeleno javno naročanje 
(ZeJN), tržne instrumente (TI), kaskadno uporabo materialov, večnivojsko 
odločanje, optimizacijo verig vrednosti.  
Sočasno z izvedbenimi fazami poteka nadzor in monitoring napredka, mejnikov in 
doseženih rezultatov, izdelava pisnih poročil in predstavitve zainteresirani javnosti. 
Projektne skupine bodo identificirale podjetja na domačih in tujih trgih, ki so 
ponudniki odpadkov in sekundarnih surovin ter porabniki predelanih odpadkov, 
prenovljenih izdelkov ipd. Značilnost fokusnega področja Sekundarne surovine je, 
da bodo načrtovana področja in produktne smeri zaživeli le, če bodo za produkte 
obstajali uporabniki, ki jih bodo uporabljali. Osredotočati se bo potrebno na nove 
načine načrtovanja in uporabe materialov in proizvodov. Z zakonodajnimi vzvodi bo 
potrebno doseči predpise, da se bodo ti materiali uporabljali. Potrebno je 
sodelovanje z ministrstvi, zbornicami in povezovanje med verigami vrednosti.  
 
3.4   Fokusno področje Funkcionalni materiali 
3.4.1  Tehnološka področja in produktne smeri 
Fokusno področje Funkcionalni materiali se neposredno naslavlja na področje S4 
»Tehnologije za uporabo sekundarnih surovin in ponovno uporabo odpadkov«. 
Fokusna področja Funkcionalni materiali so Tehnologije za predelavo biomase ter 
razvoj novih bioloških materialov ter Tehnologije za uporabo sekundarnih surovin 
in ponovno uporabo odpadkov. 
Predviden je naslednji koncept osredotočanja: 
Fokusno področje Funkcionalni materiali se osredotoča na osnovni cilj, t. j. 
napredno, visoko tehnološko razvito procesiranje in izdelavo funkcionalnih 
materialov in sistemov, ki bodo osnova za naslednjo generacijo trajnostnih 
produktov z visoko dodano vrednostjo. Razvoj produktov temelji na izkoriščanju 
gradnikov odpadne biomase, frakcij komunalnih odpadkov, industrijskih odpadkov, 
odpadnih pnevmatik ipd. kot tudi nanodelcev (npr. nanoceluloza, anorganski 
nanodelci, magnetni nanodelci ipd.) za zagotavljanje specifičnih lastnosti materialov. 
Načrtovanje izdelkov že v najzgodnejši fazi bo temeljilo na konceptu ekološkega 
oblikovanja (EcoDesign), ki upošteva vse okoljske vplive proizvoda. Z izvajanjem 
koncepta EcoDesign in koncepta Razširjene proizvajalčeve odgovornosti (EPR – 
Extended Producer Responsibility) bo zagotovljen razvoj novih izdelkov, ki bodo 
trajni, popravljivi, nadgradljivi in z možnostjo re-uporabe in recikliranja oziroma 
bodo bio-razgradljivi, hkrati pa bodo imeli specifične nove lastnosti oziroma 
funkcionalnosti.  
Izvedbene dejavnosti se osredotočajo na načrtovanje, računalniške simulacije, 
analize stanja, ocene potenciala, pregled tehnologij, izboljšave obstoječih tehnologij 
in razvoj novih, optimizacijo tehnologij in procesov, razvoj konceptov ponovne 
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uporabe koristnih surovin iz odpadkov, ekonomske analize, razvoj IKT podpore 
(povezava s horizontalo IKT podpora), LCA analize (povezava s fokusnim področjem 
Krožni poslovni modeli), vseživljenjsko učenje, laboratorijske analize, okoljsko 
računovodstvo in ekonomiko, okoljsko označevanje, optimizacijo verig vrednosti. 
 
Na fokusnem področju Funkcionalni materiali sta definirana dva tehnološka 
področja, na katerih bo potekalo osredotočanje:  
 

A. TRAJNOSTNI KOMPOZITI  
B. NAPREDNA EMBALAŽA/MATERIALI 

 
Osredotočanje v obeh sklopih bo potekalo po fazah, ki se pričnejo z definiranjem 
zainteresiranih deležnikov posamezne verige vrednosti, koncipiranjem problemov, 
pregledom stanja stroke, literature (SOTA) in najboljših razpoložljivih tehnologij 
(BAT), izdelavo načrtov za reševanje in izboljšave vključno z izborom metod dela, 
izdelavo terminskega načrta z mejniki in predvidenimi rezultati ter samo izvedbo. 
Sočasno poteka nadzor in monitoring napredka, mejnikov in doseženih rezultatov, 
izdelava pisnih poročil in predstavitve zainteresirani javnosti. Izvedbene aktivnosti 
bodo potekale v laboratorijskem in pilotnem merilu, v nekaterih primerih tudi na 
industrijskem nivoju.  
Prebojne tehnologije/produkti in fokusna področja, na katere bo osredotočena 
fokusno področje, so naslednji: 
 
TRAJNOSTNI KOMPOZITI 
V tem sklopu se bodo partnerji osredotočali na: 
 Razvoj nanopolnil za doseganje večfunkcionalnosti materialov, 
 razvoj tehnologij za modifikacijo površin naravnih in recikliranih odpadnih 

vlaken za njihovo učinkovitejšo integracijo v različne matrice (sol-gel, plazemska 
tehnologija,…),  

 razvoj cementnih kompozitov z dodatkom naravnih ali recikliranih odpadnih 
vlaken in dodatkov, 

 razvoj polimernih kompozitov/premazov/lepil z dodatkom naravnih ali 
recikliranih odpadnih vlaken in dodatkov, s ciljem uporabiti nove napredne 
materiale za razvoj novih trajnostnih produktov z visoko dodano vrednostjo v 
različnih industrijah (npr. gradbeništvo, pohištvena industrija, avtomobilska 
industrija, ...). 
 

Tehnološko področje se bo osredotočalo na naslednje produktne smeri:  
 visokofunkcionalni, trajni in trajnostni betoni, malte in ometi z vključenimi 

organskimi vlakni (npr. odpadne preje iz predilnic) oziroma drugimi odpadki, 
 trajnostni betonski kompoziti s kovinsko ojačitvijo z višjimi tlačnimi trdnostmi, 
 nanokompoziti na osnovi plastičnih vlaken z nanostrukturiranimi anorganskimi 

polnili z izjemnimi mehanskimi lastnostmi (natezna trdnost, natezni modul), 
 izolacijski/plastični komoziti za gradbeno in avtomobilsko industrijo, 
 bionanokompoziti in nanokompoziti na osnovi lignocelulozne biomase za lesna 

lepila, premaze za les, lahke lesne ploščne kompozite, 
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 produkti na osnovi biopolimerov iz odpadnih živalskih tkiv za biokompozitne 
izolacijske plošče, materiale za absorpcijo olja iz vode, keratinskih kompozitnih 
filmov in nanovlaken (za medicinske aplikacije kot so obliži za rane, žilni 
implantanti, sistemi za kontrolirano sproščanje substanc). 
 

NAPREDNA EMBALAŽA/MATERIALI 
V tem sklopu je cilj razvoj večfunkcionalnih materialov za proizvodnjo 
konkurenčnih produktov na tradicionalnih trgih papirja, papirne in plastične 
embalaže, tekstilij ter produktov široke potrošnje. Partnerji se bodo zato 
osredotočali v razvoj in postopkov za izboljšanje in doseganje novih funkcionalnosti, 
kot so barierne lastnosti za zaščito produktov in dodane funkcionalnosti za 
zagotavljanje varnosti in nadzora. 
 
V tem sklopu se bodo partnerji osredotočali na naslednje tehnologije oziroma 
produktne smeri: 
 Razvoj tehnologij (nanopolnila, mikrokapsuliranje, reaktivna plinska plazma, 

elektropredenje, tiskana elektronika…) za doseganje večfunkcionalnosti 
materialov (papir, tekstilije, embalaža), 

 Funkcionalizacija tekstilij, papirja z uporabo naravnih in obnovljivih surovin, za 
doseganje specifičnih lastnosti (npr. protimikrobnost, samočistilnost, UV zaščita, 
ognjevarnost, ipd.) 

 Izdelava bio-osnovanih plastičnih mas za namene embalaže in proizvode široke 
potrošnje, 

 Razvoj napredne (aktivne in pametne embalaže). 
 

3.4.2 Koncept povezovanja in razvoja skupnih RRI iniciativ za trženje 
zahtevnejših, celovitih in integriranih izdelkov in storitev 
Koordinator fokusnega področja je UM FKKT, ki je nosilec procesno sistemskega 
pristopa, katerega cilj je povezati deležnike v verige vrednosti od raziskovalno 
razvojnih institucij, ponudnikov odpadkov (bioloških, komunalnih – povezava s 
fokusnima področjema Biomasa in alternativne surovine in Sekundarne surovine) 
do porabnikov sekundarnih surovin (povezava z verigo vrednosti Krožni poslovni 
modeli) za proizvodnjo novih funkcionalnih proizvodov (papirna industrija, 
tekstilna industrija, prehrambena industrija, gradbeništvo, industrija premazov, 
industrija lepil, pohištvena industrija – povezava s SRIP Materiali in SRIP Prehrana). 
Partnerji se bodo povezovali s podjetji, ki imajo razvejane prodajne mreže doma in 
po svetu, trženje bi lahko potekalo tudi preko prodajnih platform.  
 
Na področju vgradnje senzorskih sistemov v pametno embalažo/materiale je cilj, v 
povezavi s horizontalo IKT, vzpostaviti sisteme za zajemanje podatkov. Presoja 
okoljskih vplivov z LCA analizo bo potekala v povezavi s fokusnim področjem Krožni 
poslovni modeli. 
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Tabela 5: Vključena podjetja na fokusnem področju Funkcionalni materiali 
 

TRAJNOSTNI KOMPOZITI NAPREDNA EMBALAŽA/MATERIALI 

Raziskovalno razvojne institucije 

UM FKKT, FS UM FKKT, FS, FERI 

Fakulteta za tehnologijo polimerov Inštitut celuloze in papirja 

UL BF Inštitut za Okoljevarstvo in Senzorje, d.o.o. 
(IOS) 

IJS Fakulteta za tehnologijo polimerov 

IOS ZAG 

ZAG  

Podjetja 

Helios, d.d. Paloma d.d. 

Saning International d.o.o. Tekstina d.d. 

Structum d.o.o. Predilnica Litija d.o.o. 

Primat d.d. Gorenje Surovina d.o.o. 

Inštitut Wcycle Maribor – Inštitut za 
krožno gospodarstvo (Snaga d.o.o.) 

Perutnina Ptuj d.d. 

AMT projekt, d.o.o. Soven d.o.o. 

Perutnina Ptuj d.d.  

Gorenje Surovina d.o.o.  

 
 
3.4.3 Pristop k osredotočenju raziskovalnih kapacitet in vzpostavitev 
skupnih zmogljivosti 
V vertikali bomo povezali raziskovalne kapacitete in kompetence sodelujočih 
partnerjev. Razvoj in proizvodnja industrijskih partnerjev fokusnega področja 
sledita trendom in povpraševanju na trgu, hkrati pa raziskovalne institucije 
izkazujejo odlične raziskovalno razvojne zmogljivosti in kompetence ter imajo 
utečene mednarodne povezave z raziskovalnimi institucijami na svojih področjih. 
Osredotočali se bomo na možnosti za doseganje povezanosti in sinergije med 
partnerji za čim boljšo izkoriščenost kapacitet ter ustvarjanje skupnih zmogljivosti, 
ki jih bodo lahko koristili vsi partnerji. 
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3.5 Fokusno področje Procesi in tehnologije 
3.5.1 Tehnološka področja in produktne smeri 
Na ravni fokusnega področja partnerstva Procesi in tehnologije se dejavnosti 
odražajo v primeru, ko imajo določena vključena podjetja/povezane skupine 
podjetij (večina) povezane vsebine, tako da je že na ravni vključenih podjetij moč 
jasno pokazati koncept osredotočanja razvoja, ki je eden izmed ključnih predvidenih 
ciljev S4. Osredotočanje po področjih je mogoče smiselno argumentirati preko 
preseka tradicionalnih panog (npr. Združenje kemijske industrije; Gospodarska 
zbornica Slovenije in širše) z izzivi krožnega gospodarstva (uporaba obnovljivih 
surovin, povečanje snovne učinkovitosti, povečanje produktivnosti proizvodnje itd.). 
Opredelitev tehnoloških področij: 

- razvoj bio-osnovanih zelenih kemikalij in materialov,  
- postopki pridelave in predelave polimerov,  
- biotehnološko proizvedene spojine, 
- kontinuirana proizvodnja spojin, 
- nova proizvodna oprema z vodenjem. 

Znotraj navedenih področij je konceptualna osredotočenost usmerjena v produktne 
smeri:  
● bio-rafinacijo ligno-celulozne biomase, 
● porajajoče-se biotehnološke postopke, 
● prehod na nepretrgano obratovanje procesov. 
Poleg zelenih obnovljivih kemikalij je mogoče tu zajeti še različna prehranska 
dopolnila iz odpadkov oziroma stranskih produktov predelave; to so raznorodna 
skupina produktov, ki jih z bio-rafinacijo pridobimo iz različnih odpadnih 
substratov, hkrati pa imajo visoko dodano vrednost. Ti bio-osnovani produkti so 
namenjeni širši potrošniški rabi in zajemajo večjo skupino odjemalcev kot specifične 
zelene kemikalije, s tega vidika pa lahko lažje dosežejo razpršeno ekonomsko 
vzdržnost. Pa vendar, je koncept osredotočanja bio-rafinacije ligno-celulozne 
biomase prvenstveno usmerjen v zrele tehnologije uplinjanja in pridelavo bio-
osnovanih spojin (npr. metanola, formaldehida itd.) iz pripravljenega sinteznega 
plina, ostali zanimivi postopki (npr. pridelava (nano)celuloznih vlaken) pa se nato 
lahko navpično vključijo v kaskado preko prvotne izrabe izvornega snovnega toka in 
razvoda zgolj manjšega dela surovine na uplinjanje. Metanol in formaldehid sta 
surovini za smole, le-te pa za premaze domače industrije. 
Fokus pa je delno tudi na anaerobni obdelavi končnih izrabljenih substratov. To so 
mokri odpadni substrati in termična obdelava slednjih ne pride v poštev, saj je 
energetsko potratna, z anaerobnim razkrojem le-teh pa se da pridobiti iz njih tudi do 
80 % začetnega energetskega potenciala, kar je precej več kot z neposredno 
termično obdelavo. Tehnologije anaerobne razgradnje (in sicer ne klasične, ampak 
novejše, ki zmorejo obdelati odpadne ligno-celulozne substrate in pa različne 
fenolne spojine) so na ta način tudi del koncepta tehnologij obdelave in 
komplementarnih manjših bio-rafinerij, še posebej vključujoč regeneriranje hranil. 
Pri konceptu osredotočanja porajajočih se biotehnoloških postopkov podjetja 
že vrsto let razvijajo procese, ki sledijo načelom krožnega gospodarstva, v zadnjem 
obdobju pa se večinoma ukvarjajo z uporabo premalo izkoriščenih snovnih tokov v 
domači živilski industriji, na primer sirotka iz običajne mlečno-predelovalne 
industrije. Prvi prebojni procesi, so že v fazi načrtovanja obsežne industrijske 
proizvodnje, tekom njenega nadaljnjega razvoja pa je zaznati še kopico vzporednih 
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možnosti za podoben razvoj procesov, ki prav tako sledijo konceptu »ničelnih 
odpadkov«. Tu se je tako moč osredotočiti na uporabo odpadnik tokov, ki vsebujejo 
različne hranilne snovi, ki se lahko uporabijo za biotehnološko pripravo proizvodov 
dodane vrednosti. Poleg dodatkov za krmo in različnih prehranskih dodatkov gre tu 
omeniti tudi osnovne biotehnološke proizvodnje velikega obsega, recimo akrilati iz 
bio-osnovane itakonske kisline. Slednji so zanimivi tako v Evropi (neto uvoz 
kemikalij) kot tudi v Sloveniji, kjer je poraba velika v proizvodnji običajnih 
premazov in lepil, kjer pa je želja da je del surovin bio-osnovan (poleg obstoječega). 
Pri konceptu osredotočanja prehoda na nepretrgano obratovanje procesov gre 
v domači farmacevtski industriji pretežno za izboljšanje hitrosti raztapljanja sicer 
slabo topnih nizko-molekularnih farmacevtskih učinkovin, ki so in bodo v 
razvojnem portfelju največjih tržnih igralcev v prihodnjem strateškem obdobju, gre 
pa za razvoj novih inovativnih pristopov izdelave v zadnjih fazah kemijske sinteze 
proizvodov in izolacije/kristalizacije. Ti pristopi med drugim vključujejo prehod iz 
šaržnih na kontinuirane tehnike obratovanja in izdelavo alternativnih fizikalno–
kemijskih oblik zdravilnih učinkovin (npr. lastne kristalne oblike, ko-kristali itd.). Za 
fizikalno–kemijsko vrednotenje načrtovanih delcev učinkovin za potrebe vodenja 
procesov pa gre vse bolj za uporabo najsodobnejše obstoječe ali razvoj novih 
povezanih procesno–analitskih metod (PAT). Za kontrolo in vodenje laboratorijskih 
in proizvodnih procesov šaržne in kontinuirane kristalizacije je potreba tako po 
izdelavi kontrolnih algoritmov na podlagi uporabljene procesno analitske opreme in 
matematično–fizikalnih ali statističnih modelov procesov. Dotično tehnološko 
področje tako združuje prvenstveno farmacevtsko industrijo, proizvajalce 
proizvodne opreme, proizvajalce merilnih sestavov in povezani raziskovalno–
razvojni zavodi na (osredotočenem) področju. 
Z uporabo modeliranja in simulacij tehnoloških procesov je moč na osredotočenem 
področju fokusa bistveno pripomoči k boljšemu poznavanju, načrtovanju in 
vrednotenju ključnih lastnosti procesov v skladu s smernicami QbD (»Quality by 
Design«). Preko uporabe mehanističnih modelov in programskih orodij za 
simulacijo in optimizacijo kemijskih procesov je moč razvijati ekonomične in bolj 
okolju prijazne kemijske procese. Industrijski proizvodni postopki tako zahtevajo 
tudi izdelavo laboratorijsko manjših naprav za različne tipe postopkov 
kontinuiranih sintez/kristalizacij, sami industrijski procesi pa stremijo k 
opremljanju z vso potrebno procesno analitsko opremo za in-situ spremljanje 
velikosti delcev in koncentracije ter sistem za zajem podatkov in izboljšano vodenje 
procesa. V sklopu kristalizacijskih proizvodenj so smernice tudi po vpeljevanju 
preizkušenega koncepta uporabe tehnike ultrazvoka in/ali postopka mokrega 
mletja med kristalizacijo za doseganje ciljanih fizikalnih lastnosti delcev. Zaradi 
visoke dodane vrednosti farmacevtskih proizvodov je potencial za doseganje 
povečanja izvoza velik, vse pa gre na račun povečanje snovne učinkovitosti 
postopkov in zapiranja snovnih krogov (na primer odpadnih topil pri sintezi in 
kristalizaciji). 
Izziv 
Opredeljeno področje fokusa S4 Tehnologije za predelavo biomase ter razvoj novih 
bioloških materialov, na katerega se fokusno področje Procesi in tehnologije 
prvenstveno nanaša, se morda še najbolj od vseh ostalih področij SRIP sooča z 
izzivom gospodarnosti obratovanja. Pri Trajnostni energiji, na primer, gre za 
pretežno bolj zrele načine izrabe, bio-rafinacija ligno-celulozne biomase in 
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porajajoči-se biotehnološki postopki pa se v srži soočajo z nizko zrelostjo 
tehnologij, še bolj izrazitim tržnim tekmovanjem s fosilnimi različicami proizvodov 
in razpršenostjo same surovine (npr. les). Pri prehodu na nepretrgano 
obratovanje procesov je izziv predvsem odvisen od panoge – v vključeni 
farmacevtski industriji je prehod k krožno gospodarski izrabi delno olajšan zaradi 
dodane vrednosti proizvodov, pa vendar gre tu v primerjavi z npr. smolami, premazi 
ali lepili za manjši obseg proizvodnje, s tem pa tudi prispevek k neto snovni 
učinkovitosti. Izziv bo tako pretežno v ravnotežju. 
 
Tehnološka in poslovna področja 
V krožnem gospodarstvu fokusno področje Procesi in tehnologije predstavlja 
ključno povezovalno dejavnost SRIP Krožno gospodarstvo, ki zagotavlja vzdržnost 
surovinskih rešitev in omogoča vpeljevanje novih, nadgrajenih in izboljšanih 
postopkov ter prenos porajajočih se tehnologij v tradicionalno gospodarsko okolje, s 
tem povezovalnim učinkom partnerstva pa podpira tudi celovitost krožnega 
gospodarstva in povezovanje med različnimi deležniki verige ('stakeholders') v 
njeni sorazmerno neobičajni obliki izvedbe (novi poslovni modeli). V shemi 
Krožnega gospodarstva, Procesi in tehnologije predstavljajo tudi steber navezave 
nekaterih drugih fokusnih področij (predvsem Trajnostne energije na koncu in 
Biomase in alternativnih surovin na začetku verige vrednosti), in sicer v smislu 
zapolnjevanja vrzeli verige in zagotavljanja prvotnega surovinskega kroženja. 
Prvenstveno tehnološko področje samega fokusnega področja Procesi in tehnologije 
so tako tehnologije za predelavo biomase ter razvoj novih bioloških 
materialov, to pa vsebinsko obsega segmente, ki se navezujejo na bio-osnovane 
zelene kemikalije in materiali (predvsem pripravo slednjih, ne pa toliko uporabo, ki 
je zajeta v Funkcionalnih materialih), postopke pridelave in predelave polimerov in 
druge vključene procese (novi oziroma izboljšani postopki za industrijo) in 
tehnologije (nova oziroma izboljšana proizvodna oprema z vodenjem), vezane na 
specializacijo in željo povečanja krožnosti. S stališča akcijskega načrta EU za 
področje krožnega gospodarstva (Evropska komisija, Closing the loop - An EU action 
plan for the Circular Economy, COM(2015) 614 final, Bruselj, 2015), predstavljajo 
proizvodnja in vzpostavitev ter krepitev proizvodnih postopkov začetek 
življenjskega cikla tradicionalnih in novih naprednih produktov, na ta način pa 
predstavljajo začetek surovinskega cikla znotraj porajajočega se krožnega 
gospodarstva, oziroma predstavlja točko začetka kroženja.  
Tehnološka in poslovna področja so tako v fokusnem področju Procesi in 
tehnologije razdeljena na 3 osredotočena in 2 splošni, saj so osredotočena 
predvsem vezana na prihodnje poslovne priložnosti, pri katerih se trgi trenutno 
porajajo. 
Povezano s tem ključna splošna tehnološka področja znotraj področja Procesi in 
tehnologije predstavljajo tista, ki so povezana z (surovinskim) izboljševanjem 
proizvodnih postopkov za industrijo in novo proizvodno opremo z vodenjem. Ti 
novi procesi in tehnologije so pomemben začetni korak, da bi vzpostavili ciljne 
procese krožnega gospodarstva in s tem omogočili povezovanje vhodnih surovin, 
procesov in tokov, kar je v bodočem krožnem gospodarstvu izrazitega pomena. 
Splošna tehnološka področja so tako vpeljana z namenom lažjega vključevanja novih 
deležnikov v vertikalo, pri katerih se bodo procesi razlikovali od teh, ki so trenutno 
osredotočeni. 
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Nova, nadgrajena ali izboljšana surovinska predelava in proizvodni postopki pa niso 
edina pot za zmanjšanje bodočih vplivov na okolje. Kot ena izmed prioritet, 
opredeljenih znotraj Strategije pametne specializacije, je povečanje snovne 
učinkovitosti neposredno vezano na procese in tehnologije, in sicer na prvi, zahtevni 
del kaskade. Učinkovit način povečanja poleg same izboljšane proizvodnje, so novi 
bio-osnovani zeleni vmesni materiali (polizdelki) in kemikalije. S tega dotičnega 
vidika so na področju Procesi in tehnologije pomembni postopki pridelave bio-
osnovanih zelenih kemikalij. To običajno imenujemo tudi bio-rafinacija (v bio-
rafinerijah) in predstavlja enega izmed ključnih področij fokusnega področja. 
Doseganje širših učinkov uvedbe novih oziroma bistveno izboljšanih surovinsko 
pretvorbenih postopkov proizvodnje kot tudi uvajanje novih surovin in kemikalij je 
na ravni obstoječega gospodarstva zahteven in obsežen potekajoč proces, ki ga je 
možno izvajati le ob ustreznem načrtovanju predelave, ki dolgoročno povečuje 
konkurenčnost vključenih podjetij. Od panožnih gospodarskih subjektov zahteva 
investicije in prilagoditev obstoječih tradicionalnih poslovnih procesov, kar s seboj 
prinaša stroške in je tako potrebno najti optimalno točko preloma ('break-even'), 
pri kateri tudi ovrednotimo zanimanje za vpeljavo novih procesov in tehnologij. V ta 
namen je posamezne navedene tehnologije možno vključiti v storitve, ki skrbijo za 
dostopnost visokotehnoloških in naprednih rešitev neobičajnih verig vrednosti 
širšemu spektru kupcev, kar terja horizontalno podporo področju vertikalnega 
stebra Procesov in tehnologij s poslovnim področjem Krožni poslovni modeli. 
Znotraj Krožnih poslovnih modelov je pomembno deliti znanja in izkušnje, 
predvsem iz tujine (bio-osnovane pilotne proizvodnje), in skupno dvigovati 
kompetence. Dvig področnih (procesnih) kompetenc vpliva na koherentnost 
skupine deležnikov znotraj fokusnega področja in SRIP kot celote, omogoča dvig 
predvidene konkurenčnosti (in sploh ekonomičnosti procesov) na nacionalni 
panožni(h) ravni(eh) in odpira možnosti za pridobivanje nepovratnih in povratnih 
sredstev.  
Bistvena povezava tehnoloških in poslovnih področij s Krožnimi poslovnimi modeli 
pa je v predlogu resornih ukrepov; področja, kot so Bio-rafinacija ligno-celulozne 
biomase in Porajajoči-se biotehnološki postopki so običajno lahko dolgoročno 
konkurenčni zgolj ob (ustrezni) podpori na domači zakonodajni ravni, prav tako 
pa na evropski, potrebno pa je tudi zagotoviti kritično procesno znanje z naslova 
pilotnih in demonstracijskih projektov. Pri obojih se tako cilja na procese in 
tehnologije, ki so že dosegli določeno stopnjo zrelosti, pa vendar se moramo 
zavedati dejstva, da komercialne bio-osnovane proizvodnje (bio-rafinerij) v 
evropskem (in svetovnem) prostoru praktično še ni, kar pa tudi predstavlja 
določeno konkurenčno prednost. Seveda se je treba tudi znotraj samega 
tehnološkega področja fokusirati. 
 
