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POVZETEK 

 

Doseganje učinkovitega ravnanja s primarnimi viri je s ponovno uporabo odpadnih virov za 

družbene akterje zaradi sledenja okoljskim politikam in prepoznavanja koristi vedno večja 

težnja na globalnem trgu. Sočasno doseganje koristi pri ponovni uporabi odpadnih virov 

omogoča industrijska simbioza, ki kot eden izmed pristopov h krožnemu gospodarstvu 

predstavlja pomemben in trajnostni mehanizem v industrijskih in neindustrijskih procesih.  

 

Proučevanje industrijsko simbiotskih omrežij, znotraj katerih se industrijska simbioza odvija, 

je z družboslovnega vidika, za razliko od ekološkega in ekonomskega, v znanstvenem merilu 

bistveno manj raziskano, iz česar izhaja tudi pomanjkanje razumevanja socio-kulturnih 

dejavnikov pri strukturiranju teh omrežij.  

 

Pričujoče delo se osredinja na proučevanje vpliva šestih socio-kulturnih dejavnikov, ki v 

različnih kombinacijah vplivajo na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij – osredinimo 

se na vpliv organizacijske kulture, družbene odgovornosti, odnosa do okolja, kognitivnih 

okvirov, socialnega kapitala in medorganizacijskega zaupanja. Eksplicitno nas zanima, kako 

lahko družbeni akter ocenjuje vpliv določenega socio-kulturnega dejavnika – ali je vplival in, 

v kolikor je vplival, kako se je vpliv odražal pri umestitvi v industrijsko simbiotsko omrežje ter 

ali vpliva in kako se to odraža pri trenutnem sodelovanju. Zanima nas torej, ali lahko družbeni 

akter vpliv oceni kot pozitiven, negativen ali brez vpliva oz. nevtralen.  

 

Z deskriptivno statistično analizo pokažemo, da je pred pričetkom in tekom sodelovanja 

največkrat prisoten pozitiven vpliv medorganizacijskega zaupanja, odnosa do okolja, 

socialnega kapitala in družbene odgovornosti, nekoliko manj je prisoten pozitiven vpliv 

organizacijske kulture in kognitivnih okvirov, medtem ko sta negativni vpliv in nevtralnost 

obravnavnih socio-kulturnih dejavnikov skorajda zanemarljiva.  

 

S kvalitativno komparativno analizo v domeni analize mehkih množic nadalje pokažemo 

prisotnost vpliva socio-kulturnih dejavnikov kot kombinacije vzročnih pogojev, kjer glede na 

definiran prag članstva obravnavamo prisotnost vpliva vsakega socio-kulturnega dejavnika. 

Ugotovimo, da socio-kulturni dejavniki, za razliko od deskriptivne statistične analize, na 



 

 
 

strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij vplivajo manj, vendar pa sleherni socio-kulturni 

dejavnik pomembno vpliva na strukturiranje. 

 

Ključne besede: industrijska simbioza, industrijsko simbiotsko omrežje, analiza omrežij, 

strukturiranje, socio-kulturni dejavniki, analiza mehkih množic 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

Achieving the efficient management of primary resources by re-using waste resources is an 

increasing trend in the global market for social actors due to following environmental policies 

and recognising benefits. Industrial symbiosis allows for the simultaneous achievement of 

benefits by re-using waste resources, which, as one of the approaches to circular economy, 

represents an important and sustainable mechanism in industrial and non-industrial processes.  

 

Industrial symbiosis networks within which industrial symbiosis takes place are, from a social 

point of view, unlike ecological and economic in scientific terms, and are significantly less 

researched, resulting in a lack of understanding of socio-cultural factors in the structuring of 

these networks. This dissertation focuses on studying the impact of six socio-cultural factors 

that influence the structuring of industrial symbiosis networks in different combinations.  

 

We focused on the impact of organisational culture, social responsibility, attitude towards the 

environment, cognitive frames, social capital and inter-organisational trust. With explicit 

interest in how social actors can assess the impact of particular socio-cultural factors, whether 

it had an impact, and if it had, how the impact reflected in the placement in the industrial 

symbiosis network, and how this reflects in current collaboration. We are therefore interested 

in whether a social actor can assess the impact as positive, negative, without impact, or are 

neutral.  

 

Using a descriptive statistical analysis, we showed that before the beginning and during the 

course of the collaboration, positive influence of inter-organisational trust, attitude towards the 

environment, social capital and social responsibility is largely present, positive impact of 

organisational culture and cognitive frames is somewhat less present, while negative impact 

and neutrality of the underlying socio-cultural factors are almost negligible.  

 

Using the qualitative comparative analysis in the domain of fuzzy set analysis, we showed the 

presence of the impact of socio-cultural factors as a combination of conditions, where, 

according to the defined threshold of membership, we assess the presence of the impact of each 

socio-cultural factor. We find that socio-cultural factors, unlike descriptive statistical analysis, 



 

 
 

impact the structuring of industrial symbiosis networks less, but each socio-cultural factor has 

a significant impact on structuring. 

 

Keywords: industrial symbiosis, industrial symbiosis network, network analysis, structuring, 

socio-cultural factors, fuzzy set analysis 
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1 UVOD 

 

»Načelo, na katerem temelji industrijska simbioza, je sila enostavno: namesto da bi 

odvečne vire, ki nastajajo v industrijskih procesih, zavrgli ali uničili, jih eno ali več podjetij 

prevzame in preusmeri v uporabo kot »novo« vhodno surovino za drug proces, kar vsem 

zagotavlja mutualne koristi oziroma simbiozo.« 

(Lombardi in Laybourn 2012) 

 

1.1 Zakonodajno-pravni okvir obravnavanega področja 

 

Direktiva o ravnanju z odpadki (2008/98/EC) uveljavlja nov pristop k obravnavanju odpadkov, 

pri katerem postanejo odpadki vir surovin, zato morajo države članice Evropske unije (od tu 

dalje EU) v prihodnosti sprejeti ukrepe, da se odpadki v čim večji meri ponovno uporabijo 

(EUR-Lex 2008). Upoštevajoč zaskrbljujoči »status quo« o nizkem deležu predelave odpadkov 

v Evropi leta 20141 je Evropska komisija v istem letu pod naslovom »Na poti h krožnemu 

gospodarstvu2: program za Evropo brez odpadkov« objavila predlog nove zakonodaje na 

področju predelave odpadkov (EUR-Lex 2014). Uveljavitev predlaganih sprememb naj bi tako 

orisala pot do: 

 povečanja deleža ponovne uporabe komunalnih odpadkov na 70 % do leta 2030; 

 povečanja deleža ponovne uporabe odpadne embalaže na 80 % do leta 2030; 

 prenehanja odlaganja odpadkov, ki jih je možno predelati, na odlagališčih za nenevarne 

odpadke; 

 zmanjšanja količin zavržene hrane za 30 % do leta 2025; 

                                                           
1 V letu 2014 smo v EU skupno proizvedli 2.494.700.000 ton vseh odpadkov, medtem ko je bilo 

predelanih zgolj 44 % proizvedenih odpadkov (Eurostat 2017).  
2 Krožno gospodarstvo predstavlja odziv na pritisk rastočega gospodarstva in potrošnje na omejene vire 

in nosilno sposobnost okolja – gre za enega najbolj razvitih konceptov (Ellen MacArthur Foundation 

2016). Prehod v krožno gospodarstvo se zato usmerja v ponovno uporabo, popravila ter predelava 

obstoječih materialov in izdelkov (ibid.). Temelji na uporabi energije iz obnovljivih virov, opušča 

uporabo nevarnih kemikalij, znižuje porabo surovin ter preko zasnove izdelkov (tako, da omogočajo 

kroženje materialov in ohranjajo dodano vrednost, kolikor dolgo je to le mogoče) nastajanje odpadkov 

znižuje na ničelno stopnjo (ibid.). Izdelki v (krožnem) gospodarstvu ostajajo tudi potem, ko materiali 

ali izdelek dosežejo svoj konec življenjske dobe (ibid.). V krožnem gospodarstvu se vedno bolj 

uveljavlja tudi koncept Cradle-to-Cradle oz. od zibelke do zibelke. Prvič je bil po letu 1995 uporabljen 

v Švici in omogoča kakovost virov skozi več življenjskih ciklov, pri čemer so vsi viri izdelani iz 

neškodljivih materialov, po izrabi pa so vrnjeni v proizvodnjo istega družbenega akterja (Krajnik, 

osebna komunikacija, 16. maj 2018).  
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 uveljavitve sistema spremljanja skladnosti z zakonodajo po državah članicah, ki bo opozoril 

na pomanjkljivosti in odstopanja posamezne države ter omogočil hitrejše ukrepanje; 

 zagotavljanja popolne sledljivosti ravnanja z nevarnimi odpadki; 

 izboljšanja stroškovne učinkovitosti shem, ki zagotavljajo izpolnjevanje obveznosti 

razširjene odgovornosti proizvajalcev3 z določanjem minimalnih pogojev za njihovo 

delovanje; 

 poenostavitve poročanja in zmanjšanja obveznosti za majhna in srednja podjetja; 

 harmoniziranega in poenotenega preračuna ciljev in izboljšanja zanesljivosti ključnih 

statističnih podatkov ter do 

 izboljšanja in poenotenja definicij z odpravljanjem zastarelih zakonodajnih zahtev (EUR-

Lex 2014). 

 

Dotični predlog posega v zelo obsežen in razvejan zakonodajni okvir na področju odpadkov, ki 

se na območju EU izvaja že štiri desetletja (EUR-Lex 2014). Krovna direktiva iz leta 2008 je 

uvedla tudi termina stranski proizvod in prenehanje statusa odpadka, pri čemer se stranski 

proizvod nanaša zgolj na ostanke, ki nastajajo v proizvodnem procesu, prenehanje statusa 

odpadkov pa na posamezne odpadne tokove, ki se zbirajo iz različnih virov in pripravijo za 

vstop kot surovina v različne industrijske procese (ibid.). Na ravni EU se pripravljajo skupna 

pravila, ki so zapisana v uredbah EU, kdaj lahko posamezen odpadni tok izgubi status odpadka 

(ibid.).  

 

V letu 2015 je Evropska komisija pod naslovom »Zaprtje zanke – okoljski načrt EU za krožno 

gospodarstvo« objavila predlog nove zakonodaje na področju zmanjševanja odlaganja 

odpadkov na odlagališča in povečanja priprave za ponovno uporabo ter predelavo ključnih 

tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna embalaža (EUR-Lex 2015). Cilji bi 

morali države članice voditi k postopnemu doseganju na ravni iz najboljših praks in spodbuditi 

potrebne naložbe v ravnanje z odpadki (ibid.). Dodatni ukrepi so predlagani z namenom, da 

izvajanje postane bolj jasno in enostavno ter da se podprejo ekonomske spodbude in izboljšajo 

sheme za razširjeno odgovornost proizvajalcev (ibid.). V istem letu je bila na vrhu OZN sprejeta 

                                                           
3 Razširjena odgovornost proizvajalcev predstavlja strategijo, katere cilj je zmanjševanje celokupnega 

vpliva proizvoda na okolje, tako da se razširja odgovornost proizvajalca za proizvod skozi celoten 

življenjski krog proizvoda – zlasti potem, ko ga potrošnik zavrže, s poudarkom na vračilu iztrošenih 

proizvodov proizvajalcu, predelavi in odgovornosti za končno ravnanje z odpadkom (Lindhqvist 2000, 

2).  
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Agenda 2030 za trajnostni razvoj4, ki na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega 

razvoja – ekonomsko, družbeno in okoljsko – ter jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega 

razvoja, kjer cilj 12 stremi k zagotavljanju trajnostnih načinov proizvodnje in porabe (United 

Nations 2016, 2–3). Vseh 17 ciljev bo treba uresničiti do leta 2030, pomembna značilnost nove 

Agende pa je univerzalnost – ob upoštevanju nacionalnih okoliščin naj bi njene cilje 

uresničevale vse države sveta, tako države v razvoju kot tudi razvite države (ibid., 2–3).  

 

V letu 2017 je Evropska komisija pod naslovom »Krepitev inovacij v evropskih regijah: 

strategije za odporno, vključujočo in trajnostno rast« objavila sporočilo in delovni dokument 

služb Komisije za obravnavo razvoja pametne specializacije ob prioriteti naslednjih izzivov 

(EUR-Lex 2017):  

 spodbujanje potenciala evropskih regij za inovacije in konkurenčnost kot podlage za 

trajnostni model rasti;  

 povečanje medregionalnega sodelovanja, ki je ključni element v globaliziranih 

gospodarstvih; 

 namenjanje več pozornosti manj razvitim regijam in regijam v industrijski tranziciji in 

 izboljšanje ter razvoj skupnega delovanja v okviru politik in programov EU, ki podpirajo 

inovacije. 

 

Dotično sporočilo z omenjenimi izzivi obravnava torej vprašanja okolja, energije, trajnostnega 

razvoja ter učinkovite rabe virov in lahko predstavlja del industrijske politike5 v posamezni 

državi. Za Slovenijo denimo strategija pametne specializacije predstavlja strateški dokument, 

s pomočjo katerega želi Slovenija umestiti vlaganja razvojnih sredstev v raziskave, razvoj 

in inovacije na tista področja, ki bodo lahko državi prinesla največje učinke na 

gospodarstvo (MGRT 2013). 

                                                           
4 Termin trajnostni razvoj se je v knjigi Svetovne komisije Združenih narodov za okolje in razvoj pod 

naslovom »Our Common Future« prvič uporabil leta 1987 in bil opredeljen kot »zadovoljiti potrebe, ne 

da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij« (World Commission on 

Environment and Development 1987, 43).  
5 Industrijsko politiko uvrščamo v sklop vladnih politik države in predstavlja kombinacijo aktivnosti 

vlade, ki vplivajo na rast, produktivnost in konkurenčnost neke panoge. Dmitrovićeva (1998) 

industrijsko politiko obravnava kot ukrepe države, ki na podlagi uporabe različnih instrumentov 

posegajo v makro- in mikroekonomsko področje in s tem vplivajo na povečanje dinamične notranje 

alokacijske učinkovitosti v državnem gospodarstvu. Lahko pa industrijsko politiko obravnavamo 

nekoliko širše, kjer njena skrb ni zgolj industrija, ampak predvsem dvigovanje življenjskega standarda 

državljanov (Genovesse 1988). 
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1.2 Predstavitev in relevantnost raziskovalnega problema 

 

Doseganje učinkovitega ravnanja s primarnimi viri je tako s ponovno uporabo odpadkov oz. 

odpadnih virov, o katerih govorimo v pričujočem delu, za organizacije kot družbene akterje (v 

industrijskem in neindustrijskem sektorju) zaradi sledenja okoljskim politikam, ki veljajo tako 

znotraj kot zunaj EU6, in prepoznavanja ekoloških, ekonomskih, tehnično-logističnih in 

družbenih koristi v zadnjem desetletju vedno večja težnja na globalnem trgu. Sočasno 

doseganje tovrstnih koristi pri ponovni uporabi odpadkov omogoča industrijska simbioza, ki v 

zadnjih dveh desetletjih v globalnem svetu predstavlja izjemno pomemben in trajnostno 

naravnan mehanizem za ponovno uporabo odpadkov oz. odpadnih virov tako v industrijskih 

kot neindustrijskih procesih. Predstavlja enega izmed pristopov h krožnemu gospodarstvu in jo 

razumemo kot odnos med tremi ali več družbenimi akterji7, med katerimi poteka neposredna 

izmenjava odpadnih virov, najsibo materialnih, vodnih ali energijskih, ki jih pretežno 

sestavljajo odpadki in stranski produkti, izmenjave pa predstavljajo sinergije med družbenimi 

akterji. Gre torej za tok neizkoriščenih odpadnih virov, ki poteka od družbenega akterja, ki bi 

slednje zavrgel, do drugega družbenega akterja, ki jih lahko uporabi kot nadomestek novih oz. 

primarnih virov (Deutz 2014, 4). Vedno pogosteje pa sinergije med družbenimi akterji 

predstavlja tudi izmenjava znanja in logističnih storitev kot t. i. podpornih in komunalnih 

storitev pri izmenjavi odpadnih virov. V medsebojno odvisnem odnosu tako sleherni družbeni 

akter ob doseganju lastnih koristi prispeva k blaginji drugega družbenega akterja in posledično 

k blaginji širše družbe (Manahan 1999, 58). 

 

                                                           
6 Po letu 1970 oz. v zadnjih štiridesetih letih je bil sprejet širok spekter okoljske zakonodaje, ki jo je v 

današnjem času mogoče označiti kot najizčrpnejši sodobni sklop standardov na svetu – okoljsko pravo 

EU (poznano tudi kot okoljski pravni red) namreč skupaj sestavlja okvirno 500 direktiv, uredb in sklepov 

(EEA 2015, 21). 
7 Preden definiramo termin družbeni akter, ki je za namene pričujočega dela izjemno pomemben termin, 

saj brez njegove prisotnosti industrijska simbioza ne more obstajati, se moramo na tem mestu najprej 

dotakniti definiranja termina akter. Makarovič (2001, 8) navaja, da Sibeon (1997) po Hindessu (1986) 

akterja definira kot »kraj odločitve in delovanja, kjer je delovanje v nekem sistemu posledica akterjevih 

odločitev«. Osrednja lastnost, ki razlikuje akterja od ostalih sistemov, je delovanje glede na lastno 

odločitev, torej na podlagi zavestne presoje ciljev, sredstev itd. (Makarovič 2001, 8). Sibeon tovrstno 

lastnost pripiše tudi kolektivitetam, ki jih označuje kot družbene akterje, nasproti posameznikom oz. 

individualnim akterjem – pri tem izhajamo iz načela emergentnosti in je zato omenjeno sklepanje 

pravilno (Makarovič 2001, 8). Kot navajajo Abercrombie, Hill in Turner (2006, 4), je torej termin 

družbeni akter mogoče razumeti kot slehernega posameznika, ki sodeluje v t. i. družbenih akcijah, 

medtem ko pod terminom družbeni akterji v pretežni meri razumemo skupine posameznikov, ki 

definirajo dinamiko družbenega delovanja in katerih delovanje ima širše družbene konsekvence (Tomšič 

2016). 
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Industrijska simbioza se je s terminom, kot ga poznamo danes, začela omenjati v obdobju pred 

drugo svetovno vojno, eno izmed prvih omemb najdemo na področju ekonomske geografije. 

Leta 1934 je ameriški geograf Almon Ernest Parkins v članku z naslovom »The Geography of 

American Geographers«, ki je bil objavljen v The Journal of Geography, prvič omenil termin 

industrijska simbioza (Descrochers in Leppälä 2010, 339). Uradni razvoj industrijske simbioze 

se je – prav tako na področju ekonomske geografije – pričel po koncu druge svetovne vojne, ko 

je leta 1947 ameriški geograf George Renner z ekološkega vidika opisal organske odnose med 

panogami (Renner 1947, 168).  

 

Prelomno leto za industrijsko simbiozo pa je bilo leto 1989, ko so se začele oblikovati prve 

študije in industrijska simbioza tudi dejansko izvajati (Chertow 2007, 12). Istega leta je namreč 

začela nastajati študija Kalundborg na Danskem, kjer so družbeni akterji v povezavi z lokalnimi 

oblastmi razvili kompleksno omrežje za izmenjavo odpadnih virov, ki jih je možno ponovno 

uporabiti za surovine (van Berkel et al. 2009, 1272). Primer Kalundborg danes velja za najbolj 

prepoznaven primer dobre prakse industrijske simbioze na svetu in, kljub skoraj tri desetletja 

staremu primeru, še vedno velja za enega najatraktivnejših primerov za proučevanje 

industrijske simbioze.  

 

Industrijska simbioza je danes eden izmed korakov strateškega načrtovanja znotraj družbenih 

akterjev in v procesu globalizacije8 ključna za ustvarjanje vrednosti na globalnem trgu. Prisotna 

je povsod, kjer se pojavljajo kompleksni problemi in vprašanja, povezana z učinkovito uporabo 

odpadnih virov. Kljub intenzivnemu proučevanju številnih raziskovalcev in gospodarstvenikov 

in širjenju zavesti o njenih koristih, pa se še vedno srečujemo z določenimi posplošitvami in 

premajhno prepoznavnostjo. Industrijska simbioza je dejansko vse, kar je lahko povezano z 

odpadki – kam vse jo dotični uvrščajo kot predmet proučevanja, pa v pričujočem delu ne 

načenjamo.  

 

Industrijska simbioza je lahko predmet enega ali več industrijsko simbiotskih omrežij, pri čemer 

industrijsko simbiotsko omrežje razumemo kot omrežje, ki je prisotno na lokalnem, 

regionalnem, nacionalnem in/ali mednarodnem nivoju in v katerem vozlišča zastopajo družbeni 

                                                           
8 Pod terminom globalizacija razumemo socialne, ekonomske, kulturne in demografske procese, ki se 

odvijajo v posameznih nacionalnih državah in jih hkrati presegajo, zato omejena obravnava lokalnih 

procesov, identitet in analitičnih enot predstavlja nepopolno razumevanje lokalnega (Kearney 1995, 

548).  
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akterji, povezave med vozlišči pa (medsebojno) sodelovanje družbenih akterjev. Izrazito 

pomembno vlogo poleg neposrednih družbenih akterjev v industrijsko simbiotskih omrežjih 

predstavljajo tudi posredni družbeni akterji, ki jih ne označujemo kot ponudnike oz. iskalce 

odpadnih virov. Govorimo o t. i. (spletnih) borzah kot vezeh med ponudniki in iskalci odpadnih 

virov, ki ponujajo tako informacije o enih in drugih družbenih akterjih ter iščejo in predstavljajo 

rešitve na področju industrijske simbioze. Takšen primer je denimo svetovno znan – in hkrati 

prvi na svetu – program National Industrial Symbiosis Programme (NISP) v Združenem 

kraljestvu, ki deluje pod okriljem organizacije International Synergies9 in se ukvarja z iskanjem 

rešitev za predelavo odpadnih virov. Omenjeni program se je leta 2003 razvil iz treh pilotnih 

projektov na Škotskem in dandanes s prisotnostjo v 21 državah sveta vključuje že več kot 

15.000 mikro, majhnih in srednje velikih podjetij iz vseh panog industrije, ki so del tovrstnega 

industrijsko simbiotskega omrežja (NISP 2016). 