Bistvo pričujočega fokusnega področja Procesi in tehnologije se odraža v sinergiji 
ciljev slednje in tistih, identificiranih v prednostnem področju S4: 'naravni in 
tradicionalni viri za prihodnost', in sicer 'mreže za prehod v krožno gospodarstvo'. 
Posamezne skupne aktivnosti (znotraj) SRIP in izvedba načrtovanih dejavnosti bo 
doprinesla k izboljšanju snovne učinkovitosti na 1,50 in več, kot tudi vzpostavitvi 
novih neobičajnih verig vrednosti z zaključenimi snovnimi tokovi. Zaradi 
specifičnosti področja Procesi in tehnologije, se ta, kot omenjeno, tudi povezuje z 
nekaterimi drugimi fokusno področjemi znotraj SRIP Krožno gospodarstvo. 
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Osredotočena 3 tehnološka področja se navezujejo na tista, ki vsebinsko še niso 
komercializirana (TRL 9), a izkazujejo potencial za to na račun obetajočega 
prihodnjega izvoza proizvodov (bio-rafinacija ligno-celulozne biomase in 
porajajoči-se biotehnološki postopki) in obstoječe dodane vrednosti (prehod na 
nepretrgano obratovanje procesov). Kot rečeno pa sta dodani še dve splošni 
področji za zagotavljanje vključujoče narave partnerstva fokusnega področja, ki 
odraža pristop SRIP. Prvi dve osredotočen področji se prekrivata z obstoječimi 
domačimi verigami, tretje pa se osredotoča na veliko (nadalje) ustvarjanje 
prihodkov, vrednosti in zaposlovanja. 
 
Ključna tehnološka in poslovna področja, s katerimi je možno nasloviti celovito 
problematiko področja Procesov in tehnologij so prikazana na sliki 24 (prikazana so 
tehnološka in poslovna področja, prav tako pa osredotočene produktne smeri, ki so 
bile razpoznane) in obsegajo: 

- Bio-rafinacija ligno-celulozne biomase zajema raznorodne aktivnosti 
pridelave in/ali uporabe bio-osnovanega metanola, formaldehida, 
aromatov/fenola, adipinske kisline, metil metakrilata, (nano)celuloze, 
hemiceluloze, lignina, utekočinjene celotne biomase, trdne celotne biomase v 
različnih obsegih proizvodnje; na dotičnem tehnološkem področju je glavni 
cilj vzpostavitev večje bio-rafinerije za vsaj nekatere od naštetih vmesnih 
spojin, načrtovane pa so tudi manjše bio-rafinerijske enote, ki naj bi 
naslavljale tudi druge vire biomase, recimo tiste pri čiščenju odpadnih vod in 
anaerobnem razkroju različne ligno-celulozne biomase, vsaj za večjo 
predstavljeno bio-rafinerijo pa naj bi bila tudi vzpostavljena veriga vrednosti. 

 
- Porajajoči-se biotehnološki postopki vključujejo združevanje enotnih 

operacij, kaskadno postavitev enot, optimalno postavitev enot za postopke 
snovne / energetske pretvorbe, tako na ravni posamičnih enot kot tudi na 
ravni celotne proizvodnje, torej enot in celotne proizvodne linije za 
neobičajne surovinske vire; pri dotičnem tehnološkem področju gre 
predvsem za izkoriščanje neobičajnih virov (odplake čistilnih naprav, ostanki 
živilsko-predelovalne industrije, surovinski vodni viri…) pri postopkih 
biotehnološke proizvodnje različnih spojin in snovi sorazmerno visoke 
dodane vrednosti, kjer so kot proizvodi ciljani različni prehranski dodatki, 
bazični vmesni proizvodi (npr. za pripravo obnovljive bio-plastike), 
predvsem pa gre za proizvode, za katere že obstaja trg, nov pa je proces 
pridobivanja. 
 

- Prehod na nepretrgano obratovanje procesov v bistvu omogoča prehod 
na opremo za kontinuirano obratovanje postopkov, boljše povezovanje 
učinkovite snovne in energijske izrabe pretvorbe ter povezavo proizvodnih 
in odjemalnih deležnikov preko doseganja kakovosti izdelave pri kasnejši 
predelovalni / proizvodni uporabi z načrtovanjem; pri dotičnem 
tehnološkem področju gre pretežno za povečanje snovne učinkovitosti, 
povečanje produktivnosti proizvodnje in same krožnosti postopkov 
(ponovna raba topil, zmanjšanje uporabe topil, zmanjšanje izmeta različnih 
stranskih proizvodov…) v tradicionalno šaržnih panogah, torej na primer 
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farmacevtiki, gre pa tako za izbrano tehnološko področje, ki dosega ustrezne 
kazalnike izvoza in bi ga lahko na ta način še povečalo, upoštevaje S4. 
 

Tabela 6: Tehnološka področja in produktne smeri fokusnega področja Procesi in  
                   tehnologije 
 
 TRL 3 TRL 9 
Bio-osnovane 
zelene 
kemikalije in 
materiali 

Pridelava/uporaba bio-osnovanega 
metanola, formaldehida, 
aromatov/fenola, adipinske kisline, 
metil metakrilata, (nano)celuloze, 
hemiceluloze, lignina, utekočinjene 
celotne biomase, trdne celotne 
biomase v različnih obsegih 
proizvodnje (kg do ton). 

Pregled trenutnega stanja glede 
vsebnosti bio-osnovanih kemikalij in 
materialov pri vključenih deležnikih 
fokusnega področja, pregled možnosti 
povečanja bio-osnovanega deleža ali 
obsega proizvodnje formulacij in očrt 
5–10 pod-produktnih smeri (za 
izboljševanje ali popolnoma novo 
proizvodnjo). 

Postopki 
pridelave in 
predelave 
polimerov 

Vpeljevanje kontinuiranih postopkov 
v proizvodnjo, izboljševanje snovne 
učinkovitosti, izboljševanje 
energetske učinkovitosti, napredni 
načini spremljanja poteka 
proizvodnje, neposredno proizvodno 
spremljanje s povratno zanko 
nadzora in povečanje obsega. 

Izboljšani šaržni postopki, poznavanje 
potekajočih mehanizmov, nakazane 
možnosti popisa in izboljšave enotnih 
operacij, nove formulacije plastike, 
gume, smol, premazov in lepil ter 
obstoječe formulacije plastike, gume, 
smol, premazov in lepil z izboljšanimi 
lastnostmi pri rabi. 

Biotehnološ-
ko 
proizvedene 
spojine 

Spojine, ki so lahko nadomestek za 
fosilne, a ne izvirajo iz surovin ligno-
celulozne biomase, recimo različni 
viri akrilatov. 

Snovi, ki so proizvedene iz različnih 
odpadnih vod in se uporabljajo kot 
možni krmni, prehranski in 
farmacevtski dodatki za potrošnike. 

Kontinuirana 
proizvodnja 
spojin 

Demonstracija pretočnih sestavov v 
tradicionalno šaržnih panogah, torej 
na primer v farmacevtiki, predvsem 
pri sintezi, kristalizaciji, 
kromatografiji itd. 

Vpeljava pretočne proizvodnje v 
tradicionalno šaržnih panogah, torej 
na primer v farmacevtiki, predvsem 
pri sintezi, kristalizaciji in sklopljeno. 

Nova  
proizvodna 
oprema z 
vodenjem 

Združevanje enotnih operacij (npr. 
reaktorji–ločevalniki), kaskadna 
postavitev enot (termično), najboljša 
povezava enot za 
snovno/energetsko pretvorbo 
postopkov, tako na ravni posamičnih 
enot kot tudi celotne proizvodnje, 
enote in celotne 
predelovalne/proizvodne linije za 
neobičajne surovinske vire. 

Tekoči razvojni projekti gospodarskih 
deležnikov za proizvodno procesno 
opremo in celotnih proizvodnih linij 
(posode, reaktorji, destilacija, 
ekstrakcija, absorpcija, različna 
mehanska predelava trdnih snovi, 
učinkovito mešanje kapljevin in 
plinov, različni toplotni menjalniki, 
kotli itd.) in izpostavitev 3 primerov 
dobre prakse. 
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Slika 24: Organigram tehnoloških in poslovnih področij Procesi in tehnoologije 

 
3.5.2  Koncept povezovanja in razvoja skupnih RRI iniciativ                                                                           
Z razvojem novih procesov in tehnologij se bodo dosegli najboljši gospodarski učinki 
glede razporejanja virov in sredstev. Hkrati je potrebno poudariti tudi človeški 
socialni in znanstveni dosežek, ki se kot rezultat pozitivno odraža v družbi. 
V okviru SRIP bo omogočena osredotočenost udeležencev in zato njihov večji vpliv 
na trg. Za vsak identificiran nov, prebojen proces in tehnologijo, bo razvit trajnostni 
poslovni model z petletnim poslovnim načrtom. Poslovni načrt bo vključeval pregled 
konkurence, cen, tržnih priložnosti in oceno rentabilnosti tehnologije. 
Prisotna je izobražena delovna sila, znanje tujih jezikov in pripravljenost za učenje 
(predvsem visokošolsko izobražen kader s ponovno bolj zanimivih področij 
naravoslovja in tehnike se nedavno v manjši meri obrača proti tujini, pa tudi 
specializacija usmerjenosti poklicev se je povečala, tu pa so sinergije s 
horizontalnimi aktivnostmi partnerstva). Prisotna je primerjalno intenzivna RRI 
politika v zadnjih 15  
letih ter stimulativno davčno okolje za RRI (številni raziskovalni deležniki smo na 
lastno ne-vsiljeno iniciativo prilagodili svoje temeljne raziskave, financirane s strani 
Javne Agencije za Raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na razpoznana 
prednostna področja Krožnega, Bio-osnovanega in pa Zelenega gospodarstva). 
Prisotna je dobro razvita infrastruktura / interna dostopnost (razvitost logistične 
infrastrukture se izboljšuje, obstoječa infrastruktura javnih raziskovalnih zavodov bi 
se do neke mere potrebovala izboljševati, da ostanemo v stiku s konkurenčnimi EU 
prebojnimi inštitucijami, bistvene izboljšave infrastrukture pa so potrebne v 
podjetjih za ohranitev konkurenčnosti, ker je ekonomika obratovanja procesov, 
upoštevaje zahteve krožnega gospodarstva, zahtevna). 
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3.5.3  Pristop k osredotočenju raziskovalnih kapacitet  in vzpostavitev 
skupnih zmogljivosti 
Pri razvoju novih procesov in tehnologij bodo partnerji vključeni v vertikalo izhajali 
iz znanih naprav in proizvodnih sistemov. Zato bodo v začetni fazi izdelali povzetek 
stanja. S povečanjem razvojne intenzitete se bodo razvili bolj konkretni in vrhunsko 
inovativni procesi in tehnologije prilagojene zahtevam partnerjev. Razvite inovacije 
se bodo nanašale na spremembe procesa in tehnologij, odražajo pa se bodo lahko 
tudi v povišani inovativnosti proizvoda. 
 

 
Slika 25: Vpliv faze v razvoju na inovacije (Vir: Buffa, Elwood. Modern 

production Operations Management. Wiley Eastern Limited, 1991, ISBN 
0852260954. str. 107) 

 
Inovativen tehnološki proces bo zagotovil pravočasen in kakovosten razvoj vseh 
delov in sklopov ter njihovo sestavo v končni proizvod.  

Slika 26: Oblikovanje proizvodov in procesov  (Vir:  Slack, Nigel, et al. Operations 
Management. ZDA: Pitman Publishing, 1995, str. 135) 
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Partnerji fokusnega področja se bodo povezali ter uskladili potek dela ter želje glede 
tehnologij, naprav in pretoka s ciljem ustvariti kakovostna delovna mesta. 
Sodelujoči gospodarski subjekti in JRO so sposobni razvoja novih procesov in 
tehnologij od nizkih TRL do trga, kar je skozi obstoječe oblike sodelovanja 
uveljavljena praksa. V okviru novih sodelovanj in razširjanja vključenih podjetij v 
verige vrednosti, se bodo te kapacitete predvidoma še povečale, predvsem na 
področjih, kjer so podjetja izrazito aktivna v razvoju in trženju. 
 
Na vsakem od tehnoloških in poslovnih področij je možno tvoriti več tehnoloških 
področij oziroma produktnih smeri, ki jih sestavljajo vključeni partnerji in pokrivajo 
celotni razvojni cikel od trenutnih TRL nivojev do trga. Na podlagi sinergijskih 
učinkov SRIP je pričakovati nastanek novih verig vrednosti, ki bodo osnovane na 
navedenih smereh, prikazanih v Tabeli 5. Ključni partnerji na fokusnem področju 
Procesi in tehnologije so podani po abecednem vrstnem redu. 
 
Tabela 7: Deležniki v verigi vrednosti  Procesi in tehnologije 
 

Obstoječe verige vrednosti na posameznih tehnoloških in poslovnih področjih 

Bio-rafinacija 
ligno-celulozne 

biomase  

Porajajoči-se 
biotehnološki 

postopki  

Prehod na 
nepretrgano 
obratovanje 

procesov  

Izboljšani in novi 
proizvodni 
postopki za 
industrijo  

Kemijski inštitut Kemijski inštitut Kemijski inštitut Kemijski inštitut 
ETOL D.D. ACIES BIO D.O.O. ACIES BIO D.O.O. ACIES BIO D.O.O. 
GORENJE 

PROJEKT D.O.O. 
ETOL D.D. HELIOS D.D. ETOL D.D. 

HELIOS D.D. Komunalni biro 
podjetje za inženiring 

d.o.o. (IEI)  

LEK D.D. HELIOS TBLUS 
D.O.O. 

MELAMIN D.O.O. LEK D.D. MITOL D.O.O. IJS 
MITOL D.O.O.   LEK D.D. 

 
Partnerji ne bodo izolirani drug od drugega temveč bodo omogočena sodelovanja 
med njimi v smislu zaključevanja snovnih tokov ali zapiranja zanke v produktni 
smeri. V razvojnem procesu bo posamezni partner in partnerji vključeni v vertikalo 
nadgrajeval svoje kompetence in kapacitete. Ključne kompetence, ki bodo izboljšane 
so tako splošne kot specifične, ki bodo omogočale, da bodo zahtevana dela 
opravljena dobro in celo nad-povrečno dobro. 
Splošne kompetence, ki jih bodo partnerji v vertikali Procesi in tehnologije pridobili 
so: mreženje v slovenskem in mednarodnem prostoru, skupno razvojno 
sodelovanje, osredotočenost na skupne cilje.  
Specifične kompetence, ki jih bodo partnerji razvili pa so vezane na strokovne 
vsebine in sicer predvsem analizo uporabnosti in količine odpadkov partnerja 
predvsem v smislu ligno-celulozne biomase ter biotehnoloških postopkov. Spoznali 
bodo tudi različne vrste šaržne in kontinuiranih procesov ter kombinacijo obeh. 
Sposobni bodo tudi razmišljati o inovativnih, novih in izboljšanih postopkih, za 
industrijo ter jih aplicirati v svoje podjetje. 
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Razvojne kapacitete fokusnega področja bodo osredotočene in povezane v smislu, 
da bo odpadek enega partnerja predstavljal surovino drugemu. Tako bo udejanjen 
princip krožnega gospodarstva v visoko tehnološko razvitih in inovativnih procesih. 
Poudariti je potrebno, da bodo rezultat inovativnih procesov tudi bio-osnovane 
zelene kemikalije in materiali. Bio-osnovani produkti so plastika, lubrikanti, 
prekrivalci in topila - vse bio oziroma naravnega izvora. Na EU ravni se, po 
informacijah dobljenih s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
oblikuje Bio-based production strategy, kjer se bodo se bodo akterji fokusnega 
področja Procesi in tehnologije lahko že med prvimi izpostavili kot vodilni na tem 
področju. 
Prepletanja tehnologij 
Preplet tehnologij  fokusnega področja Procesi in tehnologije je naravna posledica 
težnje k učinkovitejšim in inovativnim procesom, ki posega v vse oblike udejanjanja 
človeštva. Zato se ta fokusno področje prepleta z vsemi fokusno področjemi znotraj 
SRIP in tudi z drugimi SRIP, kot je prikazano na spodnji skici. V smislu osredotočanja 
pa v nadaljevanju navajamo zgolj tista področja prepletanja, kjer je zaznati 
neposredno interakcijo in kjer so predvidene kratkoročne aktivnosti, ki bodo 
pokazale sinergijske učinke.  
Znotraj SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo se tako fokusno področje 
Procesi in tehnologije zaradi izrazitega prepletanja snovnih in energijskih tokov v 
krožnem gospodarstvu povezuje tudi z drugimi fokusno področjemi, predvsem pa z 
vertikalo Alternativne surovine z biomaso in Recikliranje, Trajnostna energija in 
Funkcionalni materiali. Optimizacija procesov in tehnologij znotraj krožnega 
gospodarstva poteka sočasno z optimizacijo energetske učinkovitosti, zato je 
prepletanje učinkov z vertikalo Trajnostna energija nujno, medtem ko alternativne 
surovine iz biomase vstopajo v področja procesov z zelo intenzivno in inovativno ter 
tehnološko zahtevno izrabo biomase. Dodatno se fokusno področje Procesi in 
tehnologije prepleta z vertikalo Recikliranje preko inovativne integracije, kjer bo za 
dvig dodane vrednosti potreben razvoj poceni postopkov z visokim izkoriščanjem 
odpadkov kot surovine. Pri tem bomo osredotočeni tudi na okoljski vpliv novo 
razvitih procesov, saj je ohranjanje virov in okolja temeljna prednost recikliranja. 
Fokusno področje Procesi in tehnologije bo na področjih, kjer je zaznati neposredno 
interakcijo in kjer so predvidene kratkoročne aktivnosti, ki bodo pokazale 
sinergijske učinke, izkazala preplet tehnologij predvsem v interakciji s SRIP: 
Pametna mesta in skupnosti, Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Tovarne 
prihodnosti in Materiali kot končni produkti. Preplet tehnologij se kaže na 
tehnološkem področju novi in izboljšani procesi, kjer se v SRIP Mreže za prehod v 
krožno gospodarstvo razvijajo jedrne tehnologije. Dodaten preplet se kaže na 
tehnološkem področju Optimiziranje snovne in energetske učinkovitosti, kjer bodo 
tehnologije prenosljive na Pametne tovarne, s ciljem nižanja stroškov proizvodnje 
Interakcija pa bo seveda dvosmerna, kar je ključno za uspešno zapiranje krogov in 
vpeljavo krožnega gospodarstva. 
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Slika 27: Preplet tehnologij med SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 
fokusno področje Procesi in tehnologije in drugimi fokusnimi področji v SRIP - 

Mreže za prehod v krožno gospodarstvo ter z drugimi SRIPi. 
 

3.6   Fokusno področje Krožni poslovni modeli 
3.6.1  Tehnološka področja in produktne smeri            
V okviru SRIP – Krožno gospodarstvo bo fokusno področje Krožni poslovni modeli 
usmerjeno na vsa področja v okviru S4 in služi kot podpora podjetjem pri 
optimizaciji njihovih procesov, povezovanju procesnih podsistemov in okolice v 
mreže ter oblikovanju inovativnih produktnih smeri in tehnologij ter poslovnih 
modelov na več nivojih. Poleg integracije in optimizacije podsistemov v verige in 
mreže, težnje k industrijski simbiozi in ničelnim odpadkom z zapiranjem krogov, bo 
vključeval tudi širok nabor inovativnih orodij za analize življenjskega ciklusa. Prav 
tako bo v okviru trajnostnih procesov in mrež omogočeno izvajanje analiz tveganj za 
onesnaževanje in presojo vplivov na okolje. S tem bo omogočeno povezovanje 
deležnikov z namenom učinkovitega ustvarjanja snovnih in energijskih verig 
oziroma mrež, zapiranja zank ne samo znotraj posameznih verig vrednosti, ampak 
tudi med fokusnimi področji SRIPa in širše z ostalimi SRIPi. Aktivnosti bodo 
rezultirale k oblikovanju novih poslovnih modelov in posredno na oblikovanje 
trajnostnih strategij v posameznih podjetjih, članih SRIP. 
 
Možne povezave z drugimi SRIPi so naslednje: 
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Pametna mesta in skupnosti ter Tovarne prihodnosti, MATRO:  
Pametna mesta in skupnosti bodo omogočala razmeroma heterogeno rabo prostora 
s prepletanjem različnih dejavnosti na manjših površinah (manj motoriziranega 
prometa, večja infrastrukturna in energetska učinkovitost, zapiranje snovnih krogov 
ipd., kar bo zahtevalo prilagoditev predvsem proizvodnih procesov. Matpro deluje 
na področju materialov, ki prav tako zahtevajo analize LCA. Tovarne prihodnosti 
bodo morale postati okoljsko kompatibilne z mestom, težiti k ničelnim odpadkom in 
predstavljati čim manjši vpliv v prostoru. V ta namen bodo potrebovali okoljske 
storitve, orodja za večkriterijsko odločanje in krožne poslovne modele, kot so npr.: 

- LCA (okoljske izboljšave proizvodnih in storitvenih procesov), 
- analize ranljivosti in tveganj (metodološke izboljšave, večkriterijski 

odločitveni modeli), 
- analize obremenilnih in potencialnih razbremenilnih ukrepov in vplivov, 
- presoje vplivov na okolje (metodološke izboljšave, modeliranje okoljskih 

parametrov, kot so emisije v zrak, hrup, smrad, itd.) 
- analize eksternih stroškov in koristi (metodološke izboljšave finančnega 

vrednotenje ekosistemskih storitev, itd.) 
- integracija, optimizacija, večkriterijsko odločanje. 

Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Trajnostna pridelava hrane in Trajnostni 
turizem:  
Zgradbe in drugi izdelki (tudi živilski), ter storitve (tudi turizem) bodo morale 
slediti konceptu krožnega gospodarstva in zmanjševanju oziroma izničenju vplivov 
na okolje in zdravje ljudi. V ta namen bo potrebno v proces njihovega razvoja 
vključiti tudi okoljske storitve, kot so LCA (okoljske izboljšave proizvodnih in 
storitvenih procesov), eko design, okoljske oznake, izbor med alternativami na 
osnovi več kriterijev oziroma trajnostnih kriterijev ipd. 
 

 
                   

  Slika 28: Celovit pristop za večkriterijsko odločanje in doseganje trajnostnih rešitev 
(Vir: FKKT UM, 2017) 
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3.6.2  Koncept povezovanja in razvoja skupnih RRI iniciativ            
Koordinator fokusnega področja UM FKKT bo skupaj z ZAG, IJS, GZS in drugimi 
relevantnimi člani SRIP razvijal, izvajal razvojne aktivnosti in hkrati izvajal storitve 
za vse verige vrednosti SRIP  ter prav tako izvajal storitve za druge SRIPe. Razvite in 
implementirane inovativne storitve bodo trženjsko mednarodno usmerjene. 
Posamezne razvojne storitve, na primer presoja okoljskih vplivov z LCA analizo, bo 
potekala v skladu s predpisi in zahtevami. 
Eden izmed ciljev aktivnosti povezovanja in skupnega razvoja v Krožnih poslovnih 
modelih je oblikovati celostne storitve, t.j. računalniško podprto platformo, na 
področju tvorjenja in optimizacije trajnostnih procesov in mrež vključno z analizami 
LCA in zapiranjem krogov, ter okoljskih storitev za podporo partnerjem v okviru 
SRIPa kot tudi zunaj njega. V ta namen se je oblikovalo partnerstvo, ki pokriva vse 
stranice trikotnika znanja: UM FKKT kot izobraževalno-raziskovalna institucija, ZAG 
kot raziskovalno certifikacijski organ, IJS kot vrhunska raziskovalno razvojna 
ustanova, BOSON d.o.o. kot predstavnik industrije in GZS kot največje gospodarsko 
združenje v Sloveniji. Partnerji bodo v prvi fazi oblikovali mrežo s popisom 
obstoječega stanja, in razpoložljive infrastrukture in znanja ter skupnim kontaktom 
za celotno mrežo (single point of contact). Na osnovi analize dodatnih potrebnih 
komplementarnih znanj bomo trikotnik znanja razširili na druge partnerje. V prvi 
fazi bo potekala tudi začetna diseminacija mreže in izobraževanje za partnerje SRIPa 
o doprinosu horizontalnega ukrepa pri povezovanju in optimizaciji dejavnosti 
podjetij in njihove okolice v mreže, vključevanju obnovljivih virov v mreže, 
razvijanju novih produktnih smeri in tehnologij kot tudi mreženje z ostalimi 
horizontalami in analiza dveh produktnih smeri/tehnologij z zapiranjem zank 
vzdolž življenjskega cikla. V drugi fazi bomo nadaljevali z optimizacijo 
preskrbovalnih mrež sodelujočih partnerjev, članov SRIP - Krožno gospodarstvo, 
ozaveščevalno diseminacijskimi aktivnostmi za promocijo skupnih storitev, poleg 
tega pa bo v tej fazi potekala glavna aktivnost horizontalnega ukrepa v SRIP, kjer 
bomo na treh primerih demonstrirali podporo horizontalnega ukrepa verigam 
vrednosti in mrežam, novim tehnologijam in novim proizvodom, ki se bodo razvijali 
vzdolž posameznih ali več vertikal. V tej fazi bomo z razvojem novih inovativnih 
produktivnih smeri delovali na povečanju kvalitete obstoječih podatkov ter 
identifikacijo potencialnih karakterizacijskih faktorjev na področju toksičnosti, 
energetske in snovne učinkovitosti, ki jih bomo podrobneje analizirali v tretji fazi 
aktivnosti.  
V tretji fazi je fokus na oblikovanju orodja za večkriterijsko odločanje, kar bo 
doprineslo tudi k razvoju platforme za trajnostne procese in mreže. 
 
3.6.3 Pristop k osredotočenju raziskovalnih kapacitet in vzpostavitev 
skupnih zmogljivosti 
V vertikali bomo povezali raziskovalne kapacitete in kompetence sodelujočih 
partnerjev iz vrst gospodarstva. Upoštevali bomo vse razvojne in mednarodne 
kompetence  
 Razvoj aktivnosti tranostnih procesov in mrež sledi trendom in povpraševanju na 
trgu. Pri tem je pomembno, da tako RRI kot razvojniki v sodelujočih izkazujejo 
odlične raziskovalno razvojne zmogljivosti in kompetence, posamezniki pa že imajo 
hkrati utečene mednarodne povezave z raziskovalnimi institucijami na aktualnem 
področju. Osredotočali se bomo na možnosti za doseganje povezanosti in sinergije 



 
 

187 
 

med partnerji za čim boljšo izkoriščenost kapacitet ter ustvarjanje skupnih 
zmogljivosti, ki jih bodo lahko koristili vsi partnerji. 
 
4.   Načrt aktivnosti na področju internacionalizacije 
 
V SRIP – Krožno gospodarstvo je bil izkazan interes po razvojni interncionalizaciji 
(R&D učinki internacionalizacije) in interes po trženjski internacionalizaciji. 
 
4.1 Razvojna interncionalizacija  za člane SRIP – Krožno gospodarstvo 
usmerjena v: 
- povezavovanje in sodelovanje z Vanguard iniciativo na področju trajnostnih, 
naprednih proizvodenj oziroma  trajnostnih tovarn (advanced manufactoring). Pri 
tem je pomembno, da se SRIP – Krožno gospodarstvo najprej poveže s SI članicami v 
Vangaurdu na različnih področjih (izkušnje, načini in oblike povezovanja in 
sodelovanja), zatem pa ob sodelovanju države naveže kontakte z regijo Lombardijo 
v Italiji, ki je del Vanguard iniciative (glej:  
http://s3vanguardinitiative.eu/partners/lombardia).  

          Pri tem je pomembna preučitev poročila o dvojni uporabi potenciala KET (Report on 
the dual-use potential of Key Enabling Technologies: identification of strategic areas 
for EU civilian and defence markets: http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9115&lang=en ). 
 
Načrtovane aktivnosti od 2017 do 2022: 
       -    V iniciativi Vanguard bodo sodelovali tisti člani SRIP oziroma fokusna 

področja, ki bodo izkazali interes, znanje in pripravljevljenost sodelovanja v 
mednarodni iniciativi, ki hkrati pomeni tudi informiranje in promocijo SI kot 
države v okviru pametne specializacije S4 in SRIP – Krožno  gospodarstvo. 

- Sodelovanje z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologije, s katerim 
smo že navezali kontakte preko Zavoda za gradbeništvo, člana SRIP in ki je 
izrazil interes po sodelovanju s SRIP (ter posredno z drugimi SRIPi): 
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-raw-materials. 

- Sodelovanje s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem, SBRA, 
iz Bruslja za namen promocije SRIP, informiranja, diseminacije, 
vzpostavljanja novih mednarodnih partnerjev za potrebe skupnih projektov 
in internacionalizacije. 

- Sodelovanje na področju krožne ekonomije na EU ravni in na globalni ravni: 
mednarodne platforme in konzorciji (npr.Bio-based Industry77; udeležba na 
konferencah, sejmih, forumih in B2B srečanjih, razvojna sodelovanja med 
partnerji SRIP v še drugih pobudah, ki se navezujejo na fokusna področja in 
tehnologije po S4, tehnološka področja in produktne smeri znotraj verig 
vrednosti SRIP. Ob tem je pomembno informiranje in promocija, udeležba v 
programih usposabljanja ipd.. 

- Sodelovanje SRIP – Krožno gospodarstvo in posameznih članov SRIP iz 
posameznih vertikal in horizointal v mednarodnih projektih različnih 
programov na temo krožnega gospodarstva. (npr. Programi Obzorje 2020, 
COSME, Interreg, Erasmus+ ipd). 

                                                           
77 https://www.bbi-europe.eu/; javno zasebno partnerstvo 

http://s3vanguardinitiative.eu/partners/lombardia
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9115&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9115&lang=en
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-raw-materials
https://www.bbi-europe.eu/
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- Sodelovanje z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologije – področje 
surovin: skupni dogodki, projekti. 

- Vzpostavitev spletne platforme SRIP - Krožno gospodarstvo (nastala bo v 
sodelovanju horizontalne IKT mreže in članov SRIP) v namen mednarodne 
promocije aktivnosti in delovanja SRIP in s tem države Slovenije ter PS4. 

- Sodelovanje s spletno platformo Circular Change za promocijo SRIP v 
posameznih mednarodnih aktivnostih o prehodu slovenskega gospodarstva v 
krožno. 

- Organizacija mednarodnih strokovnih dogodkov s strani članov SRIP in v 
sodelovanju z mednarodnimi akterji na področju krožnega in bio-
gospodarstva. 

- Vključevanje v druge EU grozde (clusters) in priprava različnih mednarodnih 
projektov z vključevanjem članov SRIP, tako gospodarstva kot RRI. 

- Ves čas izvajanja aktivnosti SRIP bo potekalo sodelovanje z različnimi resorji 
države, ministrstev, s poudarkom na sodelovanju z MGRT in SVRK. 
 

Na področju internacionalizacije se bomo v SRIP povezovali tudi z drugimi 
strokovnimi organizacijami v Sloveniji,  npr. Tehnološki park Ljubljana in druge RRI, 
ter po možnosti z drugimi mednarodnimi iniciativami na področju krožnega 
gospodarstva, ki so pomembna za doseganje načrtovanih ciljev SRIP. 

 
 Interes po sodelovanju v razvojni internacionalizaciji, kakor tudi v trženjski so 
izkazala nekatera podjetja, na primer Melamin, Helios, Mitol, Algin, Omega Air, GG 
Novo Mesto, Slovenski državni gozdovi Kočevje. 
 
4.2  Trženjska internacionalizacija 
Tovrstna internacionalizacija je vezana na opredelitev cilnjih izvoznih trgov, ki bi jih 
za potrebe SRIP lahko v grobem opredelili v dve skupini: 
• Obstoječi trgi, katere posamezni nosilci obvladujejo in tja že uspešno izvažajo 

in/ali sodelujejo s tujimi partnerji/investitorji. S skupnim sodelovanjem, 
izmenjavo izkušenj, predvsem pa širitvijo nabora izdelkov/storitev lahko ta 
podjetja in ostali sodelujoči pomagajo tudi ostalim v SRIP vključenim 
podjetjem/ institucijam, ki na njih še niso prisotna. 

• Ciljni tuji trgi na katerih slovenska podjetja in institucije še niso prisotna, 
predstavljajo pa lahko velik potencial, predvsem, ko imamo v mislih celovito 
ponudbo v okviru skupine SRIP. 

Eden od poglavitnih kriterijev pri izbiri ciljnih trgov je tudi v tujini vzpostavljena 
mreža obstoječih poslovnih povezav in kontaktov, ki jih lahko ponudi GZS/CEMP, 
kakor tudi posamezni člani SRIP – Krožno gospodarstvo. 
Ob  izbiri tujih trgov je pomembno upoštevanje v naprej določene kriterije, ki jih 
delimo na:  
- splošne (ekonomski, politični, pravni, rizični kazalniki, …) in  
- specifične - povezane z določenim tehnološkim področjem, produktnimi smermi 

oziroma z določeno panogo ali izdelkom/storitvijo, ki jo želimo plasirati v tujino 
(informacije o strankah/kupcih, konkurenci, potencialnih partnerjih, lokalnih 
pogojih poslovanja, lokalnih finančnih vzpodbudah in drugih vrstah poslovne 
podpore, tehnični in ostali zakonodaji, kulturnih razlikah,….). 
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Nedvomno imajo podjetja, ki sodelujejo v okviru SRIP – Mreža za prehod v krožno 
gospodarstvo različne interese in želje, kar se tiče izvoznega poslovanja. Zato se bo 
tekom operacije  SRIP v nadaljnjih fazah iskalo in razvijalo (krožne) poslovne 
modele, ki bodo temeljili na skupnem imenovalcu in v ta namen bo izdelana analiza 
tržnega, RR, ter investicijskega potenciala posameznih trgov na eni ter poslovnega 
tveganja na drugi strani.  
Pregled postopkov izbire ciljnih trgov – oblikovanje poslovnega modela 
internacionalizacije: 

1. Izdelava baze podatkov o obstoječih in načrtovanih tujih trgih, aktualnih za 
prebojne in inovativne tehnologije in produktne smeri, ki so opredeljena v SRIP. 
Hkrati bo potrebno skupaj s podjetji definirati obvezne kriterije, ki jih morajo 
ciljni trgi izpolnjevati in izključitvene (nesprejemljive) za konkretno panogo. Pri 
tem je potrebno nujno upoštevati podatek o tem kakšna vrsta poslovnega 
sodelovanja na konkretnem trgu je predvidena (izvoz, skupne RR, investicije, 
skupno sodelovanje pri izvozu na tretje trge ipd). 

2. Medsebojna primerjava izbranih ciljnih trgov iz ekonomskega, demografskega, 
pravnega in političnega vidika  (osnovni nabor in izbor ciljnih trgov). Rezultat 
primerjave je ožji seznam potencialno privlačnih trgov, ki predstavlja izhodišče 
za pripravo končnega nabora trgov, na katerih bodo potekale aktivnosti na 
področju internacionalizacije. 

3.  Po izdelanem izboru ciljnih trgov, uporabimo informacije, ki so specifične za 
področje krožnega gospodarstva, in sprejmemo dokončno odločitev glede izbire 
najprivlačnejšega ciljnega trga oziroma če se na koncu izkaže, da je zanimivih 
več trgov – oblikujemo prioritetni seznam tujih trgov oziroma oblikujemo 
poslovni model strategije vstopa na izbran trg (izvozna strategija in /ali 
pogodbena strategija). 

 
Med pogodbene strategije vstopa na trg, pri katerih podjetja niso sama aktivna pri 
direktnem izvozu ali neposredni naložbi, sodijo še: skupno sodelovanje (tudi na 
področju RRI projektov), skupni nastopi na tretjih trgih, licenciranje in franšizing.  
 
Opredelitev storitev, ki se bodo koristile ob vstopu na trg 
Na podlagi dolgoletnega delovanja v okviru državne strategije RS na področju 
internacionalizacije ter pospeševanja in nudenja pomoči slovenskim podjetjem pri 
vstopu in širitvi poslovanja na tujih trgih, lahko navedemo naslednje interesa 
domačega poslovnega okolja (razvrščeno od najbolj želene podpore padajoče 
navzdol): 
- iskanje poslovnih kontaktov na tujih trgih,  
- izmenjava izkušenj med člani združenja SRIP - Krožno gospodarstvo,  
- skupni nastopi v tujini, 
- udeležba na sejmih v tujini, 
- zunanjetrgovinsko izobraževanje, 
- neposredne tuje investicije, 
- dobre prakse na področju razvoja in raziskav v gospodarstvu ter trženja v  
              tujini. 
Glede na to, da prve štiri aktivnosti predstavljajo  jedro aktivnosti, ki se jih podjetja v 
praksi poslužujejo, bo glavnina aktivnosti namenjena tem področjem, pri čemer pa 
ne bomo zanemarjali ostalih aktivnosti, če bo s strani podjetij izražen interes zanje.   
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Med člani SRIP Krožno gospodarstvo bodo po posameznih specializiranih področjih 
in/ali trgih na katerih poslujejo, organizirana srečanja s ciljem izmenjave izkušenj. 
Uvodnemu delu, namenjenemu predstavitvi tujega trga, bo sledila predstavitev 
izkušenj v praksi in neformalno mreženje med udeleženci. Namen izvajanja 
tovrstnih dogodkov je ustvarjanje poslovnih mrež in osebnih poznanstev med vsemi 
zainteresiranimi subjekti.  
Število tovrstnih dogodkov ne bo številčno omejeno, bo pa odvisno od dejanskega 
interesa sodelujočih podjetij/institucij.  
 
Opredelitev aktivnosti za skupen nastop  
Glede na izkušnje in reference na področju internacionalizacije slovenskega v izvoz 
usmerjenega gospodarstva, se pričakuje, da bo primaren interes članov SRIP v 
začetni fazi usmerjen v pridobivanje ustreznih kontaktov z vidika iskanja novih 
kupcev/investitorjev/partnerjev na tujih trgih in pa v izmenjavo izkušenj med 
samimi člani SRIP – Krožno gospodarstvo.  
 
V naslednjih korakih pa se bodo aktivnosti na področju internacionalizacije 
dopolnjevale glede na izdelano strategijo - razvoj procesa v tem segmentu dela. 
Dodatne aktivnosti lahko vsebujejo tudi vključevanje članov SRIP-a v obstoječe 
aktivnosti GZS/CEMP:  
- Udeležba v  gospodarskih delegacijah na izbrane tuje trge ali skupino trgov; 
- Udeležba v poslovnih dogodkih (mreženja, konference, izobraževalni 

seminarji) in obstoječih združenjih (poslovni klubi, Strateški svet podjetij v 
tuji lasti) in ostalih aktivnosti ki jih v okviru programa Go International 
Slovenia izvaja GZS/CEMP v sodelovanju z ostalimi deležniki na področju 
internacionalizacije.  

- Organizacija in izvedba obiskov in/ali skupinskih sejemskih nastopih, 
konferencah ipd.  

 
Nujen predpogoj za uspešen izplen vseh navedenih aktivnosti je aktivno sodelovanje 
udeleženih podjetij, članov SRIP, pravočasna in odprta komunikacija in vsesplošno 
sodelovanje med vsemi deležniki. 
 
Na podlagi pogovorov s posameznimi koordinatorji posameznih vertikal / verig 
vrednosti SRIP – Krožno gospodarstvo so izpostavljeni tri glavni dejavniki 
pričakovanega izplena na področju internacionalizacije: 
1. Nadomeščanje tradicionalnih surovin pri proizvodnem procesu z bio-surovinami  
      in njihovo trženje globalnim podjetjem; 
2.  Skupno sodelovanje s primerljivimi podjetji/organizacijami iz tujine glede na  
      področje dela/interesa in iskanje skupnih sinergij; 
3.  Članstvo v mednarodnih organizacijah. 
4. Sodelovanje v različnih globalnih verigah vrednosti po posameznih fokusno 

področjeh SRIP. 
     K sodelovanju so vabljeni: druge zbornice, SPIRIT in druga resorna ministrstva in  
     državne službe, ki delujejo na področju internacionalizacije. 
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5. Načrt aktivnosti razvoja človeških virov na podlagi karierne platforme za 
zaposlene 

Prehod v krožno gospodarstvo od družbe, gospodarstva in posameznikov zahteva 
spremembo ravnanja, kar pred gospodarstvo in posameznika postavlja nov razvojni 
izziv. Trajnostna raba in proizvodnja, zelena rast, snovna učinkovitost, ponovna raba 
nujno zahtevajo tudi nove poslovne modele.  Zelena ekonomija in prehod v krožno 
gospodarstvo naj bi predstavljala velik potencial za kreiranje novih delovnih mest. 
Ponovna raba, recikliranje, uporaba energije iz obnovljivih virov, zniževanje 
odpadkov proti ničelni stopnji, čim daljše obdobje kroženja izdelkov od družbe 
zahtevajo spremembo miselnosti, od podjetij in institucij znanja nove poslovne 
modele, od posameznika pa drugačno ravnanje tako v vlogi proizvajalca, kot 
potrošnika. Za uspešen prehod bodo potrebne kompetence, ki podpirajo širši 
sistemski vpogled na zasnovo, razvoj in proizvodnjo in prodajo proizvodov, z 
načrtovanjem proizvodov brez odpadkov. 
Pod imenom »človeški viri« lahko združimo različne kadrovske procese, potrebne za 
učinkovito ravnanje z zaposlenimi. Gre za različne postopke in procese, preko 
katerih kar najbolje ravnamo z znanjem, sposobnostmi, veščinami in osebnostnimi 
lastnosti zaposlenih, tako v korist podjetja kot tudi posameznika. Različni kadrovski 
postopki in procesi nam namreč omogočajo, da integriramo cilje posameznika in 
cilje organizacije. Razvoj človeških virov je eden najpomembnejših elementov za 
uspešno vodenje ljudi kot tudi za dvig konkurenčnosti delovnih pogojev in procesov 
v podjetju, ki omogočajo ohranjanje ključnih zaposlenih preko stalnega 
zagotavljanja rasti in razvoja zaposlenih v skladu z njihovimi potenciali. Za 
uspešnost ter dobre poslovne rezultate ni dovolj vlaganje le v tehnologijo, temveč so 
potrebna tudi ali predvsem vlaganja v človeške vire. 
 
V skladu z razvojem produktov,  storitev in tehnologij pristopili k dolgoročnemu 
zagotavljanju potrebnih kompetenc zaposlenih za realizacijo ciljev.  Kompetence so 
izkazana zmožnost posameznika, da obvlada načine dela in uporablja spretnosti, 
kvalifikacije  in znanje v običajnih in spremenljivih razmerah. Kompetence 
vključujejo znanje, motivacijo posameznika, vedenja, vrednote, stališča, 
samopodobo, sposobnosti, spretnosti oziroma veščine. Kompetence, potrebne za 
doseganje ciljev SRIP Mreže za prehod v krožno  gospodarstvo in njegovih članov 
bodo torej  kombinacija znanja, veščin in vedenja za koristno uporabo izboljšanja 
dosežkov posameznikov. Razvoj človeških virov SRIP Mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo predstavlja razvoj kompetenc in vlaganja v kadre tako v gospodarstvu 
kot tudi v raziskovalnih in izobraževalnih institucijah. Ker SRIP pokriva pomembna 
področja gospodarstva, je za  razvojni preboj pomembna tudi učinkovita povezanost 
med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom, ki bo v izobraževalnem 
procesu zagotavljal diplomante z ustreznimi kompetencami za čim prejšnje 
vključevanje v delovno okolje. 
 
Ciljne skupine, na katere bo s svojimi aktivnostmi na področju razvoja človeških 
virov deloval SRIP Krožno gospodarstvo bodo zaposleni pri članih SRIP - a, iskalci 
zaposlitve na trgu dela in mladi (na vseh ravneh izobraževanja). 
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Model razvoja kompetenc na podlagi karierne platforme za zaposlene  
Model razvoja  kompetenc, ki je vključen v akcijski načrt SRIP bo temeljil na uporabi  
Karierne platforme za kadre v raziskovalni dejavnosti in v gospodarstvu. 
Karierna platforma vsebuje:  
 Napoved dolgoročnih potreb po kompetencah. 
 Ugotavljanje  vrzeli v kompetencah.  
 Razvoj profesionalnih karier. 
Zapolnjevanje vrzeli z izobraževanjem in usposabljanjem kadrov v obstoječih 
programih, oziroma pravočasni pripravi “tailor made”   programov, kar  zagotavlja 
razvoj specifičnih kompetenc. 
 

 
         
                                              Slika 29: Trajnostni razvoj kompetenc 
 
Napovedovanje potreb po kompetencah in kadrih 
 
Napovedovanje potreb po kompetencah in kadrih temelji na karierni platformi in 
osredotočanju in določitvi fokusnih področij in tehnologij. Prehod v krožno 
gospodarstvo predstavlja globalni trend. Kitajska, država, ki porabi največ naravnih 
virov na svetu in povzroči nastanek največ odpadkov, postaja država, ki ponuja tudi 
največ rešitev za prehod v krožno gospodarstvo, ki se kažejo predvsem v močnem 
spodbujanjem industrijske simbioze z ustvarjanjem novih industrijskih povezav in 
koristno izrabo odpadkov ene panoge kot vhodno surovino proizvodnje druge.  
Poleg prepoznanega pomanjkanja razpoložljivih surovin, se svet sooča z 
digitalizacijo, ki je že temeljito preoblikovala našo družbeno sfero, način 
nakupovanja, potrošnje, učenja,  medsebojnega komuniciranja, potovanja in bivanja, 
preko digitalne platforme, ki jo v zadnjih letih ponujata pametni telefon in 
povezanost računalnikov v svetovnem spletu. Digitalizacija z modularnim dizajnom 
oziroma zasnovo proizvodov, ki bo podprla ekonomijo obsega povratne logistike 
proizvodov, proizvodnih komponent, in tudi odpadkov z izboljšano kakovostjo 
recikliranih materialov in razvojem novih naprednih materialov bo v naslednjih 
letih ustvarila podoben preobrat v industriji. Že zdaj novi poslovni modeli 
prehitevajo zakonodajo po svetu. Neformalne platforme delitvene ekonomije 
(sharing ekonomy), ki so nastale s povezovanjem preko družbenih omrežij so že 
prerasle v ogromna podjetja, kot negativen primer se običajno navaja Uber, ki je 
največji ponudnik taksi prevozov na svetu, čeprav nima v lasti enega avta ali AirBnB, 
ki ponuja prenočišča, čeprav nima v lasti niti ene sobe itd. Google in Tesla računata 
na souporabo električnih avtomobilov brez voznika, kjer bosta ponujala 
potrošnikom vožnje, ne pa tudi lastništva avtomobilov.  
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Osredotočenost na fokusna področja skupnega razvoja SRIP - Krožno gospodarstvo 
omogoča napoved potrebnih kompetenc na naslednjih področjih: 
 celovitejšega pristopa k zasnovi proizvodov ob upoštevanju sistemskega 

pristopa,  
         ki upošteva cel življenjski cikel zato, da podpira prehod od pristopa vzemi,  
         uporabi, odvrzi v krožni sistem; 
 zasnove proizvodov s kratko življenjske dobo tako, da se vgradi v naravni krog  
        biosfere modularna zasnova trajnejših proizvodov, proizvodnih skupin in 

generacij, z daljšo življenjsko dobo tako, da imajo sestavne komponente več 
življenjskih ciklov, z reciklažo materialov, ko komponente zaradi iztrošenosti 
niso več primerne za ponovno uporabo ali pripravo za ponovno uporabo; 

 novih poslovnih modelih, ki podpirajo premik v krožno gospodarstvo z 
industrijsko simbiozo, »upcyclingom« in »downcyclingom«, reciklažo, prehod 
na delitveno gospodarstvo (sharing economy) s prodajo storitev namesto 
proizvodov in ustvarjanje novih načinov sodelovanja v gospodarstvu in novih 
verig vrednosti; 

 povezava krožnega gospodarstva z digitalizacijo, saj le digitalizacija lahko 
ustvari ekonomijo obsega, ki je potrebna za prehod v krožno gospodarstvo in 
povratno logistiko za mnogokratno kroženje komponent proizvodov, 
proizvodov in snovi. 