 

Proučevanje industrijsko simbiotskih omrežij z ekonomskega in zlasti ekološkega vidika je 

danes predmet številnih multidisciplinarnih raziskav, ki v pretežni meri potekajo na področju 

ravnanja z odpadki10 (CTTÉI 2013; Rehn 2013), industrijske ekologije (Chertow 2000; 

Laybourn in Lombardi 2012; Ehrenfeld in Gertler 1997), krožnega gospodarstva (Laybourn 

2016), managementa oskrbovalnih verig11 (Leigh in Li 2015; Vasara 2015), ekonomije 

(Chertow in Lombardi 2005) in ontologije12 (Cecelja et al. 2015). Mnoge multidisciplinarne 

raziskave, ki so prisotne na zgoraj omenjenih področjih in rešujejo ekonomska ter ekološka 

vprašanja v industrijsko simbiotskih omrežjih, se še vedno preveč osredinjajo na pomen 

industrijsko simbiotskih omrežij. Tovrstni smotri, ki jih mnogi znanstveniki, strokovnjaki in 

gospodarstveniki zasledujejo v raziskavah o ekonomskih in ekoloških vprašanjih industrijsko 

simbiotskih omrežij in jih označujejo za dejansko prioritetna vprašanja, ki se lahko pojavljajo 

v zvezi z industrijsko simbiozo in industrijsko simbiotskimi omrežji, pa na senčno stran 

usmerjajo kopico družbenih vprašanj, ki se nanašajo na nastajanje in delovanje industrijsko 

simbiotskih omrežij v družbenem miljeju. Morda je razlog treba iskati tudi v dejstvu, da se med 

                                                           
9 International Synergies je vodilni družbeni akter na svetu, ki deluje na področju praktičnega izvajanja 

in uporabe industrijske simbioze, vključujoč svetovanja o metodologiji, orodjih in tehnikah ter 

podpornih storitvah, ki so ključnega pomena pri učinkovitem izvajanju industrijske simbioze (NISP 

2016).  
10 angl. waste management 
11 angl. supply chain management 
12 Pod terminom ontologija razumemo eno izmed temeljnih filozofskih disciplin, v domeni katere gre za 

proučevanje in analizo najsplošnejše strukture biti in vsega bivajočega, vključujoč vse pripadajoče 

kategorije. 
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akademsko in gospodarsko sfero še vedno pojavlja zid, ki ju ločuje: akademska sfera namreč 

pogosto ne zna dovolj natančno predstaviti poslovnih izzivov, gospodarska sfera pa na takšne 

izzive pogosto ponuja teoretično-konceptualne rešitve. Družbena vprašanja se posledično 

zameglijo, preidejo na senčno stran in čakajo, da bodo morda nekoč postala predmet obravnave.  

 

Eksplicitno proučevanje industrijsko simbiotskih omrežij z družboslovnega vidika je za razliko 

od ekonomskega in ekološkega v znanstvenem merilu trenutno bistveno manj raziskano 

(Domenech 201013; Spekkink 201514), iz česar izhaja tudi pomanjkanje razumevanja socio-

kulturnih dejavnikov pri strukturiranju teh omrežij ter povezav med strukturnimi in relacijskimi 

značilnostmi industrijsko simbiotskih omrežij. Omenjena dejstva narekujejo priložnost za 

izbiro multidisciplinarnega družboslovnega pristopa pri proučevanju industrijsko simbiotskih 

omrežij in izvedbo raziskave o strukturiranju industrijsko simbiotskih omrežij ob vplivu socio-

kulturnih dejavnikov. 

 

Pričujoče delo se osredinja na proučevanje industrijsko simbiotskih omrežij z družboslovnega 

vidika, pri čemer se z razumevanjem omrežij pomikamo izven okvirov, ki jih določa teorija 

omrežij – tako majhna, srednje velika in velika omrežja, kakršna so tudi industrijsko simbiotska 

omrežja, po Delantyju (2016, 5) razumemo kot splet odnosov, ki sestavljajo družbo. V raziskavi 

gre torej za proučevanje vpliva določenih socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje 

industrijsko simbiotskih omrežij. Izhajamo iz predpostavke, da lahko na strukturiranje 

industrijsko simbiotskih omrežij vpliva več skupin dejavnikov – v pretežni meri govorimo o 

ekonomskih, tehnoloških, politično-pravnih in socio-kulturnih dejavnikih, katere navajata tudi 

Senior in Fleming (2006, 32), ko govorita o vplivu t. i. štirih skupin eksternih dejavnikov na 

                                                           
13 Na družboslovnem področju je za nas relevantna raziskava s področja analize industrijsko simbiotskih 

omrežij in družbenih vidikov v izbranih industrijsko simbiotskih omrežjih. Leta 2010 je na Barlett 

School of Graduate Studies, University College London znanstvena sodelavka in raziskovalka na 

Inštitutu za trajnostne vire, Teresa Ana Domenech Aparisi, v okviru svoje doktorske disertacije pod 

naslovom »Social Aspects of Industrial Symbiosis Networks« izvedla raziskavo o družbenih vidikih v 

industrijsko simbiotskih omrežjih (Domenech 2010). Motivacijo za nastanek doktorske disertacije je 

mogoče razbrati ravno iz realnega stanja pomanjkanja raziskav na družboslovnem področju, ki so, kot 

že omenjeno, še vedno v rudimentarni obliki (Domenech 2010). Navezujoč se na tri študije primera o 

industrijsko simbiotskih omrežjih (Kalundborg, Sagunto in NISP) je proučevala, kakšni so rezultati v 

industrijsko simbiotskih omrežjih, če so v povezave/sodelovanje med družbenimi akterji vraščeni 

naslednji družbeni vidiki: zaupanje, izmenjava informacij, skupno reševanje problemov in večplastnost 

(Domenech 2010, 288–313). 
14 V doktorski disertaciji, ki sodi v družboslovno področje in je leta 2015 nastala na Erasmus University 

Rotterdam, je avtor Vouter Spekking razvijal teorije in metode za vzdolžno raziskovanje družbene 

dinamike skozi nastanek in razvoj industrijske simbioze (Spekkink 2015).  
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posamezno organizacijo oz. družbenega akterja, kot ga poimenujemo v kontekstu naše 

raziskave. Slika 1.1 oriše vpliv omenjenih skupin dejavnikov, ki predstavljajo eksterno okolje 

in vplivajo na interno okolje oz. družbenega akterja skozi celotno obdobje njegovega delovanja 

oz. življenjskega cikla. 

 

Slika 1.1 Umeščenost družbenega akterja v multidimenzionalno okolje 

 

Vir: prirejeno po Senior in Fleming 2006, 32 

 

V raziskavi se eksplicitno osredinimo na proučevanje vpliva internih in eksternih socio-

kulturnih dejavnikov15, ki bodisi neposredno ali posredno oz. v različnih kombinacijah in 

interakcijah (Adam et al. 2001, 13; Adam et al. 2005, 8) vplivajo na strukturiranje industrijsko 

simbiotskih omrežij. Če se po Adam et al. (2001) sklicujemo na model socio-kulturnih 

                                                           
15 Pod terminom socio-kulturni dejavniki razumemo dejavnike, ki so lahko individualne, skupinske ali 

družbene narave in lahko v določeni meri vplivajo na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij. 
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razvojnih dejavnikov, kjer avtorji interne in eksterne dejavnike obravnavajo na ravni aktualnih 

in perspektivnih razvojnih dejavnikov, jih lahko obravnavamo v več sklopih. Interni dejavniki 

so odvisni od organizacije (družbenega akterja) in sinergije znotraj določene družbe (Adam et 

al. 2001, 17), medtem ko so eksterni dejavniki odvisni od zunanjega oz. eksternega sveta izven 

meja organizacije oz. družbenega akterja. Obravnavamo naslednje socio-kulturne dejavnike: 

organizacijsko kulturo, družbeno odgovornost, odnos do okolja, kognitivne okvire in socialni 

kapital, ki jih obravnavamo znotraj meja organizacije oz. posameznega družbenega akterja, ter 

medorganizacijsko zaupanje, ki ga obravnavamo zunaj meja družbenega akterja. K internim 

socio-kulturnim dejavnikom tako umestimo organizacijsko kulturo, družbeno odgovornost, 

odnos do okolja, kognitivne okvire in socialni kapital, k eksternim socio-kulturnim dejavnikom 

pa medorganizacijsko zaupanje. V nadaljevanju predpostavljamo, da lahko omenjeni socio-

kulturni dejavniki pri vplivu nastopajo združeno in da gre med njimi tako za neodvisne kot 

odvisne socio-kulturne dejavnike. 

 

Medtem ko Hofstede (2003, 262) organizacijsko kulturo trivialno definira kot kolektivno 

programiranje uma, ki razlikuje člane ene organizacije od druge, jo mi kot interni socio-kulturni 

dejavnik pretežno razumemo kot pojav, kjer je organizacijska kultura vzorec temeljnih 

predpostavk, ki jih je določen družbeni akter odkril ali razvil pri učenju soočanja s problemi 

eksterne adaptacije in interne integracije (Schein 1991, 247). Pri tem se je vzorec teh 

predpostavk pokazal kot dovolj dober, da ga lahko ocenjujejo za validnega, in zato vse nove 

člane družbenega akterja učijo razmišljanja, dojemanja in občutenja problemov po tem vzorcu 

(ibid., 247). Po Brownu (1998, 10–11) in Scheinu (1997, 16–17) se osredinimo na najopaznejše 

in za naš kontekst proučevanja najrelevantnejše vsebine organizacijske kulture – na temeljne 

predpostavke, vrednote, vloge, norme, stališča, tipične obrazce vedenja, vzornike, običaje in 

obrede, jezik in komunikacijski sistem ter proizvode in storitve. 

 

Družbeno odgovornost družbenih akterjev, ki jo obravnavamo kot interni socio-kulturni 

dejavnik, razumemo kot nenehno zavezanost družbenega akterja k etičnemu vedenju, 

ekonomskemu razvoju, izboljševanju kakovosti zaposlenih, njihovih družin, lokalne skupnosti 

in širše družbe – opredelitev, ki danes velja za eno izmed bolj citiranih definicij družbene 

odgovornosti, je leta 1999 objavil Svetovni gospodarski svet za trajnostni razvoj16 (Watts in 

Holme 1999, 3). Družbena odgovornost torej nadalje pomeni, da si družbeni akterji pri svojih 

                                                           
16 angl. World Business Council for Sustainable Development 
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vsakodnevnih poslovnih dejavnostih prostovoljno, in ne zgolj na podlagi predpisov, 

prizadevajo upoštevati družbene in okoljske potrebe (Evropska komisija 2011, 3). Pri vplivu 

družbene odgovornosti kot internega socio-kulturnega dejavnika upoštevamo zunanjo 

dimenzijo družbene odgovornosti, ki je poleg notranje dimenzije ena izmed dimenzij, ki jih 

ločuje Zelena knjiga EU (Evropska komisija 2001, 13). V domeno slednje sodi ustvarjanje 

dobrih odnosov z družbenimi akterji (kamor prištevamo lokalne skupnosti, dobavitelje, 

partnerje, potrošnike in stranke) in prispevanje k razvoju lokalnih skupnosti z omogočanjem 

delovnih mest, zaslužka in davčnih prispevkov (ibid., 13).  

 

Pri obravnavi odnosa17 do okolja18, ki ga kot skrb za živo in neživo okolje obravnavamo na 

ravni družbenega akterja, smo v konfrontaciji z antropocentrizmom19, kjer je posameznik oz. 

človek postavljen nad naravo oz. okolje. Z upoštevanjem, da so odnosi hipotetični konstrukti 

oz. abstraktni koncepti, ki jih ni mogoče neposredno opazovati, odnos do okolja kot skrb za 

živo in neživo okolje obravnavamo oz. preverjamo s članstvom družbenega akterja v 

okoljevarstvenih organizacijah20 in z drugim okoljevarstvenim vedenjem. Okoljevarstvene 

organizacije, ki lahko delujejo na različnih geografskih nivojih, so načeloma nevladne 

organizacije, katerih primarni cilj je širjenje okoljevarstvenih idej na vseh možnih geografskih 

nivojih. Družbeni akter lahko s tovrstnimi organizacijami sodeluje v najrazličnejših oblikah – 

bodisi kot njihov promotor bodisi kot podpornik, kjer se članstvo uresničuje preko letnih 

članarin, s katerimi družbeni akter finančno pripomore k širjenju okoljevarstvenih idej, hkrati 

pa skrbi tudi za lastno promocijo. Drugo okoljevarstveno vedenje družbenega akterja pa se 

izkazuje skozi aktivnosti spodbujanja in promocije industrijske simbioze in krožnega 

gospodarstva, z izvajanjem oz. vključenostjo v izvajanje industrijske simbioze in krožnega 

                                                           
17 Odnos razumemo kot psihološko težnjo, ki se izraža z ocenjevanjem določenega subjekta, objekta ali 

idej, in sicer z določeno stopnjo naklonjenosti ali neprilagojenosti – torej kot pozitivno ali negativno 

trajno vrednotenje subjektov, objektov ali idej (Eagly in Chaiken 1998). 
18 Okolje razumemo kot prostor z različnimi sestavinami, ki omogoča življenje na Zemlji (Lah 2002, 

135) oz. kot prostor s prvinsko živo naravo, v katerem si je znaten del okolja človek priredil za svoje 

življenje (kulturna krajina, kmetijstvo in gozdarjenje, naselja, prometna in energetska omrežja idr.) ter 

razvil razne dejavnosti, zato ločujemo med naravo in njej človekovo okolje z vsemi vplivi na naravo – 

najbolj vplivajo podnebje, poraba naravnih virov, poselitev in gospodarjenje nasploh, vključno z zdravju 

primernim življenjem in delom, kar se ureja po okoljevarstvenih standardih ISO 14001 in 14050 (Lah 

2008, 261). Gre za vse živo in neživo, kar obdaja organizem in vpliva nanj, s spremembami sestavin 

zaradi delovanja človeka vred, torej prostor z različnimi sestavinami, ki omogoča življenje (Plut 2004, 

233; Cifrić 2012, 273). 
19 Antropocentrizem razumemo kot pojmovanje, da je človek središče in merilo vsega dogajanja (Lah 

2008, 117) oz. t. i. nazor, da je človek edini subjekt vsega, kar je (SSKJ 2000, 18). 
20 V Sloveniji so denimo okoljevarstvene organizacije Umanotera, Ekologi brez meja in Eko krog, v 

svetu pa sta najbolj prepoznani Greenpeace in Friends of the Earth. 
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gospodarstva in z aktivnostmi pri preprečevanju nastanka nenadzorovanih odlagališč, pri 

organiziranih čistilnih akcijah ipd. Osredotočamo se na t. i. izrecne odnose, ki jih je mogoče 

zavestno podpirati in o njih enostavno poročati, medtem ko implicitnih odnosov, ki so prisotni 

kot neprostovoljni, nenadzorovani in tudi nezavedni, ne obravnavamo.  

 

Kognitivne okvire kot interni socio-kulturni dejavnik obravnavamo kot eno izmed treh 

socialnih sil po Beckertu (2010, 605) – omrežja, institucije in kognitivni okviri kot tri socialne 

sile pomembno vplivajo na dinamiko trga, saj so odgovorne za položaj individualnih akterjev 

na bolj ali manj vplivnih položajih družbenega akterja (ibid., 605). Tako omrežja kot tudi 

institucije in kognitivni okviri so nepredvidljivi in eden pomembnih virov tržne dinamike 

(Beckert 2010, 606). Čeprav so analitsko neodvisni, so lahko empirično tesno prepleteni 

(Beckert 2010, 610). Medtem ko omrežja pozicionirajo organizacije kot družbene akterje ter 

individualne akterje v strukturni prostor in je regulativna moč akterjev zasidrana v institucijah, 

tj. regulativnih pravilih, ki dovoljujejo in podpirajo določene vrste vedenja, kognitivni okviri 

zagotavljajo t. i. miselno organiziranost v družbenem okolju in s tem prispevajo k redu na trgu 

oz. v socialnem polju (Beckert 2010, 609–610). Omrežja tako razumemo kot pomembne stike 

v življenjih družbenih akterjev, ko gre za njihove vsakdanje aktivnosti (Moeran 2011, 13), torej 

so stiki ključni gradniki omrežij (Moeran 2011, 21), institucije pa predstavljajo regulativna 

pravila, ki določajo tako strukturo omrežja kot tudi kognitivne okvire (Beckert 2010, 610). 

Kognitivne okvire kot interni socio-kulturni dejavnik v pričujočem delu razumemo kot okvire, 

ki se nanašajo na vodstvene umske karte (Barr et al. 1992 v Raffaelli, Tushman in Glynn 2017, 

9) in miselne strukture (Reger, 1990 v ibid., 9), ki oblikujejo interpretacijo (Gavetti in Rivkin 

2007 v ibid., 9). Predstavljajo miselno organiziranost družbenega okolja in s tem prispevajo k 

redu na trgu (Beckert 2010, 610), pri čemer se v splošnem osredinjamo na miselne organizacije 

družbenega okolja, scenarije samoumevnosti, sisteme družbenih prepričanj, prevladujoče ideje, 

skupno razumevanje, vrednostne usmeritve, pogled na svet (Beckert 2010, 610–618) ter 

vrednote (Moeran 2011, 19). Slednje v tem obsegu obravnavamo na nivoju družbenega akterja. 

Zanima nas torej, kako kognitivni okviri posameznikov, delujočih na vplivnih in vodstvenih 

področjih družbenega akterja, ki so naši relevantni sogovorniki za potrebe zbiranja primarnih 

podatkov oz. predstavljajo (potencialno) vlogo pri tem, da je družbeni akter postal vozlišče, 

torej je že vozlišče ali pa v prihodnosti ne bo več vozlišče v industrijsko simbiotskem omrežju, 

dejansko vplivajo na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.  
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Socialni kapital kot interni socio-kulturni dejavnik obravnavamo na organizacijski ravni, in 

sicer kot notranji (organizacijski) socialni kapital oz. notranji socialni kapital organizacije, ki 

nastaja in odseva družbene odnose znotraj organizacije oz. družbenega akterja in se uresničuje 

preko skupnih ciljev ter skupnega zaupanja (Leana in van Buren 1999, 538–540). Na mezzo 

ravni oz. na ravni družbenega akterja ga definirajo odnosi sodelovanja med posamezniki v 

delovnem okolju (Iglič 2004, 2). Na tej ravni ga razumemo, kot ga definira Coleman (v 

Fukuyama 1995, 10), ki pravi, da slednji predstavlja zmožnost posameznikov, da v skupinah in 

organizacijah oz. znotraj družbenih akterjev skupno delujejo za dosego generalnih ciljev. 

Socialni kapital je torej definiran s svojo funkcijo – ni enotna entiteta, ampak raznolikost 

različnih entitet, katerim sta skupni dve značilnosti: vse so sestavljene iz nekega aspekta 

družbene strukture in vse pospešujejo določena dejanja posameznikov, ki so znotraj te strukture 

(Coleman 1988, 98). Socialni kapital je torej ustvarjen takrat, kadar se odnosi med posamezniki 

spremenijo na načine, ki spodbujajo delovanje (Coleman 1990 v Adam in Tomšič 2004, 386). 

Eksplicitno nas tako v pričujočem delu zanima socialni kapital med zaposlenimi na relaciji 

oddelkov, pristojnih za ravnanje z odpadki, okoljem, ekologijo ali sorodnim področjem, 

oddelkov, pristojnih za raziskave in/ali razvoj, ter oddelka vodstva posameznega družbenega 

akterja. Socialni kapital med zaposlenimi tako izhajajoč iz opredelitve po Leana in van Burnu 

(1999, 538–540) proučujemo oz. merimo z dvema sestavinama – s povezovalnostjo in 

zaupanjem, ki ju Leana in van Buren (1999, 541–543) označujeta za ključni komponenti oz. 

dimenziji socialnega kapitala. Povezovalnost pri tem razumemo kot pripravljenost in zmožnost 

sodelujočih znotraj družbenega akterja, da podredijo lastne cilje in z njimi povezana dejanja 

skupnim ciljem in dejanjem (Leana in van Buren 1999, 541). Zaupanje, za katerega Lane (1998, 

1) opozarja, da je v današnji družbi, kjer veljata povečana kompleksnost in negotovost, 

ključnega pomena za normalno delovanje v poslovnem svetu, pa obravnavamo na medosebni 

ravni, torej med zaposlenimi na relaciji izbranih oddelkov. V pričujočem delu zaupanje na 

medosebni ravni razumemo kot pričakovanje, da ena stran ne bo namerno oškodovala interesov 

druge (Cohen in Prusak 2001, 9).  

 

Medtem ko zaupanje kot eno izmed dimenzij socialnega kapitala obravnavamo na medosebni 

ravni, medorganizacijsko zaupanje kot eksterni socio-kulturni dejavnik obravnavamo na ravni 

med dvema ali več družbenimi akterji, ki kot vozlišča nastopajo v industrijsko simbiotskem 

omrežju. Tako razlikujeta tudi Sydow (1998, 31) in Kenning (2008, 463), in sicer med 

zaupanjem znotraj organizacij in med zaupanjem, ki je prisotno med družbenimi akterji. 

Razumemo ga, kot ga opredeljujeta Cummings in Bromiley (1996, 303), ki pravita, da gre v 
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primeru medorganizacijskega zaupanja za posameznikovo pričakovanje, bodisi med 

posameznikom bodisi med skupino, da bosta drug posameznik ali skupina ravnala 

dobronamerno in skladno z obvezami. Nadalje to pomeni, da bosta posameznik ali skupina 

iskrena v vseh obvezah in ne bosta izkoriščala druge strani, če bi se za to pokazala priložnost 

(Cummings in Bromiley 1996, 303). Prvotno nas zanima, ali je družbeni akter, ki kot vozlišče 

nastopa in deluje v industrijsko simbiotskem omrežju, preden je to postal, morebiti z enim ali 

več družbenimi akterji, ki so prav tako vozlišče, predhodno že sodeloval iz drugih namenov. 