 
Napoved potrebnih kompetenc bo potekala po posameznih zgoraj navedenih 
fokusnih področjih, verigah vrednosti, v omogočitveni podpori IKT ter na nivoju 
SRIP kot celote. V ta namen bomo oblikovali strokovne time, sestavljene iz 
razvojnikov podjetij, vključenih v partnerstvo, predstavnikov institucij znanja in 
izobraževanja, kadrovikov v podjetjih, ekspertov s posameznih fokusnih področij  in 
drugih ekspertov, ki lahko prispevajo k napovedi kompetenc. 
 
Proces napovedi kompetenc bo potekal v interakciji med napovedmi o bodočih 
kompetencah iz obstoječih baz (O´Net, relevantne evropske baze) in prispevka 
stroke, na podlagi oženja izbora kompetenc, priprave nabora relevantnih kompetenc 
ter ocenjevanja sedanje in prihodnje pomembnosti kompetenc za posamezno 
področje ali profil. Napovedi kompetenc.za posamezno področje bodo usklajene s 
časovnim okvirom razvoja v verigah vrednosti, oziroma na fokusnih področjih in 
bodo potekala vzporedno s posamezno fazo TRL. 
 
Napovedovanje kompetenc bo podprto z E-platformo za dolgoročno napovedovanje 
potreb po kompetencah, ki bo umeščena  v IKT horizontalni mreži pri upravičencu 
GZS. E-platforma bo vsebovala vse podatke in algoritme, potrebne za dolgoročno 
napovedovanje potreb po kompetencah na nivoju vseh SRIP-ov za vse SRIP-e. Vsak 
SRIP bo imel vstopno točko, preko katere bo omogočen dvosmeren pretok podatkov 
med posameznimi SRIP-i E-platformo. 
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Slika 30:  E-platforma za dolgoročno napovedovanje potreb po kompetencah (GZS, 
2017) 

 
Razvoj profesionalnih karier 
Razvoj profesionalnih karier temelji na pripravi Individualnih kariernih načrtov (v 
nadaljevanju IKN) ključnih kadrov za doseganje razvojnega preboja na fokusnih 
področjih v posameznem partnerstvu. Vključuje tako razvoj kompetenc v podjetjih, 
kot tudi institucijah znanja. IKN so instrument načrtnega  razvoja potencialov 
posameznika na strokovnem in osebnostnem področju. Individualni karierni načrt 
je rezultat strukturiranega procesa, podprtega  z različnimi pripomočki in orodji za 
usklajevanje  kadrovskih potencialov in kariernih ciljev posameznika s cilji  SRIP-a 
Krožno gospodarstvo, oziroma vključenih podjetij. Končni rezultat kariernih načrtov 
so karierni razvoj posameznika in načrtovane aktivnosti za pridobitev, oziroma 
nadgradnjo kompetenc skladno s cilji SRIP - Mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo, ki se bodo odrazila v načrtih izobraževanja in usposabljanja 
zaposlenih v podjetjih,  združila pa na nivoju SRIP-a na skupni izobraževalni 
platformi, kjer se bodo zbirale potrebe (povpraševanje) po programih usposabljanja 
in izobraževanja za potrebne kompetence. Za enotno vodenje procesa bo v okviru 
SRIP-a izvedeno več delavnic in usposabljanj za pripravo IKN v podjetjih in 
institucijah znanja. 
 
Povezovanje človeških virov na vseh ravneh 
Povezovanje gospodarstva in izobraževanja na vseh ravneh omogoča hitrejše 
prilagajanje kadra spremembam, ki jih zahtevajo globalizacija, digitalizacija in 
nepredvidljive spremembe. Hkrati bi z napovedmi po potrebnih kompetencah 
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sooblikovali: razvoj ustreznih vsebin študijskih programov in programov na nižjih 
ravneh izobraževanja, kariernih orientacij, usposabljanj z delom ter štipendiranj. 
 
Dejstvo je, da se bomo v bližnji prihodnosti morali soočiti s temeljitim 
spreminjanjem družbenih vrednot na globalnem nivoju. Izboljšana učinkovitost pri 
porabi energije in snovi ne bosta več zadoščala za trajnostni razvoj ampak bo treba 
zavedanje in izobrazbo usmeriti v celovitejši pristop krožnega gospodarstva s 
sistemskim vpogledom na zasnovo proizvodov, vir surovin,  modularni dizajn, 
digitalizacijo, novimi poslovnimi modeli, itd. Napredna družba in gospodarstvo 
bosta obstali/nastali tam, kjer bodo »odpadke odmislili«. Uspešno ravnanje z 
okoljem terja povezovanje različnih znanj in strok, od obvladovanja različnih 
naravoslovnih znanosti, razvoja poslovnih modelov do zakonodaje, pri čemer ni 
dovolj le sodelovanje ampak nadgradnja sodelovanja na podlagi celovitega 
sistemskega pogleda na razvoj novih izdelkov in storitev. Koncept krožnega 
gospodarstva mora biti vključeno v vse nivoje izobraževalnega sistema, še posebej 
pri dodatnem uposabljanju zaposlenih v  gospodarstvu. 
Tehnična in poslovna znanja zaposlenih, ki podpirajo razvoj in tehnične specifikacije 
proizvodnje in proizvodov ter prodajo, je treba nadgraditi z znanjem za prehod v 
krožno gospodarstvo ter upoštevanjem okoljskih vidikov skozi cel cikel proizvoda 
od njegove zasnove, uporabljenih surovin, proizvodnje, prodaje, uporabe in možnost 
prehajanja skozi cikle večkratne uporabe do reciklaže in končnega ravnanja, ki 
zadrži material v zaprtem krogotoku gospodarstva in družbe.  
Za razvoj kompetenc zaposlenih na ključnih prebojnih področjih je pomembno tudi 
medgeneracijsko sodelovanje zaposlenih. Mladi, ki vstopajo v delovni proces imajo 
dobro razvite kompetence na digitalnem področju, manj pa na področjih, povezanih 
z delovnim mestom, medtem, ko imajo  zaposleni starejši od 45 let običajno 
pomanjkanje digitalnih kompetenc. Zato bo SRIP spodbujal in predlagal državi 
ukrepe za spodbujanje izvajanja mentorskih shem, vajeništva in drugih programov, 
ki omogočajo razvoj novih kompetenc z  medgeneracijskim sodelovanjem 
zaposlenih. 
 
Posebno pomembna bo  povezava z delujočimi kariernimi centri na univerzah s 
ciljem čim prejšnjega povezovanja študentov z gospodarstvom, vključenim v krožno 
ekonomijo (vključevanje študentov v projekte podjetij, seminarske naloge v 
podjetjih, sodelovanje študentov na konferencah in drugih dogodkih s področje 
krožnega gospodarstva in drugih SRIP-ov). 
 
V okviru e-izobraževalne platforme bodo predstavljeni tudi mednarodni programi 
izobraževanj in  usposabljanj za razvoj kompetenc, ki se v Sloveniji ne izvajajo. 
Promocija poklicev in izobraževalnih programov, povezanih s trajnostnim razvojem 
bo zajemalo vso vertikalo: od vrtcev in osnovnih šol, kjer se bo izvajalo predvsem 
ozaveščanje otrok in mladih glede trajnostnega razvoja in odgovornosti do 
bodočnosti,  promocija poklicev povezanih s krožnimi pristopi na otrokom prijeten 
in razumljiv način, z aktivnim vključevanjem v te procese.   SRIP Krožno 
gospodarstvo bo s svojimi predlogi spodbujal tudi dopolnitve obstoječih in razvoj 
novih programov izobraževanja na srednji in višji strokovni izobrazbi. 
»e-platforma za izobraževanje in usposabljanje v SRIP Mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo bo vključevala  predstavitve kapacitet in ponudbe na področju 
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usposabljanja in izobraževanja: programi usposabljanj  v podjetjih, programi, ki jih 
nudijo za trajnostni razvoj specializirani izvajalci ali nevladne organizacije,  
izobraževalne programe na vseh ravneh ter mednarodne programe. 
Vzpostavljeno bo povpraševanje članov SRIP Krožno gospodarstvo po 
usposabljanjih in izobraževanju za razvoj kompetenc na prebojnih področjih in po 
programih usposabljanja »po meri«. 
Na nivoju SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo se bodo uskladile in 
pristojnim institucijam predlagale pobude za nove izobraževalne programe ali 
dopolnitve obstoječih in skupaj s predstavniki  pristojnih institucij (CPI, Univerze) 
za čim hitrejšo potrditev in uvedbo predlaganih vsebin. 
Na vseh področjih, kjer bo to primerno, bo SRIP Krožno gospodarstvo podprl in 
spodbudil čim prejšnje uvajanje vajeništva in drugih oblik praktičnega usposabljanja 
v podjetjih. Dana bo podpora novim oblikam usposabljanja in izobraževanja, kot 
npr. virtualnim okoljem in OpenLab-om ter prehajanju iz virtualnega v digitalizirano 
realno okolje. 
Pomembna aktivnost SRIP-a bo promocija poklicev povezanih s fokusnimi področji  
krožnega gospodarstva med mladimi in njihovimi starši, v lokalnih okoljih in 
globalno v celotni Sloveniji. 
 
Povezovanje bo potekalo tudi na nivoju SRIP – KOC Krožno gospodarstvo, KOC KE 
(kemija)  in KOC vodno gospodarstvo. Že razviti modeli  napovedovanja kompetenc 
v KOC-Krožno gospodarstvo bodo  glede na relevantnost vključeni v SRIP  in 
obratno,  bodo modeli razviti v okviru SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, 
vključeni v KOC. Na podlagi razvitih modelov in ugotovljenih vrzeli po kompetencah   
že sedaj v vseh treh KOC  ugotavljamo primanjkljaj v nekaterih profilih in kot npr. 
operater na napravah, nadzornik sistemov, vzdrževalci, kompetence, ki v glavnem 
primanjkujejo pa so na področju komunikacij, timskega dela, delo s stroji, digitalna 
pismenost na vseh ravneh, vseživljenjsko učenje, usmerjenost v kakovost,  
organiziranje delovnih procesov, uvajanje in sprejemanje novosti,  krožno 
gospodarstvo, uvajanje novosti in drugo. V kolikor se te vrzeli ne bodo odpravile in 
zaposleni ne bodo pridobili/razvili potrebnih kompetenc, se bo razkorak   le še 
večal.  Naštete kompetence so nujno potrebne  za razvojni in tehnološki preboj. 
 
Zaradi potrebe po razvoju in izdelavi prebojnih produktov in rešitev za trg 
predvidevamo, da bodo podjetja v partnerstvu Krožno gospodarstvo potrebovala 
predvsem podporo pri nadgradnji kompetenc na višjih zahtevnostnih stopnjah ter 
na vsebinsko in tehnološko zelo specifičnih področjih. Tako bo naloga SRIP - Mreže 
za prehod v krožno gospodarstvo z uporabo KPZ pripraviti vse potrebno, da bodo 
podjetjem in celotnemu  partnerstvu na voljo usposabljanja za nadgradnjo 
kompetenc, ki bodo prilagojena njihovim potrebam in dinamiki razvoja verig ter 
produktov.  
 
Povpraševanje in ponudba usposabljanj in izobraževanj za razvoj kompetenc na 
prebojnih področjih in po programih usposabljanja »po meri« bo podprto z E-
platformo za izobraževanje in usposabljanje, ki bo izvedeno pri upravičencu GZS.  E-
platforma bo vsebovala vse podatke o kapacitetah in ponudbah izobraževalnih 
centrov, programih usposabljanj v podjetjih, kadrih na tem področju,  
izobraževalnih programih na vseh ravneh ter mednarodnih programih na nivoju 
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vseh SRIP-ov za vse SRIP-e. Vsak SRIP bo imel vstopno točko, preko katere bo 
omogočen dvosmeren pretok podatkov med posameznimi SRIP-i E-platformo. 
 
Podpora izvedbi akcijskega načrta 
Za izvedbo akcijskega načrta na področju razvoja človeških virov, bo v okviru SRIP 
Mreže za prehod v  krožno gospodarstvo oblikovan Odbor za razvoj človeških virov, 
ki ga bodo sestavljali  predstavniki podjetij, inštitutov, univerz, CPI, izobraževalnih 
institucij, strokovnjaki in vodstvo SRIP-a, ki bo na nivoju SRIPa usklajevalo 
aktivnosti, vsebine, predloge za nove programe ter pripravljalo in posredovalo 
pobude na ministrstva in druge institucije povezane z razvojem človeških virov. 
Na regijski ravni bodo ustanovljena » partnerstva za razvoj človeških virov«, ki jih 
bodo sestavljali predstavniki podjetij, gospodarske zbornice na regijski ravni, 
fundacije na trgu dela, predstavniki Zavoda za zaposlovanje na regijski ravni, 
izobraževalne institucije v regiji, pristojne za izobraževanje ter druge institucije v 
regiji, ki delujejo na področju razvoja človeških virov. Partnerstva bodo pripravljala 
prioritetne usmeritve na področju razvoja kompetenc in vplivala na izobraževalne 
programe (20% odprtega kurikula, vsebine programov) ter predlagala programe 
usposabljanja, ki so v interesu gospodarstva. Partnerstva za razvoj človeških virov 
na regionalni ravni bodo praviloma vodile in koordinirale gospodarske zbornice na 
regijski ravni. 
 

 
 

Slika 31: Partnerstva za razvoj človeških virov na regionalni ravni 
 
Partnerstvo bo vključevalo predstavnike vseh SRIPov, izobraževanja in druge 
predstavnike gospodarstva. Strateški svet bo usklajeval predloge novih 
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izobraževalnih programov in dopolnitve obstoječih, oblikoval skupne pobude za 
izobraževalne programe, zakone in razpise ministrstvom, Ekonomsko socialnemu 
svetu in drugim odločevalcem v Sloveniji in mednarodnih organizacijah. Tako bodo 
sredstva za izobraževanje in usposabljanje ciljno usmerjena v programe/vsebine za 
razvoj kompetenc,  ki jih gospodarstvo potrebuje za doseganje razvojnih prebojev. 
Za učinkovito delovanje  na področju razvoja človeških virov bo vzpostavljena                             
E–platforma za izobraževanje in usposabljanje v SRIP-Mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo. 
 
Na nacionalni ravni bo oblikovan Strateški svet za razvoj človeških virov na nivoju 
SRIP, ki bo vključeval predstavnike vseh SRIPov, izobraževalne institucije in druge 
predstavnike gospodarstva. Strateški svet bo usklajeval pobude za predloge novih 
izobraževalnih programov in dopolnitve obstoječih, oblikoval skupne vsebine za 
izobraževalne programe, razpise, podajal predloge za spremebo zakonov in druge 
pobude Ekonomsko socialnemu svetu in drugim odločevalcem v Sloveniji in 
mednarodnih organizacijah. Tako bodo sredstva za izobraževanje in usposabljanje 
ciljno usmerjena v programe/vsebine za razvoj kompetenc, ki jih gospodarstvo 
potrebuje za doseganje razvojnih prebojev.  
 
Ker horizontalna mreža IKT preko obeh  platform vstopa v vse SRIP-e, bodo lahko 
vsi SRIP-i preko vstopnih točk po eni strani polnili podatkovne baze E-platform s 
svojimi podatki, po drugi strani pa tudi pridobivali ustrezne podatke iz baz v E-
platformah. Ti podatki bodo služili za načrtovanje in izvajanje akcijskih načrtov na 
področju razvoja človeških virov in delovanju odborov za razvoj človeških virov v 
SRIP-ih, delovanju partnerstev za razvoj človeških virov na regijski ravni in 
delovanju strateškega sveta na nivoju  vseh SRIP.  
 
Strateški svet za razvoj človeških virov na nivoju vseh SRIP  bo vodila in koordinirala 
GZS. 
 
Razvoj človeških virov bo podprt z različnimi metodami dela, kot so:  delavnice, 
usposabljanja kadrovikov, fokusne skupine, dogodki na nacionalni in regionalni ter 
podjetniški ravni, promocija. 
   
Povezave z ostalimi SRIPi na področju razvoja človeških virov v SRIP - Mreže 
za prehod v krožno gospodarstvo 
 
Ker isti partnerji nastopajo kot člani v različnih SRIP-ih, je smiselno, da se pozitivne 
izkušnje izvajanja aktivnosti prenašajo tudi med posameznimi SRIP-i. Posebno to še 
velja za področje razvoja človeških virov,  ki temelji na odprti kadrovski platformi v 
vseh SRIP-ih, prilagojene vsebinam in specifikam posameznega SRIP-a. 
 
Najmočneje bo področje razvoja človeških virov v SRIP Mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo povezano s SRIP  Pametna mesta in skupnosti, ki je domicilni SRIP za 
horizontalno mrežo Informacijsko komunikacijske tehnologije. V povezavi  z 
navedeno mrežo bomo skupaj: 
 identificirali potrebne digitalne kompetence za sedaj in za  prihodnost, 
 razvijali digitalne kompetence in digitalno kulturo  
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 izvajali prenos znanja s področja digitalnih platform, cloud-native arhitektur,  
              vele-podatkov, mikrostoritev, razvoja API-jev, razvoj a uporabniških  
              vmesnikov in izkušenj, integracije, računalniških oblakov, 
 izvajali izobraževanja in usposabljanja s področja razumevanja zmožnosti 

digitalnih tehnologij pri prenovi poslovnih modelov, procesov in produktov 
ter s področja spoznavanja trendov, konceptov digitalne ekonomije in 
digitalnih poslovnih modelov. 

 
Prav tako bo področje razvoja človeških virov v SRIP - Mreže za prehod v  krožno 
gospodarstvo povezano s SRIPi:  Tovarne prihodnosti, MATPRO, Trajnostna 
pridelava hrane, Pametne zgradbe in dom z lesno verigo,  Mobilnost in Medicina. V 
vseh naštetih SRIPih bo razvoj človeških virov potekal na podlagi Karierne 
platforme za zaposlene ali  v tesni povezavi z njo. 
 
Aktivnosti 
Na področju razvoja človeških virov  akcijski načrt vključuje naslednje aktivnosti: 
 usposabljanje kadrovskih strokovnjakov in drugih odgovornih za 

dolgoročnejše  
        napovedovanje potreb po kompetencah, 
 priprava nabora relevantnih kompetenc in profilov s sodelovanjem s KOC-                 
        Krožno  gospodarstvo in KOcKE, 
 usposabljanja za izvajalce karierne orientacije,   
 ocenjevanje sedanje in prihodnje pomembnosti kompetenc za nabor profilov 
 ugotavljanje vrzeli in priprava individualnih kariernih načrtov za profesionalni 

v karierni razvoj  kadrov, 
 izvajanje usposabljanja  in izobraževanja za zaposlene za zapolnitev vrzeli 
 oblikovanje  novih programov za vzpostavitev sistema pridobivanja in/ali 

razvoja   
        kompetenc na delovnem mestu, 
 analiza obstoječih programov izobraževanja in usposabljanja na področju  
        ugotovljenih vrzeli v  kompetencah in izvajalcev teh programov, 
 oblikovanje novih programov izobraževanja/usposabljanja, ki se bodo odvijali 

v  izobraževalnih institucijah,  
 promocija poklicev in izobraževalnih programov na področju metalurgije in  
        kemije na vseh nivojih, 
 vzpostavitev vstopne točke za E-platformo za dolgoročno napovedovanje 

potreb po kompetencah, 
• vzpostavitev vstopne točke za E-platformo za izobraževanje in usposabljanje. 

 
PODPORNE AKTIVNOSTI 
 sodelovanje s  kariernimi centri na visokošolskih zavodih ter spodbujanje,   
        karierne orientacije na nižjih ravneh izobraževanja, 
 spodbujanje novih inovativnih oblik povezovanja gospodarstva z 

izobraževanjem v skladu s cilji in delovanjem SRIP - Krožno gospodarstvo, 
 spodbujanje prehajanja kadrov in njihovo vključevanje v pedagoški in delovni  
        proces,  
 podpora vajeništvu in drugim oblikam  praktičnega usposabljanja v podjetjih,   
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 podpora novim oblikam usposabljanja in izobraževanja, kot npr. virtualnim  
        okoljem, OpenLab-om, prehajanju iz virtualnega v digitalizirano realno                
        okolje, 
 sooblikovanje  štipendijske politike države in podjetij na  fokusnih področjih            

SRIP. 
 
Cilj in kazalniki razvoja kadrov  
Cilji: 
Cilj 1:Po etapah zgraditi proaktivni in  trajnostni model zagotavljanja in upravljanja 

potrebnih človeških virov za SRIP - Krožno gospodarstvo, ki bo hitro odziven 
in prilagodljiv na nepričakovane spremembe. 

Cilj 2: Identificirati in zapolniti razkorak med aktualnim stanjem in potrebno  
            usposobljenostjo  zaposlenih na vseh nivojih zahtevnosti dela v podjetjih in  
            institucijah v SRIP -Krožno  gospodarstvo za namen partnerskega sodelovanja  
            in povezovanja.                                                      
Cilj 3: Doseči kritično maso visoko usposobljenih zaposlenih na vseh nivojih  
            zahtevnosti dela v podjetjih in institucijah – partnerjih SRIP - Krožno 

gospodarstvo za razvojni preboj na fokusnih področjih in dolgoročno 
izvajanje vseh nalog SRIP - Krožno gospodarstvo. 

 
Kazalniki uspešnosti razvoja človeških virov na ravni SRIP-Krožno 
gospodarstvo 
 
Kazalniki Leto 2017 -

izhodišče 
Leto 
2018 

Leto 
2022 

skupaj 

Strateški svet za človeške vire na nivoju vseh SRIP 
– sodelovanje pri vzpostavitvi in delovanju 

v fazi 
ustanavljanja 

1  1 

Odbor za človeške vire na nivoju SRIP Krožno 
gospodarstvo 

v fazi 
ustanavljanja 

1  1 

Vstopna točka v E-platformo za dolgoročno 
napovedovanje potreb po kompetencah  

v fazi 
ustanavljanja 

1  1 

Število podjetij, ki bodo izdelale individualne 
karierne načrte  (IKN) za ugotavljanje 
primanjkljaja v kompetencah* 

0 5 10 15 

Načrt usposabljanja in izobraževanja na nivoju  
SRIP Krožno gospodarstvo 

0 1 1 2 

Število izobraževanj za mentorje/medgeneracijski 
prenos znanja 

0 1 4 5 

Število pobud za pripravo novih in/ali dopolnitev 
obstoječih poklicnih standardov 

0 1 3 4 

Število pobud za izobraževalne programe na 
celotni vertikali izobraževanja 

0 1 3 4 

Število pobud za NPK 0  1 1 

Število pobud za dodatne kvalifikacije 0  1 1 

Število promocijskih aktivnosti za promocijo 
poklicev za SRIP 

0 2 6 8 

Vstopna točka v E-platformo za izobraževanje in 
usposabljanje  

0  1 1 
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*IKN bo do konca 2018 izdelalo najmanj  eno podjetje v verigi vrednosti, do leta 2022  dve podjetji  v 
SRIP - Krožno gospodarstvo. 

 
V okviru razvoja kadrov je pomemben razvoj znanstveno-izobraževalnega 
podpornega okolja za S4 
Za uspešno izvajanje S4 je ključnega pomena tudi ustrezna sistematična in trajna 
podpora s strani javnih razvojno-raziskovalnih institucij (RRI). Zato je potrebno 
okrepiti kompetence in kapacitete JRO, ki se bodo vključevali v razvojni proces S4, 
izboljšati njihovo sposobnost inoviranja in s prepletom z gospodarskimi subjekti in 
tujimi raziskovalnimi ter gospodarskimi partnerji izboljšati njihovo sposobnost 
prenosa tehnologij in internacionalizacije. To pomeni, da je za uspešno izvajanje S4 
potrebno tudi osredotočanje na izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem 
segmentu. Pri tem je smiselno zastaviti strategijo, da se v segmente, ki so bili skozi 
procese podjetniškega odkrivanja in usmeritve SRIP identificirani kot prebojni v 
smislu razvoja RS in ki bodo torej kratko-, srednje- in dolgo-ročno krojili 
gospodarsko jedro in osredotočanje RS.  
 