Nadalje nas zanima, ali je bilo medorganizacijsko zaupanje med družbenimi akterji, preden so 

postali vozlišča v industrijsko simbiotskem omrežju, kot pravita Cummings in Bromiley (1996, 

303), dobronamerno in skladno z obvezami oz. ali je bilo ob določeni priložnosti izkoriščeno 

in kako je to vplivalo na družbenega akterja, preden je postal vozlišče v tem omrežju. Zanima 

nas tudi, kako medorganizacijsko zaupanje na družbenega akterja v omrežju vpliva zdaj – ali je 

dobronamerno ravnanje in ravnanje skladno z obvezami pogoj, da družbeni akter ostaja in 

deluje v industrijsko simbiotskem omrežju ali pa morda na izvajanje industrijske simbioze 

sploh ne vpliva.  

 

Predpostavka, da lahko socio-kulturni dejavniki pozitivno, negativno ali nevtralno vplivajo na 

strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij, nam ne pomaga prav veliko, v kolikor ne 

poznamo odnosov med socio-kulturnimi dejavniki, ki vplivajo na strukturiranje. V nadaljevanju 

to pomeni, da proučujemo, kako kombinacija vpliva socio-kulturnih dejavnikov pripelje do 

predvidenega rezultata. Ne osredinjamo se torej toliko na vprašanja, kateri izmed določenih 

socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje vpliva bolj, kateri manj in kateri je nevtralen, 

temveč pozornost posvečamo združevanju socio-kulturnih dejavnikov. 

 

Raziskovalno se osredotočamo na obdobje, ko industrijsko simbiotsko omrežje že ima določeno 

strukturo in s prihodom ali z odhodom družbenega akterja trenutno21 oz. obstoječo strukturo 

prične spreminjati – ko novi družbeni akter postane vozlišče v industrijsko simbiotskem 

omrežju in začne sodelovati z družbenimi akterji, ki že predstavljajo vozlišče in industrijsko 

simbiotsko omrežje, oz. ko obstoječi družbeni akter odide iz industrijsko simbiotskega omrežja. 

Slednje tako prične dobivati prenovljeno strukturo, torej novo število družbenih akterjev in 

novo število povezav med njimi. Eksplicitno nas zanima, kako lahko družbeni akter – pri čemer 

                                                           
21 Trenutna struktura industrijsko simbiotskega omrežja predstavlja strukturo, do katere smo prišli v 

obdobju zbiranja primarnih podatkov.   
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poudarjamo, da ne gre za posameznika oz. individualnega akterja, temveč v našem primeru za 

podjetje oz. organizacijo22 – oceni vpliv določenega socio-kulturnega dejavnika: ali je vplival 

oz. vpliva in, v kolikor vpliva, kako vpliva pri trenutnem sodelovanju z namenom izvajanja 

industrijske simbioze v industrijsko simbiotskem omrežju. Zanima nas torej, ali lahko družbeni 

akter vpliv socio-kulturnih dejavnikov oceni kot pozitiven, negativen ali nevtralen. Pozitiven 

vpliv v pričujočem delu interpretiramo kot vpliv, ki ohranja obstoj sodelovanja družbenih 

akterjev, ki kot vozlišča že nastopajo v industrijsko simbiotskem omrežju, in tudi pospešuje 

povečanje obstoječe strukture. Negativen vpliv interpretiramo kot vpliv, ki lahko otežuje obstoj 

sodelovanja družbenih akterjev, kar na eni strani rezultira v odhod obstoječih družbenih 

akterjev iz industrijsko simbiotskega omrežja in na drugi strani v zaviranje prihoda novih 

družbenih akterjev. Nevtralen vpliv interpretiramo kot vpliv, kjer socio-kulturni dejavniki niti 

ne pospešujejo niti ne zavirajo prihodov oz. odhodov družbenih akterjev iz industrijsko 

simbiotskega omrežja. V kolikor družbeni akter ocenjuje pozitiven vpliv socio-kulturnih 

dejavnikov, nas zanima, kaj mu sporočajo in kako so mu lahko v pomoč pri umestitvi oz. pri 

obstanku v industrijsko simbiotskem omrežju. V kolikor družbeni akter ocenjuje negativen 

vpliv socio-kulturnih dejavnikov, nas zanima, kaj mu sporočajo, da ga zavirajo bodisi pri 

umestitvi bodisi pri odhodu iz industrijsko simbiotskega omrežja. V primeru, da družbeni akter 

ocenjuje nevtralen vpliv socio-kulturnih dejavnikov, pa nas zanima, ali si morda posamezni 

socio-kulturni dejavnik pomensko interpretira drugače oz. ali pripisuje preferenco pozitivnega 

ali negativnega vpliva socio-kulturnim dejavnikom, ki jih v pričujočem delu ne obravnavamo. 

Slika 1.2 prikazuje ilustrativni oris opredeljenega raziskovalnega problema.  

                                                           
22 Organizacije nedvomno sprejemajo odločitve, si postavljajo cilje in iščejo sredstva za njihovo 

uresničevanje – če bi dejali, da so to le odločitve posameznih članov oz. posameznikov, bi na tem mestu 

zanikali načelo emergentnosti (Makarovič 2001, 8). V procesu sprejemanja odločitev v organizaciji 

načeloma res ne sodeluje nihče drug kot ljudje, ki jo sestavljajo, vendar so lahko končno sprejete 

odločitve nazadnje takšne, s kakršnimi se ne bi v celoti strinjal noben član, ki je sodeloval pri njihovem 

sprejemanju, saj so nastale šele na podlagi kombinacij različnih individualnih odločitev in delovanj, in 

ne le na podlagi volje kateregakoli individualnega akterja (ibid., 8). V tovrstnih primerih, ki seveda niso 

redki, gre za t. i. odločitve organizacije (ibid., 8). Organizacija jih sprejema in izvaja in s tem postane – 

če uporabimo Sibeonov izraz – družbeni akter (ibid., 8). Ko smo, tako kot Sibeon, priznali emergentnost 

družbenega akterja, ki nastaja iz individualnih akterjev, moramo po popolnoma logični analogiji priznati 

tudi emergentnost takšnih družbenih akterjev, ki nastajajo iz kombinacije več družbenih akterjev (ibid., 

8). Potem kolektivni akterji niso več le denimo enostavne organizacije, ki jih usmerjajo njihovi 

vodstveni organi, temveč tudi nadvse kompleksni sistemi, kot so denimo multinacionalne korporacije 

(ibid., 8), ki so poleg t. i. enostavnih organizacij pogosto vozlišča v industrijsko simbiotskih omrežjih.   
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Slika 1.2 Ilustrativni oris raziskovalnega problema 
 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2016 

 

Pomembno je poudariti, da raziskovalni problem razumevamo širše, in sicer govorimo o 

povezavi s kompleksnim procesom globalizacije, ki je imel skozi različne oblike sprememb v 

družbi, politiki in ekonomskem sistemu posreden vpliv tudi na razvoj industrijske simbioze in 

industrijsko simbiotskih omrežij. Omenjeno dejstvo skupaj z ozadji o geografski prisotnosti 

industrijsko simbiotskih omrežij v nadaljevanju narekuje odločitev za izbiro raziskovalnega 

teritorija, v okviru katerega gradimo empirični del doktorske disertacije. Za razliko od 

metodološkega nacionalizma, ki si obrise družbe zamišlja kot nekaj, kar se pokriva z obrisi 

nacionalne države, deluje globalizacija ravno obratno in pomeni procese preseganja 

teritorialnih meja in odpiranja novih transnacionalnih vezi in prostorov (Beck 2003, 24–26). Pri 
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določitvi raziskovalnega teritorija gremo torej čez meje nacionalnih držav – poleg držav, v 

katerih so znana formalna in mednarodno delujoča industrijsko simbiotska omrežja in jih prav 

tako obravnavamo, iščemo tudi neznana in neformalna industrijsko simbiotska omrežja. 

Proučevanje industrijsko simbiotskih omrežij tako gradimo na štirih geografskih nivojih: na 

lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju, kjer nivo predstavlja geografski 

teritorij, na katerem industrijsko simbiotska omrežja delujejo. V nadaljevanju težimo k 

proučevanju vseh treh velikosti industrijsko simbiotskih omrežij. Te določimo glede na 

velikosti, ki veljajo za omrežja v teoriji omrežij: majhno omrežje, ki vsebuje deset ali več 

vozlišč, srednje veliko omrežje, ki vsebuje sto ali več vozlišč, in veliko omrežje, ki vsebuje 

tisoč ali več vozlišč (Batagelj 2016, Newman 2015). 

 

1.3 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Upoštevajoč zastavljeni raziskovalni problem, njegovo relevantnost za raziskovanje ter obsežen 

kritični pregled literature in virov, določimo štiri glavna raziskovalna vprašanja, ki usmerjajo 

doktorsko disertacijo, pri čemer odgovore na prvi dve raziskovalni vprašanji iščemo skozi 

analizo delovanja industrijsko simbiotskih omrežij in odgovore na drugi dve raziskovalni 

vprašanji skozi analizo vpliva socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje industrijsko 

simbiotskih omrežij.  

 

Prvo raziskovalno vprašanje (RV1) se glasi: »Na katerem geografskem nivoju se v pretežni meri 

vzpostavi oz. se vzpostavijo industrijsko simbiotska omrežja?« Tukaj nas zanima, ali se začne 

industrijsko simbiotsko omrežje vzpostavljati na lokalnem (Domenech 2010; Onita 2006), 

regionalnem (Domenech 2010), državnem (Chertow 2007; Domenech 2010) ali mednarodnem 

nivoju (Chertow 2007), kar imenujemo kot nivo vzpostavljanja in nivo kasnejšega delovanja 

industrijsko simbiotskega omrežja. Izvedeti želimo tudi, ali se industrijsko simbiotsko omrežje 

najprej vzpostavi na lokalnem nivoju in se nato s pridobivanjem novih družbenih akterjev širi 

še na regionalni, državni in mednarodni nivo.  

 

Drugo raziskovalno vprašanje (RV2), ki je logično nadaljevanje prvega raziskovalnega 

vprašanja, se glasi: »Kolikšen vpliv pri vzpostavljanju industrijsko simbiotskih omrežij 

predstavlja geografska razdalja med družbenimi akterji kot vozlišči?« V okviru tega vprašanja 

nas zanima, kolikšna je dopustna oz. sprejemljiva geografska razdalja med vozlišči v kilometrih 

in ali je v primeru določenih tipov odpadnih virov lahko sprejemljiva tudi večja geografska 
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razdalja v kilometrih – ali lahko torej visoka vrednost odpadnih virov vpliva na večjo 

geografsko razdaljo.  

 

Tretje raziskovalno vprašanje (RV3) se glasi: »Kateri obravnavani socio-kulturni dejavniki v 

določeni meri vplivajo na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij?« Zanima nas, ali 

socio-kulturni dejavniki, za katere predpostavljamo, da vplivajo, dejansko vplivajo tako na 

začetno kot kasnejše strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij. Zanima nas tudi, ali na ta 

proces poleg obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov vplivajo tudi drugi socio-kulturni 

dejavniki, ki jih eksplicitno ne obravnavamo, pa bi se morda kje lahko pokazali kot pomembni.  