Usmeritev po eni strani zahteva kvalitetne kadre, ki jih ustrezno izobrazimo, da so 
sposobni narekovati globalne trende. Po drugi strani moramo zagotoviti tak 
znanstveno- 
raziskovalni ekosistem, ki bo kompetentno, sistematično in trajno podpiral 
gospodarski razvoj na identificiranih prioritetnih področjih skozi neposredno 
interakcijo z gospodarstvom.  
 
Na področju  SRIP - Mreže za prehod v krožno gospodarstvo je to usmeritev 
možno povzeti v sledeče cilje:       

a) Diplomanti/magistranti/doktorandi, ki so sposobni narekovati globalne trende, 
poznajo zahteve in način dela na področju in se lahko hitreje kot zdaj vključijo v 
delovni/razvojno/raziskovalni proces v podjetjih, 

b) Profesorji/raziskovalci, ki proaktivno razvijajo znanja, ki bodo v industriji 
potrebna v prihodnje, so v povezavi z gospodarskimi subjekti sposobni 
narekovati globalne trende in prav tako zelo dobro poznajo področje  ter njene 
zahteve in  

c) Industrija, ki tesno sodeluje z JRO-ji in po principu odprtega inoviranja v JRO jih 
vidi svoje kompetentne in trajne partnerje. 
 

Za dosego teh ciljev je potrebno bistveno izboljšati regulativno in podporno okolje v 
RS. Skupek ukrepov, ki bodo vodili k tem ciljem, bo kompleksen in ga bo potrebno 
uskladiti z mnogimi deležniki med časom delovanja SRIPa. Ključne prioritete, ki jih 
je potrebno začeti izvajati čim prej, da se zagotovi ustrezna baza znanja in kadrov za 
kvalitetno izvajanje S4, so: 

a) Na področjih, ki jih je vlada RS in gospodarstvo izpostavilo kot prioritetne za 
prihodnji gospodarski in družbeni razvoj RS, je potrebno na strani JRO in 
predvsem univerz ter fakultet ustvariti ustrezne pogoje za razvoj kompetentnih 
in visoko usposobljenih kadrov. To je možno zagotoviti zgolj z ustreznim ciljnim 
financiranjem, ki ga je nujno povezati s kazalniki za kredibilno merjenje 
uspešnosti takšnih operacij.  
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b) Dolgoročen razvoj področij je možen zgolj s sistematično podporo vsem 
stopnjam tehnološke zrelosti (TRL) produktov. Nadaljnjo gospodarsko rast na 
prioritetnih področij je komplementarno s trenutno urejenim financiranjem 
razvoja znanj na visokih TRL (3-9) možno zagotoviti le z ustreznimi finančnimi 
instrumenti, ki bodo na prioritetnih področjih S4 usmerjeno podpirali tudi 
razvoj vstopnih znanj za prebojne produkte na TRL 1-3. Zato je ključnega 
pomena umestitev smernic in ciljev S4 tudi v obstoječe in potencialne nove 
instrumente MIZŠ in ARRS. 

Pri tem je pomembno tudi to, da so mnoge uspešne države, z mnogo večjo kapitalsko 
sposobnostjo financiranja znanstveno-izobraževalnega sektorja, ukrepe v smeri 
predhodnih točk naredile že pred časom, kar zgolj povečuje razkorak med temi 
močnimi gospodarstvi in gospodarstvom RS. Za zmanjšanje tega razkoraka torej ni 
zadostna osredotočenost zgolj na gospodarstvo, ampak tudi na celotno znanstveno-
izobraževalno podporno okolje - torej na celotne verige vrednosti. 
Pri posameznih aktivnostih bosta sodelovala še Kompetenčnna centra KOC Krožno 
in KOcKE. 
 

6.   Načrt aktivnosti na področju spodbujanja podjetništva in skupnih storitev 
 

Povzetek:  
Aktivnosti razvoja skupnih storitev so usmerjene v: spodbujanje okoljskih storitev v 
smislu informiranja, usposabljanja, izmenjave dobrih praks in izkušenj ter 
razširjanja znanja s področja okolja, ki je aktualno za SRIP - Krožno gospodarstvo, 
prenos znanja in tehnologij, spodbujanje podjetništva z nudenjem pomoči v vseh 
fazah razvoja inovativnega podjema, informiranje in obveščanje ter socialni dialog. 
Ob tem sta pomembni še digitalizacija in IKT podpora, ki jo nudi SRIP Pametna 
mesta in skupnosti. Skupne storitve so podpora vsem članom SRIP, ki delujejo po 
posameznih fokusnih področjih in tehnologijah, opredeljenih po posameznih 
verigah vrednosti v SRIP. 
Eden izmed ciljev skupnih storitev je tudi skupni razvoj novih in inovativnih 

poslovnih modelov, aktualnih za SRIP – Krožno gospodarstvo kot celoto ter za 

posamezna fokusna področja znotraj SRIP.  Ti modeli predstavljajo razvoj vseh 

sodelujočih v posameznih fokusno področjeh hkrati pa so lahko izhodišče za razvoj, 

pilotiranje in implementacijo v drugih SRIPih.  Pri razvoju in oblikovanju (krožnih) 

poslovnih modelov bodo sodelovali člani SRIP, pri čemer se bo SRIP naslanjal tako 

na znanja članov SRIP kot na smernice fundacije Ellen McArthur (glej gradivo 

Growth within, 2016) in Accenture (poročilo Circular Advantage). Modeli prehodov 

v krožno gospodarstvo so usmerjeni v previdno upravljanje snovnih tokov skozi 

design izdelkov, povratne logistike, inovacijskih poslovnih modelov in čezsektorsko 

sodelovanje, kot je v primeru SRIP – Krožno gospodarstvo in sodelovanje z drugimi 

SRIPi. Regenerativni model krožnega gospodarstva kaže na pomen prehoda v 

krožno gospodarstvo in omogoča uspešno uresničevanje ciljev uresničevanja 

različnih okoljskih prioritet, inovacij in učinkovitosti gospodarstva (poudarek na 

malih in srednjih podjetij ter sodelovanje velikih), internacionalizacije in pospešuje 

ekonomsko rast in razvoj. Na sliki 32 je prikazan primer petih različnih poslovnih 
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modelov, ki se lahko uporabljajo za snovne tokove in kateri koli dele verige 

vrednosti. 

 

 
 
                        Slika 32: Možnosti razvoja krožnih poslovnih modelov  
                                        (Vir: Ellen McArthur, 2016 in Accelerate, 2016) 
 
6.1  Spodbujanje podjetništva 
Prehod v krožno gospodarstvo je povezan z razvojem fokusnih področij, novih 
tehnologij in produktnih meri, izdelkov in storitev, novih krožnih poslovnih 
modelov, novih načinov organiziranja poslovnih procesov, in sicer takšnih, ki 
prispevajo k izgradnji krožnega in trajnostnega in nizkoogljičnega gospodarstva ter 
k učinkoviti rabi virov. Takšen prehod pomeni nove izzive in priložnosti za  
preobrazbo gospodarstva, ki se lahko doseže le preko podjetniškega procesa 
inoviranja obstoječih rešitev in razvoja povsem novih novih poslovnih (krožnih) 
modelov, s katerimi si lahko podjetja vzpostavijo določene  trajnostne konkurenčne 
prednosti. 
 
V SRIP-Krožno gospodarstvo se bomo na področju spodbujanje podjetništva, ki jo 
koordinira Tovarna podjemov v sodelovanju z drugimi deležniki (npr. GZS, 
Tehnološki park Ljubljana idr.), osredotočili na podporo podjetniškim procesom 
prestrukturiranja in krepitve inovativnosti obstoječih podjetij ter razvoja novih 
inovativnih podjetij, ki bodo temeljila na inovacijah. Ključno vlogo pri prehodu v 
krožno gospodarstvo bodo torej odigrala inovacijsko gnana podjetja, ki so 
pomembno gonilo razvoja novih podjetniških idej, inovacij in tehnologij v 
gospodarstvu. Tega seveda ne razvijajo v “vakumu” ampak v okviru dobro 
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delujočega podjetniškega ekosistema, ki ga Mason in Brown (2014, 5) definirata kot 
“splet med seboj povezanih podjetnikov (tako potencialnih kot obstoječih), 
podjetniških podpornih organizacij (kot na primer skladov tveganega kapitala, 
poslovnih angelov, bank, podjetniških pospeševalnikov, univerzitetnih in podjetniških 
inkubatorjev ter tehnoloških parkov ...), javnih institucij (kot na primer univerz, javnih 
raziskovalnih organizacij, javnih agencij in javnih skladov) in podjetniških procesov 
(kot na primer stopnja nastajanja novih podjetij, število hitro rastočih inovativnih 
podjetij, število serijskih podjetnikov, stopnja podjetniških ambicij…), ki se formalno in 
neformalno povezujejo s ciljem soustvarjanja učinkovitega podjetniškega ekosistema”. 
 
Inovacije so tudi sicer ključno gonilo gospodarskega napredka, saj jim lahko po 
podatkih OECD (Calvino et al., 2015) pripišemo več kot polovico rasti 
produktivnosti v razvitem svetu. Le nove tehnologije, znanje in podjetniška 
inovativnost pa omogočajo podjetjem, da razvijajo nove inovativne izdelke ali 
storitve, nove inovativne poslovne modele, procese in načine organizacije dela, ki na 
učinkovitejši način zadovoljujejo obstoječe potrebe uporabnikov in obenem 
soustvarjajo tudi povsem nove potrebe. Žal pa vsa podjetja nimajo tako ambicioznih 
ciljev in potenciala. Aulet in Murray (2013) sta v sodelovanju z organizacijo 
Kauffman Foundation iz ZDA leta 2013 izdala delovni zvezek z naslovom "A Tale of 
Two Entrepreneurs: Understanding Differences in the Types of Entrepreneurship in 
the Economy". V njem sta na dveh praktičnih primerih novih podjetij nazorno 
prikazala razliko med značilnostmi podjetja z nizkim potencialom za rast in dodano 
vrednost ter podjetja z visokim tovrstnim potencialom. Pri tem sta podjetja z nizkim 
potencialom opredelila kot t. i. tradicionalna mala in srednja podjetja ter podjetja z 
visokim potencialom kot t. i. inovacijsko gnana podjetja.  
 
Ključna razlika med obema tipoma podjetij je v tem, da:  

 pri tradicionalnih podjetjih inovacije niso nujne za zagon in rast podjetja, 
prav tako ni zahtevana posebna konkurenčna prednost, medtem ko 

 inovacijsko gnana podjetja gradijo svojo konkurenčno prednost na 
določeni obliki inovacije (tehnologija, proces, organizacija, poslovni model). 

 
Sicer lahko oba tipa podjetij na trgu ponujata kakovostne in zaželene izdelke 
oziroma storitve ter ustvarjata delovna mesta, vendar je razlika v tem, da 
tradicionalna MSP za uspeh ne potrebujejo nujno inovativnega produkta, procesa ali 
poslovnega modela. Po drugi strani pa je uspeh inovacijsko gnanih podjetij 
elementarno odvisen od uspešnosti izgradnje konkurenčne prednosti na osnovi 
inoviranja enega ali več elementov poslovanja. Iz tega razloga inovacijsko gnana 
podjetja zelo pogosto ustanovi večje število posameznikov z različnimi veščinami in 
znanji ter tudi višjo formalno stopnjo izobrazbe, kot to velja za tradicionalna MSP. 
Prav tako pa inovacijsko gnana podjetja praviloma nagovarjajo globalne trge ter 
lahko potencialno ustvarijo več sto ali celo tisoč visoko kakovostnih in dobro 
plačanih delovnih mest.  
 
Razlikovanje obeh tipov podjetništva in razumevanje razlik je še posebej ključnega 
pomena v luči razvojnih vladnih politik, ki želijo spodbuditi dolgoročno trajnostno 
naravnano gospodarsko rast in razvoj ter posledično družbeno blaginjo. Oba tipa 
podjetij se namreč močno razlikujeta in izkazujeta različne potrebe za uspešen 
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razvoj svoje dejavnosti, zato je napačno, če to dejstvo prezremo in vse skupaj 
zapakiramo v izraz ‚podjetništvo‘, kot da gre za povsem enake ekonomske 
aktivnosti. Oba tipa podjetij se namreč soočata z različnimi izzivi na področju 
angažiranja kadrov, preskrbe finančnih virov, modelov rasti, obvladovanja tveganj 
in drugih področjih poslovanja, ki jih morajo zelo dobro poznati vsi deležniki, ki bi 
jih želeli pri njihovem poslovanju kakorkoli podpreti oziroma sodelovati z njimi in ki 
tvorijo t. i. podjetniški ekosistem. 
 
V okviru naše horizontalne mreže SRIP-Krožno gospodarstvo se bomo s svojimi 
storitvami osredotočili na sledeče ciljne skupine gospodarskih subjektov:  

 Ciljno skupino uveljavljenih tradicionalnih podjetij, ki se želijo s pomočjo 
podpore in sodelovanja v celotnem podjetniškem ekosistemu 
transformirati/prestrukturirati v inovacijsko gnana podjetja ter svojo 
konkurenčnost graditi na inovacijah iz sfere krožnega gospodarstva; 

 Ciljno skupino uveljavljenih inovacijsko gnanih podjetij, ki želijo s 
pomočjo podpore in sodelovanja v celotnem podjetniškem ekosistemu 
okrepiti svoje inovacijske aktivnosti in razviti nove inovacije iz sfere 
krožnega gospodarstva; 

 Ciljno skupino novih inovacijsko gnanih podjetij (start-upov), ki želijo s 
pomočjo podpore in sodelovanja v celotnem podjetniškem ekosistemu na 
trgu uveljaviti inovacije iz sfere krožnega gospodarstva; 

Za vsa podjetja je značilno, da bodo iskala in udejanjala nove podjetniške priložnosti 
v okviru konceptov krožnega gospodarstva. Pri tem bomo njihove projekte 
opredelili kot start-up inovativne podjeme, pri čemer se izraz start-up, kot ga 
definirata Blank in Dorf (2012), ne nanaša samo na nova inovativna podjetja, ampak 
na vse nove inovativne podjeme, ne glede na organizacijo obliko, kjer ekipe v 
negotovih okoliščinah iščejo ponovljiv in skalabilen (= razširljiv) poslovni model za 
trženje izdelkov oziroma storitev v krožnem gospodarstvu, ki bo omogočal rast in 
razvoj podjetja na globalnih trgih in s tem doseganje ekonomije obsega in bo v 
skladu s koncepti krožnega gospodarstva.  
 
V SRIP-Krožno gospodarstvo je področje spodbujanje podjetništva pomembno 
za zagotavljanje odličnih  prebojnih storitev in tehnologij. V ta namen se bomo 
povezali z vsemi relevantnimi deležniki podjetniškega ekosistema s ciljem 
zagotavljanja odličnih storitev pri razvoju novih in nadgrajevanju obstoječih inovacij 
gospodarskih subjektov s področja krožnega gospodarstva. S tem bomo sledili tudi 
cilju Slovenske strategije pametne specializacije (S4) in prispevali k specializaciji in 
optimizaciji podpornega podjetniško-inovacijskega ekosistema. 

 
Cilj je zagotoviti odlične storitve za prehod podjetij v krožno gospodarstvo s 
pomočjo inovacij, in sicer z nudenjem pomoči v vseh fazah razvoja inovativnega 
podjema (od podjetniške ideje do uveljavitve na trgu). Storitve bodo temeljile na 
najsodobnejših metodah in pristopih inoviranja v podjetjih, kot so Lean Startup, 
Vitko inoviranje, Business Model Canvas in še posebej model inoviranja po konceptu 
Design Thinkinga, ki ga je razvil IDEO in tudi posebej prilogodil za potrebe in izzive 
prehoda v krožno gospodarstvo (www.circulardesignguide.com/). Med drugim so 
pripravili 24 modulov, ki pomagajo podjetnikom razumeti in se celovito soočati z 
izzivi prehoda v krožno gospodarstvo s pomočjo inovacij (npr. orodja za 

http://www.circulardesignguide.com/)


 
 

206 
 

razumevanje krožnih tokov, orodja za pametno izbiro materialov, orodja za 
sistematično iskanje in presojo podjetniških priložnosti v sferi krožnega 
gospodarstva in iskanju ter vzpostavljanju novih partnerstev in vrendostnih verig v 
krožnem gospodasrtvu). Potrebo po tovrstnih storitvah utemeljujemo tudi z 
rezultati raziskave GEM 2015, iz katere nedvoumno izhaja, da smo v Sloveniji 
izrazito šibki na področju zaznavanja poslovnih priložnosti, kot je razvidno iz slike 
33: 
 

 
Slika 33: Zaznavanje poslovnih priložnosti 

 
V SRIP si bomo prizadevali, da bomo lahko novim in obstoječim podjetjem zagotovili 
celovite storitve, ki bodo zejemale sledeče oblike pomoči: 

1. vsebinske storitve (intenzivna promocija priložnosti na področju Krožnega 
gospodarstva, organizacija podjetniških Hackathonov z uporabo 
najsodobnejših metod, s ciljem inoviranja in iskanja ter povezovanja talentov, 
svetovanje v procesih inoviranja po najsodobnejših metodah, train the 
trainers usposabljanja, organizacija mentorskih programov,…), 

2. ustrezna infrastruktura subjektov podpornega okolja, 
3. finančna sredstva (subvencije, javno in zasebno financiranje, alternativne 

oblike financiranja projektov,…), 
4. aktivno promocijo in mreženje (npr. PODIM Challenge za vzpostavljanje 

dialoga med potencialnimi investitorji, startupi, korporacijami, talenti in 
drugimi deležniki, kjer bomo dodali poseben sklop vezan na izzive krožnega 
gospodarstva,…).  

 
Kriteriji uspešnosti aktivnosti spodbujanja podjetništva  
Uspešnost aktivnosti spodbujanja podjetništva v SRIP-Krožno gospodarstvo bo 
merjena s: 

- številom podprtih start-up podjetij oziroma razvojem produktnih smeri, s 
področja krožnega gospodastva, 
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- številom tradicionalnih podjetij, ki se bodo iz tradicionalnih uspešno 
prestrukturirala v inovacijsko gnana s področja Krožnega gospodastva 
(uvedba inovativnega produkta, poslovnega modela, procesa,…) in  

- številom inovacijsko gnanih podjetij, ki bodo uspešno uvedla nove inovacije 
(uvedba inovativnega produkta, poslovnega modela, procesa,…) s področja 
krožnega gospodarstva. 

 
Pri izvajanju sodelujejo različni člani SRIP in tudi drugi deležniki, vključno s 
tehnološkimi parki, gospodarskimi zbornicami in drugimim izobraževalnimi 
inštitucijami. 
 
6.2  Okoljske storitve 
Akcijski načrt za skupne storitve temelji na naslednjih strateških in zakonodajnih 
dokumentih: 
 
1. Agenda 2030 za trajnostni razvoj (Agenda 2030)78  
Agenda 2030, sprejeta na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju 25. septembra 2015, 
predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, 
zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in 
bodoče generacije. Agenda 2030 na uravnotežen način povezuje tri dimenzije 
trajnostnega razvoja - ekonomsko, socialno in okoljsko - in jih prepleta skozi 17 
ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bo treba uresničiti do leta 2030. 
 
2. Sedmi okoljski akcijski program EU do leta 202079 
S 7. okoljskim akcijskim programom se je EU zavezala, da bo še okrepila 
prizadevanja za varovanje našega naravnega kapitala, spodbujala nizko-ogljično rast 
z učinkovito uporabo virov in inovacije ter varovala zdravje in dobro počutje ljudi, 
ob tem pa spoštovala naravne omejitve našega planeta. Poseben poudarek med 
prednostnimi cilji je na spreminjanju odpadkov v vir z večjim preprečevanjem, 
ponovno uporabo in recikliranjem ter opuščanjem potratnih in škodljivih praks, kot 
je odlaganje na odlagališčih. 
Program ima dolgoročno vizijo: »Leta 2050 živimo dobro znotraj okoljskih omejitev 
našega planeta. Naša blaginja in zdravo okolje izhajata iz inovativnega, krožnega 
gospodarstva, kjer se nič ne zavrže in kjer se naravni viri upravljajo trajnostno, 
biotska raznovrstnost pa je zaščitena, cenjena in obnovljena na način, ki krepi 
odpornost naše družbe. Naša nizkoogljična rast je že dolgo ločena od rabe virov in 
narekuje tempo varni in trajnostni globalni družbi.« 
 
3. Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo80 
Z akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo si EU prizadeva za razvoj trajnostnega, 
nizkoogljičnega in konkurenčnega gospodarstva, učinkovitega z viri. Načrt vključuje 
ukrepe, s katerimi se namerava vplivati na proizvodnjo, potrošnjo in ravnanje z 
odpadki ter na trg sekundarnih surovin. 
 

                                                           
78http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_hu
manitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/ 
79 http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/sl.pdf 
80 COM(2015) 614 final 
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Krožno gospodarstvo se usmerja v ponovno uporabo, popravila in recikliranje 
obstoječih materialov in izdelkov. Temelji na uporabi energije iz obnovljivih virov, 
opušča uporabo nevarnih snovi, znižuje porabo surovin ter preko zasnove izdelkov 
omogoča kroženje materialov in ohranjanje dodane vrednosti, kolikor dolgo je to 
mogoče. Z razvojem zahtev za izdelke se bo v okviru direktive za okoljsko primerno 
zasnovo, in tudi z določbami o razširjeni odgovornosti proizvajalcev v okviru 
zakonodajnih predlogov o odpadkih, spodbujala popravljivost, nadgradljivost, 
trajnost in možnost recikliranja izdelkov. 
Glede proizvodnih procesov kot mehanizem navaja referenčne dokumente o 
najboljših razpoložljivih tehnikah (BREF). Vendar pa je glede na razprave v 
Evropskem parlamentu o predlogih sprememb krovne direktive o odpadkih 
(2008/98/ES) možno pričakovati zaostrovanje zahtev v zvezi z  industrijskimi 
odpadki. Industrijsko naravnan pristop z uporabo dokumentov BREF naj bi bil le 
začasna rešitev za doseganje ciljev krožnega gospodarstva.  
Da bi spodbudili inovativne industrijske procese, povezovanje industrij, kjer ostanki 
proizvodnje (bodisi kot odpadki ali stranski proizvodi) iz ene panoge postanejo 
vhodni material za drugo panogo (industrijska simbioza), načrt predvideva 
pojasnitev pravil za stranske proizvode.  
Kot prednostna področja med drugim izpostavlja plastiko in kritične surovine, kot 
so elementi redkih zemelj in druge dragocene kovine ter fosfor. Posebno pozornost 
namenja inovacijam, naložbam in drugim horizontalnim ukrepom ter kazalnikom, s 
katerimi bo spremljala dosežen napredek na tem področju.  
 
Sestavni del svežnja o krožnem gospodarstvu, ki ga je sprejela Evropska komisija 
decembra 2015, so tudi zakonodajni predlogi o odpadkih. Razprave o predlogih 
sprememb direktiv nakazujejo težnjo k strožjim ukrepom in še večjo usmerjenost k 
zapiranju zank snovnih tokov. 
 
4. Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo (2015)81 
Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo (OPZG) temelji na ključnih 
področjih prehoda v zeleno gospodarstvo, od trajnostnega upravljanja virov do 
zelenih praks v kmetijstvu in gozdarstvu. Namen programa je čim hitreje aktivno 
podpreti proces prehod v zeleno gospodarstvo ter povezati ukrepe in dejavnosti 
sektorskih politik. Program podaja podlago za vzpostavitev dialoga in partnerstva 
deležnikov v Sloveniji, ki bodo skupaj nadgrajevali in razvijali proces prehoda v 
zeleno gospodarstvo. Na tej podlagi je bilo oktobra 2016 vzpostavljeno tudi 
partnerstvo za zeleno gospodarstvo.  
 
5. Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov 

Republike Slovenije (2016)82 

                                                           
81http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/opzg_akcijski_
nacrt_in_nacrt_aktivnosti.pdf   
82 MOP, 2016, Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov, dostopno na: 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_

programi/op_odpadki.pdf 
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Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov, sta združena v en 
dokument - operativni program. Operativni program je instrument Vlade RS za 
izpolnitev preprečevanja nastajanja odpadkov, zagotavljanje predpisanega ravnanja 
z odpadki in dosego ciljev ravnanja z odpadki za obdobje do leta 2020 oziroma 
2030. 
 
Poleg Programa ravnanja z odpadki je del operativnega programa tudi Program 
preprečevanja odpadkov, ki med drugim obravnava preprečevanje odpadkov v 
podjetjih. Cilji, ki se nanašajo na preprečevanje odpadkov v podjetjih so: 

- spletno dostopni dokumenti o primerih dobrih praks o 
tehnikah/tehnologijah preprečevanja nastajanja odpadkov,  

- zagon programov za identifikacijo in izvajanje potencialov preprečevanja 
odpadkov v podjetjih,  

- dvig indeksa snovne učinkovitosti iz 1,07 (leto 2011) na 1,50 (2020) in 
vzpostaviti 5 novih verig vrednosti z zaključenimi snovnimi tokovi do leta 
2023, 

- dodatno izobraževanje odgovornih za odpadke v podjetjih v smeri 
identifikacije in uporabe potencialov za preprečevanje in ponovno uporabo, 

- podpora sistemom ravnanja z okoljem EMAS in ISO 14001 kot sredstvom za 
preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in učinkovitost virov. 
 