 

Četrto raziskovalno vprašanje (RV4) se glasi: »Kako določeni socio-kulturni dejavniki vplivajo 

na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij?« Pri tem raziskovalnem vprašanju, ki je 

logično nadaljevanje tretjega raziskovalnega vprašanja, pa nas torej zanima, kako vozlišča, ki 

jih zastopajo družbeni akterji, z zaznavanjem pozitivnosti, negativnosti ali nevtralnosti vpliva 

ugotovijo, kako so ti dejavniki vplivali na njihovo umestitev v industrijsko simbiotsko omrežje, 

kako vplivajo na trenutno sodelovanje in kako predvidevajo njihov vpliv na nadaljnje 

sodelovanje med družbenimi akterji.  

 

Skladno z zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji v nadaljevanju določimo glavno hipotezo in 

dve podhipotezi, na katere se osredinjamo v doktorski disertaciji in ki skozi raziskavo 

pomembno usmerjajo naša raziskovalna prizadevanja. Hipoteze preverjamo po doseženih ciljih 

in pridobljenih odgovorih na raziskovalna vprašanja.  

 

Glavna hipoteza (GH1) se glasi: »Socio-kulturni dejavniki vplivajo na strukturiranje 

industrijsko simbiotskih omrežij.« V okviru glavne hipoteze preverjamo, ali socio-kulturni 

dejavniki vplivajo na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij – ključna pomoč bodo 

odgovori na tretje in četrto raziskovalno vprašanje. V kolikor glavno hipotezo potrdimo, lahko 

preidemo na preverjanje podhipotez.  

 

Prva podhipoteza (PH1) se glasi: »Družbenemu akterju lahko pozitiven vpliv socio-kulturnih 

dejavnikov predstavlja pomoč pri umestitvi in nadaljnjem sodelovanju v industrijsko 

simbiotskem omrežju.« V okviru te podhipoteze preverjamo, ali družbeni akterji socio-kulturne 

dejavnike uporabljajo kot pomoč pri umestitvi in nadaljnjem sodelovanju v industrijsko 

simbiotskih omrežjih – ključna pomoč bodo odgovori na četrto raziskovalno vprašanje.  
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Druga podhipoteza (PH2) se glasi: »Družbenega akterja lahko negativen vpliv socio-kulturnih 

dejavnikov zavira pri umestitvi in nadaljnjem sodelovanju v industrijsko simbiotskem omrežju.« 

V okviru te podhipoteze preverjamo nasproten scenarij kot pri prvi podhipotezi – tudi pri 

preverjanju te podhipoteze predstavljajo ključno pomoč odgovori na četrto raziskovalno 

vprašanje. 

 

Pričujoče delo tako predstavlja natančno in premišljeno udejstvovanje na področju analize 

omrežij in sociologije s ciljem ugotoviti, kako se industrijsko simbiotska omrežja strukturirajo, 

ali določeni socio-kulturni dejavniki vplivajo na njihovo strukturiranje in, če vplivajo, kako. Z 

omenjenimi vprašanji o strukturiranju, torej »Kateri?«, in vplivu, torej »Kako vplivajo?«, 

želimo priti do resnično aktualnih in relevantnih znanstvenih dognanj. Ključnega pomena je 

tudi to, da težišče raziskave v doktorski disertaciji, za razliko od nekaterih za nas pogojno 

relevantnih in sorodnih raziskav (Domenech 2010; Kurup 2007; Hatefipour 2012; Rehn 2013), 

ni izpeljevanje novih teoretičnih osnov, temveč opiranje na že uveljavljene in obstoječe 

teoretične osnove, ki jih osvetljujemo na način, značilen za družboslovna razmišljanja. 

 

1.4 Namen in cilji raziskovanja 

 

Z izsledki in znanstvenimi dognanji je namen raziskave pospešiti in obogatiti začetne korake v 

razmeroma mlad družboslovni svet industrijsko simbiotskih omrežij. Omenjeno se izraža skozi 

prizadevanja, ki so usmerjena v približanje raziskave vsem raziskovalcem, ki se soočajo s 

sorodnimi vprašanji o družboslovnem pogledu na industrijsko simbiotska omrežja, in vsem 

tistim raziskovalcem, ki se soočajo z vprašanji o komplementarnosti področij proučevanja – 

torej o celostnem proučevanju industrijsko simbiotskih omrežij z ekonomskega, ekološkega in 

družboslovnega področja. 

 

Doseganje namena v nadaljevanju pogojujemo s ključnimi cilji raziskave v doktorski 

disertaciji. Prvi cilj je ugotoviti, kako poteka strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij v 

družbenem miljeju. Drugi cilj je ugotoviti, ali socio-kulturni dejavniki vplivajo na ta proces, 

tretji cilj pa je ugotoviti, kako vplivajo na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij. Za 

njihovo dosego je treba izpolniti t. i. predhodni cilj, in sicer ugotoviti geografsko prisotnost 

industrijsko simbiotskih omrežij. Z dosego omenjenega predhodnega cilja in ključnih ciljev ter 

z najdenimi odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja v nadaljevanju preverimo 

postavljeno glavno hipotezo in podhipotezi. 
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1.5 Vsebinski okvir doktorske disertacije 

 

Doktorsko disertacijo gradimo s petimi vsebinskimi sklopi. Uvod kot prvi vsebinski sklop na 

začetku predstavi zakonodajno-pravni okvir obravnavanega področja. Nadaljuje s 

predstavitvijo raziskovalnega problema in njegove relevantnosti, v kateri so prikazani razlogi 

in odgovori na vprašanji »Zakaj je raziskovalni problem sploh aktualen?« in »Zakaj ga je 

smiselno raziskovati?« V okviru relevantnosti raziskovalnega problema sta predstavljeni tudi 

aktualnost in pomembnost raziskave za družboslovne raziskovalce, ki se jim zastavljajo 

analogna raziskovalna vprašanja. Nadalje podrobno predstavi ključna raziskovalna vprašanja, 

nato pa preide do glavne hipoteze in podhipotez, ki predstavljajo jedro doktorske disertacije in 

skozi celotno raziskavo usmerjajo naša raziskovalna prizadevanja. Nadaljuje s predstavitvijo 

namena in ciljev raziskave, katerih uresničitev je potrebna za dosego pričakovanih rezultatov 

in preveritev postavljenih hipotez. Na koncu oz. v zadnjem delu predstavi strukturo doktorske 

disertacije, ki jo prikaže po vsebovanih vsebinskih sklopih. 

 

Drugi vsebinski sklop oriše teoretično-konceptualni diskurz, ki ga gradimo v treh delih. Prvi 

del na začetku predstavi historiat industrijske simbioze, nadaljuje z občo opredelitvijo 

industrijske simbioze in opredelitvijo industrijske simbioze skozi teorijo grozdenja po Michaelu 

Porterju, nato pa predstavi dejanske koristi industrijske simbioze. Drugi del predstavi 

konceptualna in kontekstualna izhodišča industrijsko simbiotskih omrežij, in sicer jih opredeli 

skozi teorijo omrežij. Tretji del predstavi konceptualna in kontekstualna izhodišča socio-

kulturnih dejavnikov v industrijsko simbiotskih omrežjih – oriše koncept izbranih oz. določenih 

socio-kulturnih dejavnikov in jih umesti v kontekst proučevanja. Delovanje industrijske 

simbioze znotraj industrijsko simbiotskih omrežij v prvih treh delih teoretično-konceptualnega 

diskurza pojasnjujemo skozi vsebinsko in strukturno-analitično domeno – čeprav domeni 

izhajata iz povsem različnih izhodišč, imata obe stičišče v teoriji omrežij (Freeman 1977, 1979; 

Freeman et al. 1991; Newman 2010, 2015; de Nooy, Mrvar, Batagelj 2009; Wasserman in Faust 

1999), skozi katero pojasnjujemo dobršen del delovanja industrijsko simbiotskih omrežij, saj je 

teorija omrežij izjemnega pomena pri razumevanju, proučevanju in pojasnjevanju industrijsko 

simbiotskih omrežij. Medtem ko ima vsebinska domena začetek v industrijski ekologiji 

(Graedel in Allenby 2003), nadaljevanje v teoriji organizacijske kulture (Schein 1987, 2004; 

Deal in Kennedy 1992; Jelovac in Rek 2010), institucionalni teoriji (Scott 2008; Campbell in 

Lindberg 1990; Campbell 2004, 2005; Wats in Holme 1993), socialni ekologiji (Bookchin 

2004, 2005; Cifrić 2012), teoriji socialnih polj (Beckert 2010, DiMmaggio 1997, Moeran 2011), 
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teoriji socialnega kapitala (Coleman 1988; Leana in van Buren 1999; Fukuyama 1998; Adam 

et al. 2001) in teoriji medorganizacijskega zaupanja (Lane 1998; Sztompka 1991; Cohen in 

Prusak 2001; Sydow 1998; Kenning 2008; Cumings in Bromiley 1996), nato pa preko teorije 

grozdenja (Marshall 1920; Weber 1929) preidemo do teorije omrežij, kjer ima strukturno-

analitična domena izhodišče v diskretni matematiki (Haray 1995; Diestel 2005; Gross 2003), 

katere poddisciplina je teorija grafov (Bondy in Murty 2008; Haray 1969, 1973; Newman 2002, 

2010) in preko katere preidemo do teorije omrežij, ki je matematično podprta prav s slednjo. 

Slika 1.3 prikazuje ilustrativni oris operacionalizacije teoretično-konceptualne podlage pri 

proučevanju delovanja industrijske simbioze znotraj industrijsko simbiotskih omrežij. 

 

Slika 1.3 Operacionalizacija teoretično-konceptualne podlage pri proučevanju delovanja 

industrijske simbioze znotraj industrijsko simbiotskih omrežij 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2016 

 

Tretji vsebinski sklop oriše celoten metodološki okvir doktorske disertacije. Na začetku 

nazorno predstavi metodološki okvir za izvedbo sekundarne analize podatkov, pri čemer se 
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osredotoči na zbiranje sekundarnih (kvalitativnih in kvantitativnih) podatkov, ki jih črpamo iz 

relevantnih mednarodnih baz in spletnih borz, poročil, analiz in drugih študij o izvajanju in 

poteku industrijske simbioze v industrijsko simbiotskih omrežjih. Sekundarna analiza podatkov 

je nujno potrebna za identifikacijo vseh industrijsko simbiotskih omrežij, na kateri temeljita 

analiza omrežij in analiza vpliva socio-kulturnih dejavnikov, kjer obe temeljita na primarnih 

podatkih. V nadaljevanju tretji vsebinski sklop predstavi metodološki okvir za izvedbo lastnega 

konceptualnega okvira oz. za izvedbo primarne analize podatkov. Nazorno predstavi uporabo 

raziskovalnih metod – metodo analize omrežij, ki je v okviru matematične formulacije podprta 

s teorijo grafov in teorijo omrežij, ter kvalitativno komparativno metodo, natančneje 

kvalitativno komparativno metodo mehkih množic po Charlesu Raginu. 

 

Četrti vsebinski sklop oz. jedro raziskave predstavlja empirični del, ki ga gradimo v dveh delih. 

Prvi, kvantitativni del raziskave, predstavlja analizo identificiranih industrijsko simbiotskih 

omrežij, pri čemer skozi študije primera najprej nazorno predstavi identificirana industrijsko 

simbiotska omrežja in njihovo delovanje. Drugi, kvalitativni del raziskave, pa predstavlja 

analizo primarnih podatkov z namenom proučevanja vpliva določenih socio-kulturnih 

dejavnikov na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij. 