6. Nacionalni program varstva okolja do leta 2030 (NPVO 2030) – v pripravi 
Nacionalni program varstva okolja bo pripravljen z vizijo, povzeto po 7. okoljskem 
akcijskem programu EU: »Leta 2050 živimo dobro znotraj okoljskih omejitev našega 
planeta. Naša blaginja in zdravo okolje izhajata iz inovativnega, krožnega 
gospodarstva, kjer se nič ne zavrže in kjer se naravni viri upravljajo trajnostno, 
biotska raznovrstnost pa je zaščitena, cenjena in obnovljena na način, ki krepi 
odpornost naše družbe. Naša nizkoogljična rast je že dolgo ločena od rabe virov in 
narekuje tempo varni in trajnostni globalni družbi.« 
 
7. Zakonodaja z vidika vpliva na okolje proizvodnje, proizvodov, kemikalij in 

odpadkov 
Pravni okvir za delovanje SRIP – Krožno gospodarstvo podaja naslednja zakonodaja: 
a) zakonodaja s področja okolja (Zakon o varstvu okolja in na njegovi podlagi 

izdani podzakonski akti s področij industrijskega onesnaževanja, emisij v zrak in 
vode, podnebnih sprememb, kakovosti zraka, varstva voda, varstva tal, 
odpadkov, hrupa itd.) Med njimi izpostavljamo zlasti: 
 Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje 

okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15) in dokument BREF za 
ravnanje z odpadki, ki je v pripravi; 

 Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list 
RS, št. 31/07,70/08, 61/09, 50/13), 

 Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15), 

 Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15) in 
- 2014/955/EU: Sklep Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi 

Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta, 
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- redbo Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o 

nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv, 

 Uredbo Sveta (EU) št. 333/2011 z dne 31. marca 2011 o merilih za določitev, 
kdaj določene vrste odpadnih kovin prenehajo biti odpadek na podlagi 
Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta, 

 Uredbo Komisije (EU) št. 715/2013 z dne 25. julija 2013 o merilih za 
določitev, kdaj odpadni baker preneha biti odpadek na podlagi Direktive 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta, 

 Uredbo Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za 
določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta 

 Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali 
digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15), 

 Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 
47/16), 

 Uredbo o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in 
akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/10, 64/12, 93/12, 103/15), 

 Uredbo o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11, 26/12), 
 Uredbo o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni 

list RS, št. 8/16), 
 Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16), 
 Uredbi EU: EMAS in Ecolabel, 

b) zakonodaja s področja javnega naročanja: Uredba o zelenem javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3) 
in GPP merila (EU), 

c) zakonodaja s področja gradbenih proizvodov (Uredba (EU) št. 305/2011 o 
gradbenih proizvodih in Zakon o gradbenih proizvodih, ZGPro-1), ki je 
pomembna predvsem zaradi morebitne uporabe ostankov proizvodnje v 
gradbene namene, 

d) zakonodaja s področja kemikalij: 
 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. 

decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH), 

 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP 
Uredba), 

 Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o 
omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski 
opremi (RoHS) in Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v 
električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/12, 20/14, 57/14, 
53/15 in 60/16), 

e) zakonodaja s področja energetske učinkovitosti - okoljsko primerne zasnove 
proizvodov povezanih z energijo (Uredba o tehničnih zahtevah za okoljsko 
primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (Ur. l. RS, št. 76/2014). 
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8. Standardi: ISO 14001- 2015 in BS 8001, ki je bl sprejet v letu 2017 
Ko se podjetja odločajo za vstop v krožno gospodarstvo, morajo drugače razmišljati 
o zasnovi, tehnologijah in procesih, produktnih smereh, o proizvodnji in uporabi  
proizvodov, možnostih uporabe proizvoda potem, ko se ga želi potrošnik znebiti in 
ustvarjanju povratne zanke za izdelek, od potrošnika nazaj k proizvajalcu.  
 
Okoljska zasnova (ekodizajn) proizvoda, z jasno poudarjenimi cilji evropskega 
zakonodajnega svežnja za krožno gospodarstvo, ki stremijo k večanju tehnične 
trajnosti proizvodov ter možnosti njihove priprave za ponovno uporabo in 
predelavo, je neizogibna in bo v prihodnosti podprta z digitalizacijo proizvodnje in 
proizvodov. Digitalizacija bo omogočila boljše zasledovanje ne le proizvodov, ampak 
tudi njihovih odpadkov in podprla povratno logistiko na sistemskem nivoju, kar bo 
zagotovilo tudi ustrezno ekonomijo obsega za njihovo zbiranje in predelavo.  
 
Razvoj digitalne tehnologije skupaj z modularnim dizajnom, razvojem novih 
funkcionalnih materialov in izboljšanje kakovosti recikliranih materialov spreminja 
možnosti ravnanja z izdelki, ko jih potrošniki oziroma uporabniki ne želijo več. 
Digitalizacija omogoča spremljanje proizvodov, njihovo souporabo, menjavo, delitev, 
optimalno vzdrževanje, pripravo za ponovno uporabo in končno reciklažo oziroma 
predelavo. Digitalizacija podpira tudi uvajanje novih poslovnih modelov in trženja. 
Do sedaj je bilo prepoznanih pet osnovnih poslovnih modelov, ki podpirajo krožno 
gospodarstvo (glej sliko 32): 

1. Kroženje snovi in energije – zaprte zanke kroženja komponent in 
materialov, obnovljivih virov energije; materialov, ki jih je možno reciklirati, 
kot tudi materiali iz obnovljivih bioloških virov. 

2. Zajemanje in obnavljanje (kroženje) virov – industrijska simbioza in 
upcycling (in downcycling). 

3. Podaljšanje življenjske dobe – zasnova proizvodov za večjo tehnično 
trajnost, razstavljivost, popravljivost, ponovno uporabo, obnovo in 
nadgradnjo.  

4. Souporaba in izmenjava – neformalne in formalne delitvene platforme za 
izmenjavo proizvodov in/ali njihovo souporabo za boljšo izrabo storitve, ki jo 
proizvod ponuja. 

5. Trženje storitev namesto proizvodov – ponudba se osredotoča na 
uporabnika, storitve se uskladijo s potrebami tako, da dostop do storitve 
nadomesti lastništvo, kar ustvari dolgoročni odnos med ponudnikom storitve 
in kupcem.  
 

V Sloveniji sta prisotna prva dva poslovna modela. Industrijska simbioza, kjer so 
odpadki ene industrijske veje lahko surovine druge, ima dolgo tradicijo v Sloveniji. V 
Sloveniji in v nekaterih drugih državah EU, kjer so zelo strogo izvajali zahteve 
skupne evropske odpadkarske zakonodaje, je v zadnjih dvajsetih letih nekoliko 
zamrla zaradi dodatnih administrativnih ovir in pravnih negotovosti omenjene 
zakonodaje. Ob jasnejši določitvi kaj je ostanek, kaj odpadek in kaj stranski 
proizvod, obstajajo tudi na področju industrijske simbioze neizkoriščene možnosti 
za podporo novih poslovnih modelov krožnega gospodarstva. Ostali poslovni modeli 
so manj zaznavni.  
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Krožno gospodarstvo temelji na novih poslovnih modelih, povezanih z digitalnimi 
platformami, ki ustvarjajo nove verige vrednosti in možnosti sodelovanja. Kjer se 
modeli navezujejo na digitalne platforme, velja, da jih geografski okviri ne omejujejo.  
 
Zaradi svoje majhnosti z majhno ekonomijo obsega, in relativne redke poseljenosti, 
ki otežkoča ustvarjanje rentabilnih povratnih zank mora Slovenija okrepiti obstoječe  
 
infrastrukture, ki podpirajo zapiranje zank s povratno logistiko in te nadgraditi z 
novimi navezavami na širše območje EU. Krožno gospodarstvo temelji na 
povezovanju in ne osamitvi in samozadostnosti posameznih predelov. 
 
Aktivnosti in terminski plan vezane na okoljske storitve 
Okoljska zakonodaja je izjemno kompleksna in obsežna. Se neprestano spreminja, 
hkrati pa se prepleta še z zakonodajo, ki se nanaša na proizvode in kemikalije 
oziroma nevarne snovi. Področje varstva okolja je po svoji naravi medsektorsko in 
zadeva tako velika kot tudi srednja in mala podjetja. GZS strokovno spremlja 
različne vidike okolja, ki se nanašajo na podjetja, še zlasti o zahtevah zakonodaje in 
iz nje izhajajočih obveznostih, o mehkejših pristopih in dobrih praksah, ki izhajajo iz 
doprinosa zelenih tehnologij, ekodizajna, zelenega javnega naročanja kot tudi 
sistemskih in sistematičnih pristopov k obvladovanju okoljskih zahtev in 
zmanjšanju vpliva gospodarstva na okolje. 
 
S prehodom v krožno gospodarstvo bo vse večjo vlogo igralo prepoznavanje in 
izmenjava informacij preko snovnih tokov vrednostne verige. Izkušnje kažejo, da 
izmenjava dobrih praks in izkušenj na okoljskem področju prinaša pozitivne 
premike tako za velika kot tudi za srednja in mala podjetja. Te izkušnje se preko 
promocijskih aktivnosti, ki podpirajo mreženje podjetij in strokovnjakov, ki delujejo 
na področju okolja v gospodarstvu kot tudi v raziskovalnih sferah in državnih 
ustanovah, prenašajo na mala podjetja in v okviru SRIP-a omogočajo skupni razvoj. 
 
V okviru razvoja skupnih storitev se bomo na delavnicah, ki bodo namenjene članom       
SRIP - Krožno gospodarstvo, posvetili zlasti: 

1. vsebinam, ki izhajajo iz zakonodajnih zahtev in standardov 
 zahteve, ki izhajajo iz zakonodaje s področja okolja, proizvodov (npr. 

gradbenih, gnojila…), kemikalij in energetske učinkovitosti (okoljska 
zasnova) ter javnega naročanja; 

 vsebine, ki izhajajo iz standardov kot so ISO 14001 in ISO 14040, meril 
za ecolabel in zeleno javno naročanje, EMAS in sektorskih referenčnih 
dokumentov (npr. BEMP za odpadke) ter BS 8001 (že sprejet); 

 izmenjavi izkušenj podjetij in primerom iz prakse. 
 

2. vsebinam, ki so pomembne z vidika krožnega gospodarstva, kjer bo 
poudarjen pomen dizajna ter notranjega, v posameznih podjetjih, kot tudi 
zunanjega mreženja in povezovanja organizacij: 

 kaj je krožno gospodarstvo – sistemski holistični pogled, premik k  
             ustvarjanju: od dojemanja zelenih delovnih mest kot dejavnosti  
             čiščenja do ustvarjanja vrednosti;  
 novi poslovni modeli, ki podpirajo krožno gospodarstvo; 
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 zanke v tehnološkem ciklu s primeri; 
 zanke v biološkem ciklu s primeri; 
 digitalizacija in krožno gospodarstvo. 
 

Aktivnosti, ki  se bodo izvajale v okviru področja okolja in okoljskih storitev bodo 
namenjene zlasti osebam, odgovornim za področje okolja, razvoj in inovacije v 
podjetjih – koordinatorjem posameznih fokusnih področij in članom SRIP - Krožno 
gospodarstvo. Ker se področje delovanja SRIP - Krožno gospodarstvo navezuje tudi 
na druge SRIPe, zlasti na SRIP MATPRO, bodo določene aktivnosti namenjene 
povezovanju med obema SRIPoma. 
 
Tabela 8: Aktivnosti, kvantitativni cilji in druge aktivnosti. 
 
Oznaka 
aktivnosti 

Aktivnost Opis aktivnosti in ciljne 
skupine 

Cilji: število dogodkov, 
obiskov* 
2018 2022 

A1 Informiranje  

Informiranje o novostih 
zakonodaje, novih trendih kot 
tudi poslovnih priložnosti, ki 
izhajajo iz usmeritve v krožno 
gospodarstvo 

Predvidoma 
2 x letno 

Predvidoma 
2 x letno 

A2 

Razgovori s 
koordinatorji 
fokusnih 
področij 

Razgovori s koordinatorji 
vertikal za ocenitev 
trenutnega stanja, potreb po 
izmenjavi znanj in drugih 
aktivnostih 

Najmanj 1 x 
letno 

Najmanj 1 x 
letno 

A3 Delavnice  

Delavnice: (a) s področja 
zakonodaje in standardov in 
(b) iz vsebin pomembnih z 
vidika krožnega gospodarstva. 
Izmenjava znanj in izkušenj.  

Predvidoma 
dve 
delavnici na 
leto (ena z 
vsakega 
vsebinskega 
področja) 

Predvidoma 
dve 
delavnici na 
leto (ena z 
vsakega 
vsebinskega 
področja) 

A4 
Problemske 
konference 

Problemske konference v 
povezavi s SRIP MATPRO. 
Mreženje med člani SRIP, 
prenos dobrih praks ter 
prepoznavanje 
administrativnih in drugih 
ovir okoljske zakonodaje. 

dve v 
obdobju 
2017-2019 

tri v obdobju 
2019-2022 

A5 
Priložnostna 
strokovna 
srečanja 

Priložnostna strokovna 
srečanja za obravnavo 
zahtevnejših okoljskih tem in 
osnutkov novih predpisov s 
področja okolja. Tovrstna 
srečanja bodo tudi priložnost 
za povezovanje s SRIP 
MATPRO. 

Najmanj eno 
na leto 

Najmanj eno 
na leto 

A6 
Obiski, 
razgovori  

Obiski in razgovori v podjetjih 
in drugih organizacijah za 

Najmanj en 
obisk na leto 

Najmanj en 
obisk na leto 
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prepoznavanje dobrih praks, 
možnih povezovanj in 
pomanjkljivosti zakonodaje. 

*Opomba: število dogodkov, obiskov in drugih aktivnosti se bo prilagajalo potrebam 
SRIP. Obseg aktivnosti je odvisen tudi od novosti in zahtevnosti prihajajoče nove 
zakonodaje. 
 
Terminski načrt aktivnosti: 
 
            Kvartal 
Aktivnost 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A1 – 
informiranje 

                      

A2 – razgovori                        

A3 – delavnice                       

A4 – konference                       

A5 – strokovna 
srečanja 

                      

A6 – obiski                       

 
Časovni razpored aktivnosti se bo prilagajal potrebam članov SRIP-a in morebitnim 
javnim razpravam o osnutkih okoljskih predpisov. 
 
Pomembna naloga skupnih storitev na področju okolja je prav tako 
prepoznavanje administrativnih in drugih ovir zakonodaje in priprava pobud 
za njihovo odpravo ter sodelovanje pri pripravi zakonodaje. 
Na podlagi prepoznanih administrativnih in drugih ovir zakonodaje bo GZS v 
sodelovanju s člani SRIPa pripravljala pobude za njihovo odpravo. Spremljala bo 
spremembe okoljske zakonodaje, pomembne z vidika krožnega gospodarstva in 
skrbela za pravočasno obveščanje podjetij, članov SRIPa, o strategijah in politikah 
EU in Slovenije in njihovem prenosu v zakonodajo. Z organizacijo razprav in 
pripravo stališč, pripomb in predlogov, se bo aktivno vključevala v postopke 
sprejemanja zakonodaje. Delovala bo strokovno, proaktivno in konstruktivno, s 
ciljem oblikovanja okoljske zakonodaje, ki bo izvedljiva, smiselna, usklajena ter 
ekonomsko uravnotežena z vidika pogojev poslovanja na skupnem evropskem trgu. 
 
6.3  Prenos znanja in tehnologij 
Nezadostno sodelovanje med institucijami znanja in gospodarstvom ter nizka 
stopnja komercializacije znanja in raziskovalnih dosežkov predstavljata velik in v 
različnih študijah in evalvacijah večkrat zaznan problem inovacijskega sistema 
Slovenije (Lipnik, 2016). Slovenska strategija pametne specializacije (S4) ne 
opredeljuje le prednostnih področij s področji uporabe, ki jih bo razvojna politika 
Slovenije prednostno obravnavala, temveč je njen namen tudi spodbujanje 
izmenjave znanj in izkušenj, prenosa znanja ter mreženja in razširjanja informacij.  
 
SRIP - krožno gospodarstvo predvideva aktivno vključitev pisarn za prenos 
tehnologij, ki so ena od prvih, a bistvenih stopnic na poti h komercializaciji 
raziskovalnih rezultatov.  
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Prenos tehnologij, ki je ob izobraževanju in raziskovalni dejavnosti tretji steber 
dejavnosti javnih raziskovalnih organizacij (JRO), je proces prenosa znanstvenih 
odkritij iz ene organizacije v drugo (najpogosteje z JRO v podjetje) z namenom 
nadaljnjega razvoja in komercializacije. Ta proces pa ni enosmeren, ampak se 
medsebojno dopolnjuje in bogati s tesnim sodelovanjem med JRO, industrijo in 
ostalimi deležniki. 
 
Prenos znanja iz JRO v gospodarstvo (in obratno) predstavlja veliko 
neizkoriščeno priložnost Slovenije za ustvarjanje nove vrednosti, ki jo je mogoče 
preseči s sistemsko ureditvijo statusa pisarn za prenos tehnologij ter s tesnim 
ciljnim povezovanjem pisarn za prenos tehnologij z drugimi akterji inovacijsko-
podjetniškega podpornega okolja. 
 
Prenos znanja iz institucij znanja v komercialno izkoriščanje v gospodarstvu zajema 
tri različne sklope aktivnosti: 

- Pogodbeno sodelovanje. Gre za različne oblike sodelovanja med podjetji in 
JRO, za katere se sklene pogodba o sodelovanju. Iz pogodbenih dejavnosti 
izhajajoči rezultati se razlikujejo glede na obseg in zahtevnost del ter 
sodelovanje podjetja pri izvajanju pogodbe: (a) svetovanje, (b) pogodbene 
raziskave ter (c) pogodbeno raziskovalno sodelovanje. 

- Licenciranje/prodaja intelektualne lastnine. Gre za trženje intelektualne 
lastnine poslovnim partnerjem ali lastnim odcepljenim podjetjem na podlagi 
licenčne pogodbe ali prodaje intelektualne lastnine. 

- Ustanavljanje odcepljenih podjetij, kjer raziskovalci z JRO lahko z namenom 
izkoriščanja novonastalega znanja JRO ustanovijo odcepljeno podjetje sami 
ali v solastništvu s tretjimi osebami. 

 

 
Slika 34: Model prenosa znanja in tehnologij v okviru inovacijskega ekosistema83 

                                                           
83 Anton Habjanič, 2015. Prenos tehnologij na javnih raziskovalnih organizacijah v Sloveniji 
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Prenos znanja in tehnologij v gospodarsko prakso in torej njegova komercializacija 
je ključnega pomena za zdravo sodelovanje med JRO in gospodarstvom, saj 
plemeniti gospodarsko ter oplaja znanstvenoraziskovalno dejavnost.  
 
Pomen prenosa znanja in tehnologij, ki poteka s pomočjo pisarn za prenos 
tehnologij, je predvsem v: 

- nastajanju novih, povečini visokotehnoloških ali inovativnih storitvenih 
podjetij ter njihovi rasti na globalnih trgih; 

- trajnostni rasti in razvoju vseh slovenskih podjetij; 
- vračanju financiranja, ki ga je družba namenila znanosti, skozi rast 

gospodarstva;  
- ohranjanju ali nastajanju novih visoko kakovostnih delovnih mest; 
- rasti globalne konkurenčnosti gospodarstva; 
- aktivni znanosti, vpeti (a ne podrejeni!) v sodobne probleme gospodarstva; 
- dvigu kvalitete življenja družbe na splošno. 

 
 

 
Slika 35: Faze prenosa tehnologij od raziskovanja do ekonomskih učinkov84 

 
Pisarne za prenos tehnologij pod koordinacijo TehnoCentra Univerze v 
Mariboru znotraj SRIP-a delujejo kot vmesnik med podjetji in JRO, kot vstopna 
točka do podjetij in JRO ter kot mehanizem za njihovo učinkovito sodelovanje in 
povezovanje ter komercializacijo novosti.  
 
Vključitev pisarn za prenos tehnologij v SRIP ne zagotavlja le podpore pri zaščiti in 
trženju intelektualne lastnine, temveč z izvajanjem aktivnosti na področju raziskav 
in razvoja, sklepanja pogodb, pomoči pri pravno-formalnem ustanavljanju 
odcepljenih podjetij in razvoja poslovnih podjemov pisarne za prenos tehnologij 
igrajo pomembno vlogo pri vzpostavljanju sodelovanja med akademsko 
raziskovalno in gospodarsko sfero znotraj in zunaj SRIP-a. Pri tem je velik poudarek 
na ustanavljanju in rasti odcepljenih podjetij, pri čemer intenzivno sodelujejo 

                                                                                                                                                                             
 
84 Anton Habjanič, 2015. Prenos tehnologij na javnih raziskovalnih organizacijah v Sloveniji 
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inkubatorji, tehnološki parki in podjetniški pospeševalniki, saj se zaradi velikega 
tveganja pri uvajanju novih proizvodov, storitev ali  
procesov inovacije pogosto komercializirajo prav prek izločenih formalnih tvorb, 
kot so start-up podjetja. 
 
Aktivnosti na področju prenosa znanja in tehnologij 
 
Pisarne za prenos tehnologij bodo v okviru SRIP-a skrbele zlasti za: 

1. Pomoč pri identifikaciji potencialnih inovacij, ki izhajajo iz usmerjenosti 
SRIP-a v nove prebojne tehnologije na področju krožnega gospodarstva in 
produktne smeri na osnovi skupnega nastopa večih deležnikov;  

2. Pomoč pri vzpostavljanju in posodabljanju inovacijskih procesov podjetij, ki 
so vključena v SRIP, z namenom implementacije inovacijskega procesa, ki 
omogoča doseganje strateških ciljev in nadaljnjo rast podjetja; 

3. Svetovanje, usposabljanje in izobraževanje na temo generiranja idej ter 
zaščite novosti na področju krožnega gospodarstva s pravicami intelektualne 
lastnine; 

4. Ocenjevanje možnosti zaščite invencij na področju krožnega gospodarstva na 
osnovi presoje novosti, uporabnosti, tehnologije, trga ter finančnih in 
človeških virov, ki so potrebni za tržni uspeh invencije; 

5. Pomoč pri urejanju pravnih razmerij med deležniki aktivnosti skupnega 
razvoja, vključno s skupnim upravljanjem pravic intelektualne lastnine; 

6. Evidentiranje nastale intelektualne lastnine in inovacij na nivoju SRIP-a s 
pomočjo enotne evidence; 

7. Pomoč pri vrednotenju tržnega potenciala invencij, ki izhajajo iz aktivnosti 
skupnega razvoja; 

8. Pomoč pri zasnovi strategije trženja intelektualne lastnine, ki izhaja iz 
aktivnosti skupnega razvoja, s pomočjo sodobnih metod (kot sta npr. 
»Business Model Generation« in »Value Stream Mapping«) ter pomoč pri 
identifikaciji in povezovanju z ustreznimi poslovnimi partnerji znotraj in 
zunaj SRIP-a za namen komercializacije invencij; 

9. Zasnovo kataloga omogočitvenih tehnologij, ki bodo primerne za prenos 
znotraj in zunaj SRIP-a v skladu s poslovnim modelom SRIP-a. 
 

Aktivnosti pisarn za prenos tehnologij bodo potekale zlasti preko organizacije 
izobraževalno-motivacijskih dogodkov (seminarjev in delavnic) po vsej Sloveniji in 
webinarjev ter svetovanja. 
 
Ciljne skupine aktivnosti pisarn za prenos tehnologij so: 

- raziskovalci na JRO in zasebnih raziskovalnih organizacijah; 
- mala in srednje velika podjetja; 
- velika podjetja. 

 
Kriteriji uspešnosti aktivnosti prenosa znanja in tehnologij  
 
Uspešnost aktivnosti prenosa znanja in tehnologij v SRIP bo merjena s: 

- številom vloženih patentih prijav v zvezi z aktivnostmi skupnega razvoja v 
SRIP, 
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- prihodki od prodaje in licenciranja intelektualne lastnine, ki je nastala na 
aktivnostih skupnega razvoja v SRIPštevilom in vrednostjo raziskovalno-
razvojnih pogodb med JRO in gospodarskimi subjekti, ki sodelujejo v SRIPu, 

- številom novoustanovljenih odcepljenih podjetij, vključenih v SRIP, 
- številom fizičnih in pravnih oseb, ki so bile deležne pomoči v okviru 

aktivnosti prenosa znanja in tehnologij. 
Pri izvajanju aktivnosti sodelujejo različne pisarne za prenos znanja in tehnologij.  
 
6.4   Informiranje in obveščanje, komunikacija, promocija in razširjanje                    
         SRIP – Krožno gospodarstvo 
 
SRIP – Krožno gospodarstvo bo ves čas trajanja operacije izvajal različne oblike 
aktivnosti za potrebe članov SRIP, privabljanja novih članov ter razširjanja 
informacij (diseminacije) med strokovno in splošno javnostjo v različnih družbenih 
okoljih. Pri tem je pomembno nenehno komuniciranje z različnimi javnostmi o 
novostih, trendih razvoja in tehnoloških področjih, vezanih na prebojne tehnologije, 
aktualne za člane SRIP, razvoju trga in visokokakovostnih produktih in storitvah. 
Prav tako bo SRIP sproti seznanjal člane SRIP in širšo javnost o doseženih rezultatih 
in o uresničevanju načrtovanih ciljev.  
Načrtovane aktivnosti:  

- mesečne novice za člane SRIP (dvojezična spletna stran SRIP- Krožno 
gospodarstvo), 

- sporočila za javnost (javni mediji:vabila, e sporočila za medije), 
- sporočila za mednarodno javnost (v slov., angl. in nem. jeziku na spletni 

strani SRIP ter na spletni strani ŠGZ), 
- spletna povezava s spletno stranjo MGRT, SVRK, 
- e-izzivi – tedenske novice za gospodarstvo, 
- revija Gospodarski izzivi (4x letno), 
- druge strokovne revije, 
- uporaba socialnih omrežij za obveščanje širše javnosti, 
- sodelovanje z različnimi javnimi mediji (radio, TV, časopisni mediji): oddaje, 

članski, intervjuji, forum, 
- organizacija različnih dogodkov (nacionalnih, mednarodnih v obliki javnih 

dogodkov, strokovnih konferenc, posvetov, video posnetki dogodkov, 
predstavitve dobrih praks, ipd) in oblikovanje novic, 

- drugi kanali obveščanja preko članov SRIP in drugih deležnikov, 
- vodenje socialnega dialoga z lokalnimi skupnostmi, resornimi ministrstvi, 

civilno družbo in splošno širšo javnost, 
- organizacija udeležbe članov SRIP na sejmih in po možnosti drugih 

mednarodnih dogodkih, 
- sodelovanje z različnimi platformami, iniciativami ter posameznimi 

deležniki, 
- sodelovanje na dogodkih, ki jih organizira Vlada /partnerstvo za zeleno 

gospodarstvo, druga resorna ministrstva v namen razširjanja in promocije 
SRIP ter predstavitve na ravni EU /sodelovanje s SRBA in evropskimi 
poslanci, SVRK in platformo za pametno specializacijo (S3 platforma, 
Vanguard iniciativa,…), 
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- izvajanje aktivnosti lobiranja- zastopanje interesov članov SRIP pri 
odločevalcih ključnih politik, ki so pomembne za člane SRIP, s poudarkom na 
gospodarstvu in RRIjih v smislu čim hitrejšega in učinkovitega prehoda v 
krožno gospodarstvo. 

- izvajanje različnih oblik informiranja, usposabljanja in izobraževanja članov 
SRIP in bodočih članov SRIP. 

- sodelovanje z drugimi SRIPih na področjih, aktualnih za člane SRIPov, 
- druge aktivnosti po dogovoru glede na aktualnosti na področju prehoda v 

krožno gospodarstvo. 
Za izvedbo načrtovanih aktivnosti se uporablja strategija komunikacije in 
informiranja SRIP- Krožno gospodarstvo, ki vključuje tudi aktivnosti razširjanja 
/diseminacije operacije ter druge načrtovane aktivnosti. 
 

7.    Optimizacija regulacijskega okvira 
 

SRIP – Krožno gospodarstvo bo ves čas delovanja SRIP in izvajanja aktivnosti 
sodeloval z državo (Vlado, resornimi ministrstvi, posebej z MGRT in SVRK). 
Pomemben je tudi prispevek SRIP – Krožno gospodarstvo k morebitnim potrebnim 
spremembam na regulacijskem, institucionalnem in administrativnem področju. 
Izvedeni bodo še drugi ukprepi, npr. pilotni projekti. Posebno pozornost bo SRIP 
usmeril v  zeleno javno naročanje in o tem sproti obveščal člane SRIP. 
 
8.   Horizontalna mreža IKT 
IKT platforma za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti, ki je vsebinsko nastala 
s strani SRIP – Pametna mesta in skupnosti v sodelovanju s SRIP - Krožno 
gospodarstvo. 
 
8.1 Umestitev v globalne trende, verige in trge  
Čeprav se je digitalizacija podjetništva, industrije in družbe začela že s 3. 
industrijsko (tudi informacijsko ali digitalno) revolucijo v 70-ih letih 20. stoletja, pa 
potencial, ki bi ga lahko tudi ali prav po zaslugi digitalne transformacije dosegalo 
gospodarstvo, še danes, ko je pred vrati že industrija 4.0, ni dovolj izkoriščen. Še 
zlasti po veliki krizi koncem prejšnjega desetletja sta se gospodarstvo Evropske 
unije (EU) in tudi sama EU znašla na razpotju, ko potrebujeta korenite spremembe, 
če želita ohraniti konkurenčnost in življenjski standard. V podporo tem 
spremembam je Evropska komisija (EK) leta 2010 sprejela strategijo Evropa 2020 z 
osrednjim ciljem vzpostavitve pametnega, trajnostnega in vključujočega 
gospodarstva. Strategija sestoji iz sedmih pobud, med katerimi je tudi Evropska 
digitalna agenda (EDA). EDA je kot bistveno pomanjkljivost na področju 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) izpostavila razdrobljenost in 
posledično majhnost digitalnih trgov, zaprtih znotraj posameznih članic EU, zaradi 
česar je EU postajala vse manj zanimiva za globalne multinacionalke, ki so naletele 
na vrsto ovir, kot so počasnost in dodatni stroški pri vstopanju na te trge. Posledično 
je EK leta 2015 nadgradila agendo s Strategijo za enotni digitalni trg za Evropo. 
 
Razdrobljenost evropskega digitalnega trga je (bila) še posebej problematična, ker je 
IKT izrazito horizontalno področje, ki odločilno zaznamuje stopnjo tehnološke 
razvitosti in inovacijsko moč v mnogih sektorjih ter prizadeva industrijo in življenje 
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v EU nasploh. Hkrati pa na račun razdrobljenosti trga rastejo razlike med državami 
članicami, ki so se že v preteklosti bistveno razlikovale po razvitosti sektorja IKT in 
zlasti po motiviranosti gospodarstva za ter zaupanju družbe v digitalizacijo. S ciljem 
zmanjševanja teh razlik se je izboljšanje dostopnosti, uporabe in kakovosti IKT 
znašlo med 11 tematskimi cilji evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.  
Razpisi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) naslavljajo v povezavi z IKT 
tri prednostna področja:  
1) uvajanje širokopasovnih povezav in omrežij z visoko hitrostjo;  
2) razvoj izdelkov in storitev IKT ter e-trgovanja;  
3) krepitev aplikacij IKT za e-vlado, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravstvo.  
 
Vendar pa to ne izključuje IKT kot podporne tehnologije pri drugih tematskih ciljih, 
npr. pri krepitvi raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij; povečanju 
konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij; spodbujanju prilagajanja 
podnebnim spremembam ter pri iz vidika krožnega gospodarstva najzanimivejšem 
ohranjanju in varstvu okolja ter spodbujanju učinkovite rabe virov. Prav preko 
nekaterih izmed teh ciljev je IKT horizontalno vključen v strategije pametne 
specializacije na lokalnem/regionalnem/nacionalnem nivoju širom Evrope, pri 
čemer so upoštevane lokalne specifičnosti, opisane v strateških okvirih za razvoj 
informacijske družbe v posameznih državah, ki jih je poleg kohezijske politike 
predvidela že tudi EDA. Slovenija je v tej luči leta 2015 sprejela strategijo 
DIGITALNA SLOVENIJA 2020 – Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 
(v nadaljevanju DIGITALNA SLOVENIJA 2020) ter dopolnilna strateška dokumenta 
Načrt razvoja omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Strategija kibernetske 
varnosti.  
 
Na tem mestu pripomnimo, da je razvitost IKT v Sloveniji visoka, vendar pa je v 
zadnjih letih opaziti nazadovanje. Tako je bila Slovenija v letu 2015 na 33. mestu na 
svetu po splošni (upoštevaje več kazalnikov) razvitosti IKT, medtem ko je bila leta 
2010 še na 27. mestu (vir: ITU). Med državami EU je Slovenija v enakem obdobju 
nazadovala s 13. na 15. mesto (prehiteli sta jo Španija in Malta). Tudi posamezni 
zanimivejši kazalniki uvrščajo Slovenijo na mesta okoli 15 med državami EU: 12. 
mesto glede na uporabo storitev v oblaku v podjetjih, 15. mesto glede na 
shranjevanje datotek v oblak med posamezniki, 15. mesto pri rabi interneta v 
gospodinjstvih, 14. pri spletni prodaji in 17. pri nakupovanju preko spleta (vir: 
Eurostat). Znotraj Slovenije je IKT-sektor po večini kazalnikov pri vrhu med 
gospodarskimi dejavnostmi. Tako je bil po bruto dodani vrednosti na zaposlenega v 
letu 2014 na 3. mestu z 62.674 evrov (višje je bila po pričakovanju preskrba z 
električno energijo, plinom in paro s 107.023 evrov, na drugem mestu pa poslovanje 
z nepremičninami s 70.583 evrov, medtem ko je slovensko povprečje 39.463 evrov). 
10 IKT podjetij je pri tem kazalniku preseglo 50.000 evrov (več le v sektorju 
kemijske in farmacevtske industrije). IKT-sektor je v letu 2014 zaposloval 19.942 
delavcev v 3013 podjetjih (viri: Statistični urad RS, AJPES, www.bisnode.si, 
www.investslovenia.org). 
 
DIGITALNA SLOVENIJA 2020 se poleg ciljev, obravnavanih v obeh pridruženih 
načrtih, osredotoča na intenzivno rabo IKT in interneta v podjetništvu, industriji, 
javnem sektorju in gospodinjstvih ter na vključujočo informacijsko družbo. Kot 
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takšna predstavlja eno od poglavitnih področnih razvojnih strategij za vzpostavitev 
inovativne družbe in ekonomije znanja, ki jih povezuje Strategija pametne 
specializacije Slovenije (angl. Slovenia’s Smart Specialisation Strategy; S4), v kateri 
ima IKT večplastno vlogo in močan sinergijski učinek med vsaj štirimi področji 
uporabe: 
1) Tehnologije računalništva v oblaku (cloud computing), odprtih (open data) in 

masovnih podatkov (velepodatkov; big data), interneta stvari (internet of things; 
IoT), interneta prihodnosti, vgrajenih pametnih sistemov (embedded intelligent 
systems), infrastrukture za visokozmogljivo računalništvo (high-performance 
computing; HPC) ter daljinskega zajema in analitične obdelave podatkov 
opazovanj zemeljskega površja (Earth Observation data; EO-podatki) 
predstavljajo fokusne tehnologije v področju uporabe Pametna mesta in 
skupnosti (PMiS). 

2) IKT prepoznamo tudi v pametno grajenem okolju z inteligentnimi sistemi 
upravljanja stavb ter v pametnih napravah, dveh izmed štirih fokusnih področij in 
tehnologij področja uporabe Pametne zgradbe in dom z lesno verigo. 

3) Robotika, avtomatizacija in optimizacija proizvodnih procesov z uporabo 
pametnih naprav, strojev, senzorjev, aktuatorjev in mehatronskih sistemov 
predstavljajo fokusna področja Tovarn prihodnosti znotraj prednostnega 
področja (S)industrija 4.0. 

4) Mnoge izmed omenjenih tehnologij skupaj s predlaganimi ukrepi DIGITALNE 
SLOVENIJE 2020 za razvoj podatkovno vodenega gospodarstva, inovativnih 
storitev in digitalnega podjetništva služijo tudi horizontalni podpori fokusnim 
področjem Mrež za prehod v krožno gospodarstvo (KG). V SRIP-u opredeljujemo 
dve področji rabe IKT s ciljem povečanja učinkovitosti in konkurenčnosti 
deležnikov, aktivnosti in produktov SRIPa: 

a) IKT kot podporna platforma, ki služi informiranju, mreženju, notranji 
komunikaciji med člani SRIP-a, elektronskemu upravljanju dokumentov ipd. 
Vzpostavi se v prvi fazi SRIP-a in predstavlja osnovo za nadaljnjo digitalno 
transformacijo. Zaradi skupnih izzivov, racionalizacije stroškov in nenazadnje 
vključenosti posameznih IKT-deležnikov v več SRIP-ov bodo aktivnosti 
usklajene z drugimi SRIPi, pri čemer bodo v veliki meri slonele na storitvah, ki 
jih ponuja Horizontalna mreža IKT SRIPa PMiS (v nadaljevanju mreža IKT); 

b) vključevanje IKT v delovne procese in še zlasti v tehnološke rešitve v 
operacijah posameznih vertikal SRIP-a KG, vkljkučno z vertikalo Krožni 
poslovni modeli. 

 
Opredelitev prihajajočih tehnologij 
Snovalci strategije DIGITALNA SLOVENIJA 2020 so upoštevaje trenutno stanje 
slovenske industrije IKT, njene konkurenčne priložnosti na tujih trgih in splošne 
smernice razvoja IKT-sektorja izluščili 4 prednostna področja ukrepanja ter 
tehnološke in vsebinske prioritete: prihodnji internet – internet stvari; 
računalništvo v oblaku; masovne podatke in mobilne tehnologije. Ta razvrstitev je 
bila aktualizirana v akcijskem načrtu mreže IKT, kjer je bilo sistematično 
opredeljenih 6 horizontalnih področij IKT oziroma 6 kategorij prihajajočih 
tehnologij, ki smo jih prevzeli tudi v horizontali IKT platforma za povečanje 
učinkovitosti in konkurenčnosti SRIP-a KG (v nadaljevanju horizontala IKT), saj se 
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bodo aktivnosti te horizontale v mnogočem dopolnjevale s storitvami, ki jih ponuja 
mreža IKT:  

• internet stvari, vgrajeni sistemi in senzorji, 
• internet storitev, 
• kibernetska varnost, 
• HPC in big data, 
• digitalna transformacija in 
• GIS-T. 

 
Internet stvari, vgrajeni sistemi in senzorji: še nedolgo nazaj so bili računalniki in 
tudi internet popolnoma odvisni od človeškega vnosa podatkov. Okoli 50 petabytov 
(petabyte je 1024 terabytov) podatkov je bilo pred revolucijo IoT posredovanih na 
internet s človeško interakcijo. Internet stvari je uvedel novo paradigmo, ki se 
izogne počasnosti, nezbranosti in nenatančnosti človeka in tako vzpodbuja realno-
časovno odzivnost. IoT je sistem vsakodnevnih stvari, strojev, računalniških naprav, 
lahko tudi ljudi ali živali z enoličnimi naslovi in zmožnostjo posredovanja podatkov 
drugim stvarem v medmrežju preko ožičenih ali brezžičnih povezav, pri čemer ni 
zahtevana interakcija človek-človek in tudi ne interakcija človek-računalnik. Stvari 
(v nadaljevanju tudi naprave) so v svoji najpreprostejši obliki senzorji, sposobni 
zgolj zajema, digitalne pretvorbe in pošiljanja signalov v omrežje. Naslednja 
kategorija naprav IoT so vgrajeni pametni sistemi. Vgrajeni sistem ni primarno 
namenjena obdelavi podatkov, vendar pa s pomočjo vgrajenega (manjšega) 
računalnika oziroma mikro-krmilnika izboljša svoje delovanje v smislu kvalitete, 
življenjske dobe ter varnosti in s tem bolje zadovolji uporabnika. Če takšna naprava 
spremlja dogajanje v svoji okolici, se odziva nanj in je priključena na internet 
(predstavlja stvar v IoT), govorimo o vgrajenem pametnem sistemu. Nadzor takšnih 
sistemov se lahko izvaja tako v mehkem kot v trdem realnem času, pri čemer slednji 
ne dopušča zakasnitev pri pridobivanju podatkov, saj bi le-te pomenile 
nepopravljivo škodo. Pomemben sektor IOT tvorijo tudi mobilne tehnologije. 
Pametni telefoni, pametne ure in tablice danes predstavljajo več kot polovico od 
okoli 10 milijard naprav IoT in bodo tudi leta 2020, ko globalni trendi napovedujejo 
20 do 50 milijard povezanih naprav, predstavljale okoli tretjino. Z vidika IoT je 
takšna naprava pomembna zlasti kot vstopna točka za vrsto vgrajenih in/ali 
dodatno priključenih senzorjev. 
 
Internet storitev: Informacije, pridobljene z vsemi senzorji na svetu, ne bi imele 
nobene vrednosti, če ne bi bilo na voljo infrastrukture, ki bi jih bila zmožna 
analizirati v kar najkrajšem (realnem) času. Sodobne digitalne rešitve za 
procesiranje podatkov IoT, EO- 
podatkov in drugih velepodatkov temeljijo na več naprednih konceptih, ki med 
drugih vključujejo računalništvo v oblaku, mikrostoritve, API-je in mobilne spletne 
odjemalce. Sposobnost tehnološkega obvladovanja IoT na osnovi tovrstnih 
konceptov predstavlja ključ do globalne konkurenčnosti in uspešne digitalne 
transformacije. DIGITALNA SLOVENIJA 2020 se zato ob IoT osredotoča prav na 
računalništvo v oblaku, masovne podatke in mobilne tehnologije. Računalništvo v 
oblaku omogoča množici uporabnikov dostopanje do naprednih aplikacij in 
velepodatkov IoT, ki tečejo oziroma se obdelujejo na visokozmogljivi strojni opremi, 
ki bi si jih (tako opremo kot podatke in programje) posamezni uporabnik sicer težko 
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privoščil. S tem uporabnik hitreje in ceneje doseže svoje poslovne cilje. Analize 
kažejo, da bo v prihodnje 90 % vseh storitev IoT gostovalo pri ponudnikih rešitev v 
oblaku. 
 
Kibernetska varnost: Po definiciji, ki jo povzema tudi slovenska Strategija 
kibernetske varnosti, je kibernetska varnost opredeljena kot: skupek aktivnosti in 
drugih ukrepov, tehničnih in ne-tehničnih, katerih namen je zaščititi računalnike, 
računalniška omrežja,  
 
strojno in programsko opremo ter informacije, ki jih le-ta vsebuje in obravnava, kar 
vključuje programsko opremo in podatke kot tudi druge elemente kibernetskega 
prostora, pred vsemi grožnjami, vključno z grožnjami nacionalni varnosti; stopnja 
zaščite, ki jo aktivnosti in ukrepi lahko zagotovijo; združena področja profesionalnih 
naporov, vključno z raziskavami in razvojem na področju implementiranja in 
izboljševanja ukrepov ter dvigovanja kakovosti le-teh. Varnostna tveganja so se v 
zadnjih letih močno povečala, saj so se informacijske tehnologije praktično zlile s 
komunikacijskimi, pri čemer prav internet kot vezni člen predstavlja glavna vhodna 
vrata za kibernetske napade. Nadalje je IoT povezal veliko množico preprostih, 
varnostno zelo občutljivih naprav. Večata se odvisnost od podatkov in potreba po 
njihovi dostopnosti. Ukrepi kibernetske varnosti vključujejo usposabljanje 
varnostnih strokovnjakov, ki bodo poskrbeli za večjo odpornost sistemov na 
tveganje, ter preventivno izobraževanje (osveščanje) uporabnikov, da bi se 
zmanjšali število 'uspešnih' napadov in posledice le-teh. 
 
HPC in big data: Ogromne količine podatkov, ki jih zajemajo naprave v IoT in 
ogromno število vključenih senzorjev ali specializiranih merilnih naprav, kakor tudi 
druge množice velepodatkov, npr. EO-podatki, zahtevajo implementacijo zmogljivih 
IKT rešitev, ki so na eni strani sposobne hitrega in natančnega zajemanja podatkov, 
na drugi strani pa imajo hitro, pogosto realno-časovno sposobnost procesiranja 
velepodatkov in posredovanja (masovnih) rezultatov končnemu uporabniku, ki 
lahko spremlja in nadzira delovanje sistema IoT. Slednje vključuje zmogljiva 
širokopasovna omrežja nove generacije za prenos, nove spletne protokole, ki 
izpolnjujejo zahteve po zadostnem naslovnem prostoru (npr. IPv6), zasebnosti, 
varnosti in hitrosti, prav tako pa tudi napredno programsko opremo in 
visokozmogljivo infrastrukturo HPC, najobičajneje v oblaku, ki omogočata hitro 
filtriranje pomembnih informacij, poravnavo in zlivanje raznorodnih informacij 
(npr. glede na geografsko lokacijo, IP-naslov in/ali čas) ter napredno analitiko, 
podprto z globokim strojnim učenjem. Prav slednje predstavlja jedro za velepodatke 
in osmišlja vsa aplikativna področja, saj je z obvladovanjem pristopov strojnega 
učenja najlažje ustvarjati dodano vrednost v svetu velepodatkov. 
 
Digitalna transformacija: Digitalna transformacija je celovita sprememba 
organizacije in njenih poslovnih aktivnosti, procesov, modelov, ekosistemov, dobrin, 
strategij in organizacijske kulture z optimiziranim izkoriščanjem informacijskih 
tehnologij, njihovih sprememb, priložnosti in vplivov, upoštevaje aktualno stanje in 
oziraje se tudi v prihodnost. Aktivnosti srečamo na vseh ostalih tematskih področjih 
v tem razdelku, vendar pa digitalna transformacija ne pomeni le tehnologije, ki jo 
uvajata informatizacija in digitalizacija, ampak optimizacijo zadovoljevanja 
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poslovnih potreb skozi učinkovito rabo tehnologije. Pomembni vzvodi so osveščanje 
in promocija digitalne transformacije, gradnja digitalnih kompetenc in 
izobraževanja, internacionalizacija rešitev in storitev s področja digitalizacije, 
podpora uvajanju in povezovanju poslovnih in IKT standardov, prilagajanje 
digitalizacije nacionalnemu in EU okolju ter spodbujanje podjetništva s podporo 
uvajanja novih poslovnih modelov. Dandanes se na primer vse bolj uveljavlja 
poslovni model zakupa oziroma najema dobrine za določeno časovno obdobje 
namesto prodaje/nakupa v trajno last. V takšnem modelu ostane dobrina v lasti 
poslovnega subjekta, ki jo daje v najem, in le-ta je močno zainteresiran, da mu bo še 
dolgo prinašala dobiček, pri čemer mu je v veliko pomoč tudi spremljanje kvalitete s 
pomočjo IoT in njegovih inteligentnih senzorjev (vir: Intelligent Assets: Unlocking 
the Circular Economy Potential, poročilo ob robu Svetovnega gospodarskega foruma 
2016, Ellen MacArthur Foundation) . Tudi recikliranje (npr. obnova avtomobilskih 
gum) mora biti v takšnem modelu še dodatno podrejeno trajnosti izdelka.  
 
GIS-T: Na področjih uporabe, povezanih z naravnimi viri, kamor sodi tudi krožno 
gospodarstvo, imata v podatkih iz senzorjev IoT pogosto pomembno vlogo 
lokacijska in časovna komponenta, ob tem pa je smiselno vključevati tudi 
informacijske plasti velepodatkov, pridobljene z daljinskim zajemom EO-podatkov, 
npr. z zračnim ali terestričnim laserskim zajemom 3D oblaka točk s tehnologijo 
LiDAR (angl. Light Detection And Ranging) ali s serijami radarskih in 
multispektralnih slik, zajetih s sateliti misij Sentinel Evropske vesoljske agencije 
ESA. Razvija se tudi tehnologija dronov, ki lahko s snemanjem ali meritvami iz zraka 
koristi npr. pri iskanju območij divjih komunalnih odlagališč, spremljanju obnove 
objektov, sečnje gozdov ipd. Tehnologije obdelave podatkov z lokacijsko 
komponento (GIS-T) vključujejo tudi platforme za integracijo domensko specifičnih 
podatkovnih tipov, ki jih beležijo različne tehnike zajema, integracijske platforme, ki 
poravnavajo in zlivajo podatke iz raznorodnih podatkovnih zbirk ter predvsem 
napredne lokacijske storitve in aplikacije za načrtovanje in upravljanje procesov v 
prostoru in času, vključno z geoprostorskimi statističnimi analizami, realno-
časovnim nadzorom in big data analitiko. Zlasti v aktivnostih verig Trajnostna 
energija ter Biomasa in alternativne surovine pomeni vključevanje EO-podatkov in 
drugih lokacijsko podprtih podatkov v načrtovanje, spremljanje in vzdrževanje 
sistemov občutno dodano vrednost. 
 