 

Zadnji, peti vsebinski sklop, predstavlja empirične ugotovitve raziskave in zaključke. Na 

začetku predstavi odgovore na raziskovalna vprašanja in preveri hipoteze. V nadaljevanju 

predstavi diskusijo in izvirni prispevek k znanosti obravnavanega področja. Na koncu izpostavi 

odprte probleme v okviru raziskave, ki logično narekujejo predloge nadaljnjih raziskav, in tako 

spregovori še o možnostih nadaljnjega razvoja obravnavanega področja v mednarodnem 

znanstvenem merilu. 
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2 TEORETIČNO-KONCEPTUALNI DISKURZ 

 

»Ena od glavnih stvari teoretičnih raziskav na vsakem področju znanosti je, da odkrijemo 

tisto točko, s katere vidimo stvari v največji preprostosti.« 

(Josiah Willard Gibs) 

 

V tem sklopu orišemo teoretično-konceptualni diskurz, ki ga gradimo v treh delih. V prvem 

delu predstavimo historiat industrijske simbioze, nadaljujemo z občo opredelitvijo industrijske 

simbioze, opredelitvijo industrijske simbioze skozi teorijo grozdenja, nato pa predstavimo 

njene dejanske koristi. V drugem delu predstavimo konceptualna in kontekstualna izhodišča 

industrijsko simbiotskih omrežij, ki jih opredelimo skozi teorijo omrežij. V tretjem delu se 

posvetimo vsebinski domeni, pri čemer izhajajoč s sociološkega vidika po najrelevantnejših 

avtorjih predstavimo obravnavane socio-kulturne dejavnike – organizacijsko kulturo, družbeno 

odgovornost, odnos do okolja, kognitivne okvire, socialni kapital in medorganizacijsko 

zaupanje. 

 

2.1 Industrijska simbioza 

 

2.1.1 Historiat industrijske simbioze: pojavnosti in oblike 

 

Industrijska simbioza se je s terminom, kot ga poznamo danes, začela omenjati v obdobju pred 

drugo svetovno vojno, in sicer ene izmed prvih zametkov najdemo na področju ekonomske 

geografije. Leta 1934 je ameriški geograf Almon Ernest Parkins v svojem članku z naslovom 

»The Geography of American Geographers«, ki je bil objavljen v The Journal of Geography, 

prvič omenil termin industrijska simbioza (Descrochers in Leppälä 2010, 339). Termin je v 

dotičnem članku omenjen zgolj enkrat in, kot je razvidno, ni opredeljen, uporabljen je pri 

naštevanju t. i. notranjih komor, ki jih je mogoče umestiti v kroge geografije – članek namreč 

predstavlja opredelitve geografije v kontekstu »manj je več« (Parkins 1934, 229).  

 

Nekoliko konkretneje, vendar še vedno brez opredelitve, je termin konjuktivna industrijska 

simbioza leta 1937 v svojem članku z naslovom »Geography of Glass Manufacture at Toledo, 

Ohio«, ki je bil objavljen v Journal of Economic Geography, uporabil ameriški ekonomski 

geograf Walter G. Lezius (Lezius 1937, 406). S terminom konjuktivna industrijska simbioza je 
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slednji opisal, kako se plin, ki kot stranski produkt nastaja pri pridobivanju naftnih derivatov, v 

prilagojeni obliki uporablja kot gorivo pri procesu taljenja v steklarski industriji v Toledu (ibid., 

406).  

 

Uraden razvoj industrijske simbioze se je prav tako na področju ekonomske geografije pričel 

kmalu po koncu druge svetovne vojne, ko je leta 1947 ameriški geograf George Renner z 

ekološkega vidika opisal organske odnose med panogami (Renner 1947, 168). Na podlagi 

proizvodnje odpadnih in stranskih produktov ter njihovega pretoka med panogami je opisal 

možnost, da en družbeni akter dostavlja svoje odpadne vire v drugo panogo, ki lahko te odpadne 

vire uporabi kot surovino. Renner je te odnose poimenoval industrijska različica simbioze, do 

katere prihaja v ekosistemih (Renner 1947, 168), vendar kljub temu, da je šlo za izvajanje in 

aktivnosti industrijske simbioze, termina »industrijska simbioza« še vedno ni uporabil.  

 

Leta 1967 je predsednik ameriškega združenja za napredek v znanosti Don Krasher Price pisal 

o tem, da obstajajo primeri industrijske simbioze, pri čemer ena industrija nevtralizira odpadke 

druge industrije oz. jih uporabi (Spilhaus 1967, 1130).  

 

Leta 1988 je Robert Ayres predlagal izraz »industrijski metabolizem« in koncept razširil še na 

celoten nabor fizičnih procesov, v katerih se surovine, energija in delo pretvorijo v končne 

produkte in odpadne vire v (bolj ali manj) stabilnih pogojih (Ayres in Simonis 1994 v Zhang et 

al. 2015, 91).  

 

Sodobna uporaba termina »industrijska simbioza« se je začela leta 1989, ko je danski 

raziskovalec Valdemar Christensen, vodja proizvodnje v elektrarni Asnaes, uporabil danski 

prevod tega termina na primeru eko-industrijskega parka Kalundborg na Danskem (Dougherty 

1997 v Zhang et al. 2015, 91). Leto 1989 zato označujemo kot inspirativno in prelomno leto za 

industrijsko simbiozo, saj so se v tem času začele oblikovati prve študije in dejansko izvajanje 

industrijske simbioze (Chertow 2007, 12). Istega leta je začel nastajati tudi svetovno znani 

primer Kalundborg na Danskem, kjer so organizacije oz. družbeni akterji v povezavi z 

njihovimi lokalnimi oblastmi razvili omrežje za izmenjavo odpadnih virov, ki se jih da v 

industrijskih procesih ponovno uporabiti za vhodne surovine (Van Berkel et al. 2009, 1272; 

DeSimone in Popoff 2000, 54–55). Slika 2.1 prikazuje trenutno topološko razmestitev 

družbenih akterjev za predstavljeni primer Kalundborg. 
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Slika 2.1 Topološka razmestitev družbenih akterjev za primer Kalundborg 

Vir: prirejeno po Kalundborg Symbiosis 2015 

 

V Kalundborgu so v tem obdobju začeli tudi formalno definirati odnose med panogami v 

industrijskem parku, uspeh slednjega pa je pritegnil mednarodno pozornost in spodbudil 

številne nadaljnje študije (Engberg 1992; Gertler in Ehrenfeld 1996; Schwarz in Steininger 

1997; Ehrenfeld in Chertow 2002 v Zhang et al. 2015, 92). Omenjeni raziskovalni prispevki so 

utemeljili teoretično podlago za vse nadaljnje raziskave o industrijski simbiozi (Zhang et al. 

2015, 92). S primerom Kalundborg, ki ga danes označujemo za svetovno najbolj prepoznaven 

primer industrijske simbioze, in ostalimi primeri, ki so sledili, so se začele dosegati ekološke, 

ekonomske in družbene koristi industrijske simbioze. Študije o industrijski simbiozi danes 

uporabljajo sistematične metode, ki izvirajo iz študij zapletenih ekoloških ali bioloških 

sistemov in katerih cilj je razširiti raziskave industrijskega metabolizma in podrobno analizirati 

izmenjavo materialov in energije skozi omrežje panog (Zhang et al. 2015, 91). Rezultati 

tovrstnih analiz so pomembni za razumevanje tega sistema, zato se je to področje v zadnjih 

tridesetih letih razvijalo izjemno hitro (Harper in Graedel 2004; Korhonen 2004 v Zhang et al. 

2015, 91). 

 

Razvoj teorije o industrijski simbiozi je vključeval analiziranje in dopolnjevanje teoretičnih 

temeljev ter razvoja praktičnih primerov (Zhang et al. 2015, 91). Frosch in Gallopoulus (1989 

v Zhang et al. 2015, 92) sta predlagala koncept industrijskega ekosistema, pri čemer se 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

43 
 

tradicionalni model industrijske aktivnosti preoblikuje v bolj integrirani sistem, ki je 

industrijska različica naravnega ekosistema. Tak sistem bi optimiziral porabo energije in 

materialov, zmanjšal ustvarjanje odpadkov ter izkoristil odpadne in stranske vire iz enega 

procesa kot surovine za druge procese (Zhang et al. 2015, 92). Materiali in energija bi tako 

krožili na podoben način, kot prihaja do kroženja snovi v naravnih ekosistemih (Zhang et al. 

2015, 92). Lowe in Evans (1995 v Zhang et al. 2015, 92) sta različne načine, v katerih je 

industrijski ekosistem podoben zaprtemu naravnemu sistemu, tudi opisala. Izhajajoč iz 

navedenega in obstoječih virov za prvo formalno omembo in nadaljnje izvajanje industrijske 

simbioze je mogoče svetovno gledano razvojno-evolucijski čas oz. formalni historiat 

industrijske simbioze razdeliti na tri večja zgodovinska obdobja. Prvo zgodovinsko obdobje 

predstavljajo t. i. rudimentarne oblike izvajanja industrijske simbioze med letoma 1934 in 1945. 

Drugo zgodovinsko obdobje med letoma 1945 in 1981 predstavljajo klasične oblike izvajanja 

industrijske simbioze in tretje zgodovinsko obdobje po letu 1981 sodobne oblike industrijske 

simbioze z vključenimi primeri, ki sledijo ključnemu cilju, torej doseganju ekoloških, 

ekonomskih in družbenih koristi ob ponovni uporabi odpadnih virov v industrijskih in 

neindustrijskih procesih. Slika 2.2 prikazuje umestitev oblik industrijske simbioze v tri 

zgodovinska obdobja. Pri umestitvi gre seveda za narejeno umestitev, za katero se lahko izkaže, 

da ni edina obstoječa, pa vendar se v pričujočem delu zdi vsebinsko logična. 

 

Slika 2.2 Umestitev oblik industrijske simbioze v zgodovinska obdobja 

Vir: Fric, lastna raziskava 2016 

 

Oblike izvajanja industrijske simbioze do leta 1934 je mogoče na tem mestu umestiti v 

neformalni razvoj oblik izvajanja industrijske simbioze, pri čemer lahko neformalne oblike 

industrijske simbioze v nadaljevanju razdelimo še na predpojavne in pojavne oblike izvajanja. 

K predpojavnim oblikam velja zagotovo umestiti blagovne menjave in k pojavnim oblikam 

blagovno-finančne menjave materialnih dobrin. Slednje so bile prisotne v primerih, ko je nekdo, 

ki določenih materialnih dobrin (lahko je šlo za odpadni vir ali pa tudi ne) ni potreboval, slednje 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

44 
 

prodal tistemu, ki jih je potreboval, in v zameno zanje prejel denar. V obeh primerih seveda o 

prvih zametkih industrijske simbioze težko govorimo, prav tako o tem, da so obstajali ekološki 

in družbeni razlogi za izmenjave – v ospredju je obstajal razlog po preživetju in kasneje po 

denarju, torej lahko le posredno govorimo o ekonomskih razlogih. Prav tako je v teh dveh 

primerih do obdobja industrijske družbe (1775) težje govoriti o optimalni rabi materialnih 

dobrin, ki danes velja za eno izmed prioritetnih aktivnosti industrijske simbioze – čeprav 

dopuščamo možnost, da je tudi ta aktivnost v tem obdobju ponekod že obstajala. Z nastopom 

in časom trajanja industrijske družbe (1775–1970) se je začela povečevati optimalna uporaba 

(redkih) materialnih dobrin v proizvodnih procesih, in razvijati so se začele tudi rudimentarne 

različice industrijske simbioze, s katerimi definiramo formalni razvoj oblik izvajanja 

industrijske simbioze. 