Opredelitev primerjalnih prednosti deležnikov v Sloveniji glede na 
konkurenco: state-of-the-art 
Pri opredelitvi primerjalnih prednosti deležnikov v horizontali IKT smo izhajali iz 
prednosti in deloma priložnosti, podanih v analizah SWOT strategij S4 in 
DIGITALNA SLOVENIJA 2020, iz dosedanje vključenosti IKT-sektorja v krožno 
gospodarstvo ter potreb po podpori IKT, izraženih s strani deležnikov v fokusno 
področjeh SRIP-a KG. Prepoznane prednosti deležnikov horizontale IKT so torej 
naslednje. 
• Deležniki imajo komplementarna znanja, ki pokrivajo vse ključne tehnologije iz 

prejšnjega razdelka. Izpostaviti velja IoT in mobilne tehnologije ter še zlasti 
napredno analitiko s strojnim učenjem, ki ima v Sloveniji dolgo tradicijo z vrsto 
znanstvenih, metodoloških in tehničnih prispevkov. 
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• Posamezni deležniki so včlanjeni v več SRIP-ov, vključno z mrežo IKT, s čimer bo 
poenostavljeno vključevanje IKT rešitev v vertikalne verige drugih SRIP-ov, kar 
ustreza konceptu horizontalnih mrež, postavljenemu v S4. 

•  V horizontali IKT so tudi deležniki, ki se osredotočajo na informacijske rešitve in 
svetovanje v podporo poslovnim procesom, razvoju in implementaciji 
podatkovno vodenega gospodarstva in inovativnosti, s čimer lahko aktivno 
sodelujejo v razvoju novih poslovnih modelov za prehod v krožno gospodarstvo. 

• Vključena podjetja in raziskovalne inštitucije so tako iz razvojno-raziskovalnega 
kot razvojno-proizvodnega in tudi tržnega sektorja, s čimer pokrivajo vse faze 
bodočih verig vrednosti SRIP.  

•   Izobražena delovna sila, znanje tujih jezikov in pripravljenost za učenje: 
sodelujoča podjetja imajo visokokakovostna merila za svoje produkte in 
storitve, zato zaposlujejo predvsem strokovnjake in inženirje, le-te pa takšna 
usmeritev dovolj motivira, da se zaposlijo v domačem okolju.  

•   Tudi v fokusno področjeh SRIP-a je podobna izobrazbena struktura kot v IKT-
deležnikih (prejšnja alineja), zato bo lažje doseči sinergije med horizontalo IKT 
in ostalimi deležniki partnerstva. 

•   Vključena so izrazito raziskovalno in razvojno usmerjena visokotehnološka  
     podjetja in podjetja z visokim proizvodnim potencialom. 
•   Vključena srednje velika podjetja imajo kapacitete (znanje in tržni delež), da               
     investirajo v razvoj, raziskave in inovacije. 
•  Vključena so podjetja z visokim izvoznim deležem (npr. INOVA, IGEA), globalno 

uspešna na nišnih področjih (npr. INOVA v mobilnih tehnologijah, IGEA v GIS in 
obdelavi EO-podatkov). 

• Vključena so tudi manjša obetavna podjetja, ki lahko v sinergiji z večjimi 
dozorijo. Zaradi geografske majhnosti in dobre notranje povezanosti bi lahko 
Slovenija predstavlja dober testni  poligon za sinergijo IoT, storitev v oblaku in 
drugih ključnih IKT ter krožnega gospodarstva. 

• Vključena izobraževalno-raziskovalna inštitucija vzdržuje preko svojega alumni 
kluba odlične stike s svojimi nekdanjimi diplomanti, danes strokovnjaki v IKT-
sektorju, kar daje dobre obete za nadaljnje širjenje partnerstva in 
investicijskega potenciala.  

• Raziskovalci deležnikov horizontale izkazujejo znanstveno-raziskovalno in 
inovacijsko odličnost  na globalni ravni v obliki vrhunskih objav, mednarodnih 
patentov, vabljenih predavanj in koordiniranja ali sodelovanja v številnih 
projektih.  

• Vključena so podjetja in inštitucije iz obeh slovenskih kohezijskih regij, vpeti v  
      sodelovanje v mednarodnih projektih, mednarodnih združenjih in mrežah na 

nivoju    
      EU. 
•    Raziskovalni deležniki s področja IKT so predvsem zaradi tematskih usmeritev 

evropskih programov in razpisov (npr. LIFE, InterReg, COST, H2020) že v veliki 
meri usmerili svoje temeljne raziskave v spremljanje in trajnostno upravljanje 
okolja, s čimer jim je koncept sinergije IKT in krožnega gospodarstva dobro 
poznan. 

• V Sloveniji poteka intenzivno odpiranje javnih in raziskovalnih podatkov.  
     Vzpostavljen je nacionalni portal odprtih znanosti, kmalu bo pripravljen tudi        

nacionalni portal odprtih podatkov.  
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• V Sloveniji je relativno dobro razvita informacijsko-komunikacijska 
infrastruktura, ki bo v prihodnosti še izboljšana z vzpostavitvijo državnih 
oblakov, nadgradnjo komunikacijskih  omrežij in tudi osveščanjem prebivalstva 
npr. za rabo e-storitev in odprtih podatkov državne   uprave.  

 
K horizontalni mreži IKT so pristopile ali izrazile interes za sodelovanje v SRIP KG še 
naslednje družbe in inštitucije: 
• Biokoda d.o.o., 
• ePrvak, trženjsko svetovanje, d.o.o.,  
• IGEA, d.o.o.,  
• IIBA Slovenia Chapter, 
• INOVA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE družba za razvoj, svetovanje, izobraževanje in  
               programsko  opremo d.o.o. (INOVA IT), 
• Inštitut Jožef Stefan, 
• Inštitut za forenziko informacijskih tehnologij, 
• MIKROCOP informacijski inženiring in storitve d.o.o., 
• Modri planet d.o.o., 
• RRC Računalniške storitve, d.d., 
• SINAPSA računalniški inženiring, svetovanje in storitve d.o.o., 
• Si.Mobil Telekomunikacijske storitve, d.d. in  
• SkyLabs d.o.o. in 
• XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. 
 

Opredelitev ciljev in kazalnikov uspešnosti SRIP 
Horizontalna IKT mreža bo svoje cilje v prvi vrsti prilagodila doseganju ciljev šestih 
vertikal in doseganju sinergije z deležniki iz teh vertikal, ki vključuje tudi vertikalo  
Krožni poslovni modeli ter tudi z drugih SRIPov, saj bo glede na svojo vlogo v SRIP – 
Krožno gospodarstvo tako največ doprinesla k doseganju globalnih ciljev S4 in še 
zlasti specifičnih ciljev področja uporabe SRIP - Mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo: 
• Globalni cilj1:  povečati delež visokotehnološko intenzivnih proizvodov v 

izvozu: dvig od 22,3 % na  povprečno raven EU v 2015, ki znaša 26,5 %; 
• Globalni cilj2: povečati delež izvoza storitev z visokim deležem znanja v 

celotnem izvozu: od 21,4 % na  33 %, kar pomeni prepolovitev zaostanka do 
povprečja EU; 

• Globalni cilj 3: dvig celotne podjetniške aktivnosti z 11 % vsaj na raven 
povprečja EU, to je 12,8 %; 

• Specifični cilj 1: povezati deležnike - gospodarske subjekte, izobraževalni in 
raziskovalni sistem, nevladne organizacije, državo in posameznike - v verige 
vrednosti po načelu ekonomije zaključenih  snovnih tokov. Razviti nove 
poslovne modele za prehod v krožno gospodarstvo; 

• Specifični cilj 2: Izboljšati indeks snovne učinkovitosti iz 1,07 (leto 2011) na          
        1,50 (2020); 
• Specifični cilj 3: Vzpostaviti 5 novih verig vrednosti z zaključenimi snovnimi 

tokovi (do 2023). 
Zavedajoč se inovacijske moči IKT  deležnikov v SRIP in tržne uspešnosti 
slovenskega IKT-sektorja (3,3 milijarde EUR prihodkov v letu 2014, od tega za 
milijardo EUR izvoza), so izhodiščni cilji horizontalne mreže IKT podpore, usmerjeni 
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v izpolnjevanje strateških ciljev S4 in konkretnih ciljev posameznih fokusnih 
področij SRIP-a, skupaj s kazalci uspešnosti (KU) naslednji: 
• Cilj1: Sodelovanje IKT-deležnikov v vseh verigah vrednosti (VV), ki bodo  
             vzpostavljene na osnovi usmeritev SRIP-a. KU1: Vsaj 1 IKT-deležnik v          
             vsaki VV. 
• Cilj 2: V VV bodo sodelovala tudi manjša ambiciozna in perspektivna IKT-

podjetja z namenom povečevanja sinergijskega učinka sodelovanja. KU2: vsaj 
2 manjši IKT-podjetji, vključeni v VV. 

• Cilj 3: Razvoj novih poslovnih modelov za prehod v krožno gospodarstvo. 
KU3: praktični preizkus vsaj 1 novega poslovnega modela ob aktivni udeležbi 
vsaj  1 IKT-deležnika v SRIP. 

• Cilj 4: Skupen nastop deležnikov vertikal SRIP-a in deležnikov horizontale 
IKT na mednarodnih  razpisih (npr. H2020, Interreg, LIFE). KU4: vsaj 3 
skupne projektne vloge do 2023. 

• Cilj 5: Skupen nastop deležnikov horizontale IKT na domačih in mednarodnih 
razpisih (npr. ARRS, ministrstva, H2020, InterReg). KU5: vsaj 5 skupnih 
projektnih vlog do 2023. 

• Cilj 6: Okrepiti integracijo znanja med raziskovalnimi inštitucijami in 
industrijskimi subjekti s ciljem višje dodane vrednosti izdelkov in storitev. 
KU6: uporaba vsaj dveh objavljenih raziskovalnih dosežkov IKT-deležnikov 
SRIP-a v produktih industrijskih partnerjev SRIP-a do 2023. KU7: prijava vsaj 
1 patenta z lastništvom industrijskega in avtorstvom raziskovalnega 
deležnika do 2023, pri čemer je udeležen vsaj 1 IKT-deležnik. 

• Cilj 7: Razvoj in vzpostavitev spletnega portala SRIP-a KG v usklajeni akciji, ki 
jo koordinira mreža IKT. KU8: Portal SRIP Krožno gospodarstvo se o pričel 
izgrajevati v prvi fazi SRIP in se bo nadaljeval v 2. fazi SRIP. 

 
Koncept osredotočanja fokusnih področij in tehnologij 
IKT s svojo vseprisotnostjo in predvsem s svojo inovacijsko močjo (od 2010 naprej 
predstavljajo patentne prijave s področja IKT okoli 20 % vseh evropskih patentnih 
prijav) pomeni pomemben vzvod na vseh razvojno-raziskovalno-inovacijsko 
usmerjenih področjih. V tem razdelku bomo osvetlili možne sinergije med ključnimi 
digitalnimi tehnologijami, opredeljenimi v poglavju Opredelitev prihajajočih 
tehnologij, in tematskimi fokusnimi področji SRIP – Krožno gospodarstvo. V 
tipičnem scenariju predpostavimo zajem podatkov z mrežo naprav IoT in/ali po 
potrebi tudi daljinskega zaznavanja ter analitično obdelavo zajetih velepodatkov z 
uporabo HPC v oblaku, samo procesiranje pa vključuje večkriterijsko in večnivojsko 
optimizacijo, podprto s strojnim učenjem ali simulacijo in s smiselnim 
vključevanjem lokacijskih informacij. Takšen scenarij povezuje vse ključne 
tehnologije, ki jih opredeljuje akcijski načrt mreže IKT. Mnoge izmed tovrstnih 
aktivnosti bodo tudi izvedene v povezavi z omenjeno mrežo, ki ponuja enotno 
platformo z zagotavljanjem kibernetske varnosti v celotnem življenjskem ciklu 
digitalnega produkta, infrastrukturo HPC ter prilagoditev poslovnim in IKT 
standardom in nacionalnemu in EU okolju, da bi se IKT-deležniki znotraj SRIP-ov 
lažje osredotočali na specifične cilje in aktivnosti. 
Digitalna transformacija lahko pomembno doprinese k povečanju učinkovitosti in 
konkurenčnosti že z razvojem platform in e-storitev za poslovni sektor, kot so e-
Poslovanje, e-Mreženje in e-Logistika, ali s podporo internacionalizaciji in 
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povezovanju s ciljem prenosa znanja in tehnologij ali skupnega nastopa na trgu. V ta 
namen bo v sodelovanju z mrežo IKT in partnerji iz vseh petih vertikal v zgodnji fazi 
SRIP-a vzpostavljen spletni portal SRIP-a. Med pomembnejšimi cilji in aktivnostmi 
digitalne transformacije izpostavimo še: izboljšanje predpriprave projektov s 
sistematičnim povezovanjem IKT in domenskih znanj ter idej, porojenih v fokusno 
področjeh SRIP-a; spremljanje poslovnih in strokovnih standardov ter regulativ 
lokalnega in EU okolja; načrtovanje IKT infrastrukture in arhitekture aplikativnih 
rešitev; sooblikovanje novih, konkurenčnejših poslovnih modelov na osnovi 
zmožnosti, ki jih prinašajo sodobne digitalne tehnologije; pilotiranje projektov na 
vzpostavljenih okoljih za poslovno eksperimentiranje; izobraževalne delavnice in 
usposabljanja za IKT osebje, digitalne uporabnike in vodstvene delavce v 
organizacijah članicah SRIP-a npr. s ciljem osveščanja in boljšega razumevanja 
zmožnosti IKT pri prenovi poslovnih modelov, procesov in produktov ter s področja 
spoznavanja trendov in konceptov digitalne ekonomije in digitalnih poslovnih 
modelov ter razvoj digitalnih kompetenc in digitalne kulture; promocijo rešitev 
SRIP-a na globalnih trgih. 
Internet stvari, vgrajeni sistemi in senzorji. Sodobne teorije (vir: Intelligent 
Assets…) najtesneje povezujejo zmožnosti interneta stvari in izzive krožnega 
gospodarstva. Informacije, ki jih je v IoT na voljo več kot kadarkoli prej, so ključnega 
pomena za sprejemanje poslovnih odločitev, ki zadevajo zmanjšanje odpadkov in 
stroškov ter učinkovito in racionalno rabo virov. Še tako spretno in pametno 
načrtovanje ne more zagotoviti, da bo kompleksen sistem ostal uporaben skozi 
daljše obdobje. Trajnostno rabo sistema lahko zagotovi le njegova hitra odzivnost, 
pri čemer aktivnosti in obnašanje izhajajo iz razpoložljivih podatkov in znanj. S 
samodejnim zajemanjem in analizo podatkov v IoT je možno slediti in šteti 
praktično vse. Spremljamo in do neke mere tudi napovemo lahko, kdaj izdelek 
potrebuje zamenjavo kakšnega dela, popravilo ali odpoklic ali do kdaj bo neko živilo 
dovolj sveže za uporabo. Prav tako nam IoT zagotavlja sprotne informacije o porabi 
energije, neizkoriščenih dobrinah in snovnih tokovih. Z vgradnjo inteligence v skoraj 
vsak objekt v poslovnem okolju lahko pridemo do sistemov, ki se prilagajajo in 
odzivajo na spremembe, da bi tako čim dlje služili svojemu namenu. Nadalje IoT 
zaznamuje tudi kvaliteto izdelkov, materialov in storitev, vključno z recikliranimi 
izdelki in materiali. Predvidene aktivnosti horizontale in mreže IKT na področju IoT 
vključujejo: načrtovanje, razvoj, izbor in dodajanje senzorjev in naprav v delovne 
procese; povezovanje, krmiljenje in administriranje naprav in aplikacij IoT; 
sooblikovanje poslovnih modelov, obogatenih z zmožnostmi IoT; izobraževanje 
strokovnjakov in uporabnikov IoT. 
Internet storitev. Aktivnosti na področju IoS nudijo celostno podporo za 
tehnologije, platforme in horizontalne storitve za razvoj sodobnih, digitalnih rešitev. 
S tem predstavljajo tehnološko osnovo digitalne transformacije, saj so tehnologije in 
platforme IoS ključne za načrtovanje IKT infrastrukture in arhitekture aplikativnih 
rešitev, medtem ko horizontalne storitve IoS povezujejo IKT in domenska znanja ter 
ideje. IoS tudi osmišlja rabo IoT, saj vzpostavlja tehnološko platformo za 
povezovanje, krmiljenje in administriranje povezanih senzorjev in naprav. Člani 
horizontale in mreže IKT bodo na področju IoS tvorno sodelovali pri izbiri in 
vzpostavitvi platforme za razvoj sodobnih digitalnih rešitev ter pri spremljanju 
odprtokodnih in razvoju lastnih domenskih storitev, s čimer bo vzpostavljeno okolje 
za hiter razvoj domenskih digitalnih aplikacij vseh petih vertikal SRIP-a. Načrtovali 
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in vzpostavili bodo primerno cloud-native arhitekturo oziroma ponujali lastne 
resurse računalništva v oblaku za zagotovitev varnega, visoko zmogljivega in 
stroškovno racionaliziranega izvajalnega okolja za domenske aplikacije. Najem 
infrastrukture za gostovanje aplikacij, podatkov in/ali storitev v oblaku pomeni nov 
poslovni model, ki ga je mogoče dodatno prilagajati najrazličnejšim potrebam. 
Sodelujoči IKT deležniki sledijo sodobnim trendom razvoja uporabniških vmesnikov 
(UI) in uporabniške izkušnje, vključno z mobilnimi UI, in bodo načrtovali in 
implementirali ustrezne rešitve za front-end aplikacije. Skozi različna izobraževanja 
se bodo prenašala tudi druga znanja in kompetence v zvezi s tehnologijami, 
platformami in storitvami IoS. 
Kibernetska varnost. V svetu in pri nas se vse bolj zavedamo pomena varnosti in 
zasebnosti v sodobnem digitaliziranem okolju. Vemo, da je treba v dobi IoT vlagati 
bistveno več znanja, časa in naporov v varno zasnovo, izgradnjo in upravljanje 
informacijskih storitev za dosego konkurenčnosti le-teh. Zagotavljanje varnosti in 
zasebnosti je težavno in zahteva specialistična znanja, produkte in rešitve, zato bodo 
člani horizontale IKT pri tem vprašanju združili moči z drugimi strokovnjaki mreže 
IKT za tematsko področje Kibernetska varnost, in bodo skupaj v obliki: 
• varnostnih produktov in storitev zagotavljali varnost in zasebnost  
        informacijskih  storitev SRIP  in tako povečati njihove konkurenčne prednosti; 
• kibernetske varnosti v celotnem življenjskem ciklu celostno reševali varnostne 

izzive  že od prvih korakov načrtovanja storitev do njihove uporabe in 
obnavljanja. Pristop bo poskrbel za prilagoditev varnostnih produktov in 
storitev specifičnim izzivom in posebnostim, tehnologijam, procesom in kadrom 
tematskega področja obravnavanih storitev SRIP; 

• izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja pomagali poskrbeti za prepotrebne 
nove strokovnjake, tehnike in načrtovalce, kot tudi varnostno osveščali 
vodstvene kadre, končne uporabnike in mlade, bodoče uporabnike e-storitev; 

• kompetenčnega centra kibernetske varnosti pomagali s koncentracijo znanja o          
        varnostnih grožnjah in incidentih obvladovati tveganja storitev in svetovati pri  
        njihovem preprečevanju in odpravljanju.  
HPC in big data. Rešitve na področju visokozmogljivega računalništva in 
velepodatkov so danes ključne za hitro in stroškovno učinkovito doseganje 
rezultatov v celi vrsti industrij. Če smo za IoS ugotovili, da osmišlja rabo IoT z 
vzpostavitvijo tehnološke platforme za povezovanje, krmiljenje in administriranje 
povezanih senzorjev in naprav, področje HPC in big data zaokrožuje zgodbo z 
naprednim procesiranjem zajetih podatkov v učinkovite rešitve konkretnih nalog, 
kot so podpora odločanju, krmiljenje in nadzor procesov, spremljanje kvalitete 
materialov in izdelkov, napovedovanje in ugotavljanje trendov ter optimizacije na 
najrazličnejših domenskih področjih, vključno z vsemi petimi fokusno področjemi 
SRIP-a KG. Deležniki horizontale in mreže IKT bodo v podporo učinkovitosti in 
konkurenčnosti izvajali naslednje ukrepe: 
• izobraževanje – podjetja izgubljajo velik del razvojnega potenciala, ker se niti ne 

zavedajo celovitih naprednih pristopov, kot jih omogočata HPC in big data. Z 
usposabljanjem in z vstopom strokovnjakov v razvojne time bodo raziskane 
možnosti hitrejšega razvoja z alternativnimi načini uporabe velepodatkov; 

• HPC za mala in srednja podjetja ter storitve HPC – identifikacija problemov in 
rešitev, ki bi jih bilo smiselno postaviti v okolje superračunalnikov in naprednih 
orodij, kar skrajša čas razvoja, omogoči napredne rešitve in hitrejšo pot do trga; 
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• big data analitika in storitve – z big data analitiko postanejo velepodatki              
obvladljivi v realnem času in omogočajo prave rezultate, povečanje prihodkov in               
znižanje stroškov; 

• infrastruktura HPC - mreža IKT bo uporabnikom v SRIP-u ponudila udobno,            
varno in učinkovito okolje za izvajanje programov na najsodobnejši              
infrastrukturi HPC. 

GIS-T. Področje GIS-T se osredotoča na razvoj celovitih sistemov za zajem, obdelavo 
in distribucijo prostorskih in na lokacijo vezanih podatkov z namenom zagotavljanja 
informacijskih produktov in storitev. Obravnavani problemi zahtevajo poglobljeno 
razumevanje prostora in prostorsko odvisnih relacij in zaradi obsežnosti podatkov 
največkrat rešitve s področja HPC in velepodatkov. V SRIP - Krožno gospodarstvo bi 
lahko bili npr. zanimivi logistični sistemi s spremljanjem kapacitet in resursov ter 
optimizacijo upravljanja z njimi. Ključne fokusne tehnologije GIS-T, ki jih lahko 
celostno zagotovi mreža IKT, so: 
• sistemi in storitve za zajem podatkov, ki vključujejo lokacijsko podprte 

senzorske sisteme za merjenje okoljskih parametrov, kamere in 3D skenerje 
v prostoru ali na mobilnih platformah, vključno z droni in sateliti; 

• specializirane platforme za izdelavo podatkovnih produktov, zmožne 
integrirati domensko specifične podatkovne tipe in jih strukturirati v 
celostne informacijske sloje; 

• integracijske platforme, zmožne ustvarjati dodano vrednost podatkovnih 
produktov z  zlivanjem in povezovanjem (npr. s prostorsko analitiko) 
informacijskih slojev, pridobljenih iz omenjenih specializiranih platform ter 
podatkovnih platform tretjih strank, vključno z odprtimi platformami; 

• napredne aplikacije načrtovanja in upravljanja procesov ter lokacijske 
storitve bodo skozi integracijo namenskih storitev omogočale razvoj 
celostnih aplikacij za specifične rešitve na domenskih področjih vertikal SRIP 
- Krožno gospodarstvo. 

Nadaljnji napredek na področju IKT bo pričakovano v kratkem času izdatno povečal 
inteligenco strojev, robotov in povezanih naprav IoT, s čimer se bo povečalo tudi 
število samih naprav IoT, posledično pa gre pričakovati tudi okrepitev krožnega 
gospodarstva. Obstajajo namreč močne sinergije med dejavniki, ki prispevajo k 
dodani vrednosti (ang. value drivers) v krožnem gospodarstvu , in povzročitelji 
dodane vrednosti pametnih naprav. Tako npr. načrtovanje optimalne poti 
izposojenega vozila (temelječe na lokaciji vozila) zmanjša obrabo vozila (podaljša 
življenjsko dobo) in poveča število voženj (dvigne stopnjo rabe dobrine). Slednje se 
lahko še dodatno izboljša ob poznavanju razpoložljivosti vozila in samodejnem 
obveščanju naslednjega interesenta za najem. Ob tem je pomembno, da te sinergije 
prinašajo prednosti tako najemniku kot lastniku dobrine, na račun trajnosti pa 
pridobi tudi družba. 
Krožno gospodarstvo in IoT ter s slednjim povezane tehnologije IKT torej vzajemno 
rastejo v kontinuirano razvijajočem se in trajnostnem ekosistemu, ki predstavlja 
ogromne priložnosti za gospodarstvo in družbo.  
Rast krožnega gospodarstva širi domeno optimizacijskih problemov, ustvarja nove 
velepodatke, zaznava nove potrebe (poleg domenskih tudi takšne, povezane z 
odpiranjem velepodatkov, varnostjo in zasebnostjo, interoperabilnostjo naprav IoT 
različnih proizvajalcev ter omrežij in fleksibilnostjo poslovnih modelov) in 
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posledično vzpodbuja nadaljnje inovacije v elektroniki in IKT ter ju tudi širše 
spreminja.85 

                                                           
85 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Intell
igent_Assets_080216.pdf 
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