 

2.1.2 Obča opredelitev industrijske simbioze 

 

Simbiozo23 v naravnem okolju razumemo kot skupno življenje oz. odnos med različnimi 

živalskimi ali rastlinskimi vrstami organizmov oz. simbiontov, v katerem omenjeni občasno ali 

neprestano medsebojno sodelujejo – gre torej za življenjsko združbo, ki prinaša medsebojno 

korist in do katere pride preko vzajemne pomoči v kraljestvu živali in rastlin (Wilfing 1993, 58; 

Lah 2008, 318). Medvrstni odnos24 lahko med simbionti poteka kot škodljivo ali parazitsko, 

neškodljivo ali komenzalsko ter koristno ali mutualistično razmerje (Hawksworth et al. 1995, 

616). Kadar medvrstni odnos poteka kot parazitsko razmerje, je v tem razmerju en simbiont 

deležen koristi, medtem ko drugi simbiont utrpi škodo – najznačilnejši tovrstni odnos je odnos 

med zajedavcem in gostiteljem zajedavca, torej denimo med virusom in celico (Moon, Otto in 

Towle 1960, 33). Kadar medvrstni odnos poteka kot komenzalsko razmerje, je v tem razmerju 

en simbiont deležen koristi, medtem ko drugi simbiont nima koristi, a niti ne utrpi škode – 

najznačilnejši tovrstni odnos je odnos med spužvo in rakovico (ibid., 33). Kadar pa medvrstni 

odnos poteka kot mutualistično razmerje, imata v tem razmerju medsebojno korist oba – 

najznačilnejši tovrstni odnosi so odnosi med glivami in drevesi, ki so povezane s koreninami, 

preko katerih si izmenjujejo hranilne snovi, in pa denimo raki samotarji, ki na svojih hišah 

prenašajo morske vetrnice (Peacock 2011, 223). V tovrstnem primeru, ko simbioza deluje po t. 

                                                           
23 Termin »simbioza« je leta 1879 v grškem jeziku (gr. symbiosis) v biologiji uvedel Anton de Bary 

(Darlington 1951 v Zhang et al. 2015, 92). 
24 Proučevanje medvrstnih odnosov v pretežni meri uvrščamo v populacijsko ekologijo, ki jo 

obravnavamo kot eno izmed znanstvenih poddisciplin ekologije, osredotoča pa se zlasti na proučevanje 

skupin simbiontov, ki živijo v istem prostoru in času (Rockwood 2006, 1).   
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i. konceptu mutualizma, na katerem od samega začetka temelji odnos industrijske simbioze, si 

vsaj dve različni vrsti simbiontov v medsebojno korist izmenjujeta materialni vir, energijo ali 

informacijo (Huber 2012, 2).  

 

Industrijska simbioza za razliko od simbioze poteka v družbenem miljeju in je v pretežni meri 

obravnavana s stališča priložnosti izkoriščanja ekoloških, ekonomskih in družbenih koristi. 

Določeni avtorji (Chertow 2007, 12; Howard-Grenville in Paquin 2008, 158; Gingrich 2012, 44) 

industrijsko simbiozo definirajo kot pristop k industrijski ekologiji25, kot sopomenko 

industrijske ekologije (Phillips et al. 2005, 242), kot podmnožico industrijske ekologije 

(Chertow in Lombardi 2005, 6535), kot aktivnost v industrijskem ekosistemu26 (Rui in Heijungs 

2010, 1), kot eko-industrijsko simbiozo, ki predstavlja krožno gospodarstvo na lokalnem in 

regionalnem okolju ter pristop za okolje (Hartard 2008), kot orodje za krožno gospodarstvo 

(Laybourn 2017) in kot eno izmed nivojev proučevanja industrijske ekologije (Hartard 2008). V 

Evropi je industrijska simbioza na vseh nivojih, tj. na lokalnem, regionalnem, državnem in 

mednarodnem, vedno bolj obravnavana kot strateško orodje za gospodarski razvoj, zeleno rast, 

inovativnost in učinkovitost virov (Laybourn in Lombardi 2012, 11). Evropska komisija v 

zakonodajnem okviru evropske politike industrijsko simbiozo upošteva kot sestavni del tako 

gospodarske kot okoljske politike, pri čemer velja izpostaviti strategijo »Resource Efficiency 

Flagship Initiative, 1 part of the Europe 2020 Strategy, the Growth Strategy for Europe«, katere 

ključna vizija je pametna, trajnostna in vključujoča Evropa (ibid., 11). V tovrstni strategiji je 

industrijska simbioza predstavljena v kontekstu vraščenosti in s tendenco po njenem izvajanju 

za povečanje učinkovitosti virov ter s tendenco, da bi moralo izvajanje industrijske simbioze 

postati prioritetna naloga vseh držav članic EU (ibid., 11). Pri izvajanju industrijske simbioze po 

konceptu mutualizma si družbeni akterji med seboj delijo večino svojih virov, ki so jih uspeli 

skozi usklajevanja prepoznati oz. identificirati kot uporabne – v nadaljevanju to pomeni, da ne 

                                                           
25 Industrijska ekologija je znanstvena disciplina, ki se ukvarja s proučevanjem materialnih in 

energetskih tokov v industrijskih in storitvenih aktivnostih z namenom njihove pravilne in ponovne 

uporabe (White 1994, 5). Industrijska ekologija se je razvila na stičišču kemije, fizike in industrije z 

ekologijo, združuje vsa ta področja in meri vplive, ki jih imajo proizvodi na naravo (Goleman 2011, 12). 

Korenine ima v spoznanju, da obstajajo številne vzporednice med industrijskimi in naravnimi sistemi 

(Goleman 2011, 12), zato si industrijska ekologija prizadeva, da industrijski sistemi niso ločeni od 

ostalih okoliških sistemov, temveč delujejo skladno z njimi (Graedel in Allenby 2003, 18). Celoten 

koncept industrijske ekologije je zasnovan v smeri optimizacije virov, energije in kapitala skozi cikel 

proizvoda/izdelka od vhodnih surovin za njegovo proizvodnjo do njegovega zastaranja, potencialne 

ponovne uporabe ali odstranitve oz. odlaganja (ibid., 11). 
26 Industrijski ekosistem je integriran sistem, znotraj katerega poteka optimizirana poraba energije, 

materialnih virov in odplak, ki kot nova surovina služijo za drug proizvodni ali neproizvodni proces 

(Frosch et al. 1989, 144). 
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gre zgolj za izmenjavo odpadnih virov, ampak tudi za izmenjavo storitev, opreme in prostorov 

(CTTEI 2013, 13). Izmenjave oz. sinergije med družbeni akterji ponazorimo z odražanjem preko 

t. i. sodelovalnega načela 3-RVe (Reduction at the Source, Reuse, Recycling, Value Extraction 

and Elimination), ki predstavlja zmanjšanje na izvoru, ponovno uporabo, predelavo, ekstrakcijo 

vrednosti in izločanje (ibid., 13). S sledenjem tovrstnemu cilju družbeni akterji zmanjšujejo 

obremenitve okolja, povečujejo svojo ekonomsko učinkovitost in povečujejo (svojo) družbeno 

odgovornost (ibid., 13). Pomembno vlogo predstavlja geografska bližina družbenih akterjev – 

zlasti v logistiki vzpostavljanja sinergij in iskanja njihovih ekoloških, ekonomskih in družbenih 

upravičenosti (ibid., 13). Sinergije med družbenimi akterji se torej ne odražajo zgolj skozi koristi 

za posamezne družbene akterje, temveč prispevajo tudi k celotni regiji, znotraj katere se sinergije 

izvajajo – krepi se lokalni razvoj, glede na tokove, ki so del sinergij, prihajajo novi družbeni 

akterji, izboljšujejo se veščine vključenih v sinergije (ibid., 13). Izvajanje industrijske simbioze 

je lahko koordinirano s strani t. i. tretje osebe oz. družbenega akterja kot koordinatorja ali s strani 

družbenega akterja, ki je neposredno vključen v tokove z namenom doseganja tovrstnih sinergij 

(ibid., 13). Industrijska simbioza je torej v družbenem miljeju del industrijskega ekosistema, ki 

ga razumemo kot okolje, kjer družbeni akterji skrbijo za transformacijo odpadnih 

materialnih/vodnih/energetskih virov v ponovne surovine, posamezne znanstvene discipline in 

poddiscipline pa industrijsko simbiozo proučujejo v domeni svojih okvirov. Slika 2.3 prikazuje 

ilustrativni oris proučevanja industrijske simbioze po trenutno najaktualnejših znanstvenih 

disciplinah in poddisciplinah. 
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Slika 2.3 Ilustrativni oris proučevanja industrijske simbioze glede na znanstvene discipline in 

poddiscipline 

Vir: Fric, lastna raziskava 2016 

 

Številni znanstveniki in raziskovalci, ki delujejo znotraj ene ali več zgoraj omenjenih 

znanstvenih disciplin ali poddisciplin, pri proučevanju industrijske simbioze izhajajo pretežno 

iz treh glavnih perspektiv, tj. iz karakterizacije pogojev, pod katerimi potekajo kompleksne 

oblike oz. tipi industrijske simbioze, iz razmerij izmenjav, ki ohranjajo razvoj posameznih 

tipov, in iz koristi, ki so jih deležne najrazličnejše industrijske panoge, ki izvajajo industrijsko 

simbiozo (Chertow 2000; Harper in Graedel 2004; Chertow in Lombardi 2005 v Zhang et al. 

2015, 92). Walls in Paquin (2015, 32) industrijsko simbiozo pojasnjujeta kot kolaborativni 

okoljski ukrep, s katerim podjetja kot družbeni akterji delijo ali izmenjujejo stranske proizvode, 

surovine, energijo ali odpadke z namenom, da krepijo gospodarstvo in zmanjšujejo negativne 
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vplive na okolje. Deutz (2014, 4) industrijsko simbiozo pojasnjuje skozi tok neizkoriščenih 

virov, ki vključuje snovi, predmete in/ali energijo in poteka od družbenega akterja, ki bi 

neizkoriščene vire zavrgel, do drugega družbenega akterja, ki lahko te vire uporabi kot 

nadomestek novih virov. Chertowova (2007, 12) jo definira kot kolektivni pristop, ki z namenom 

konkurenčne prednosti vključuje fizičen tok materialov, energije, vode in stranskih produktov 

med družbenimi akterji v različnih panogah industrije. Kot pravi, je osredotočena na izmenjave 

stranskih proizvodov, sinergijo virov in kolektivno zmanjšanje odpadkov (Chertow 2004, 408).  

Laybourn in Morrisey (2009, 7) jo definirata v kontekstu inovativnosti, in sicer kot inovativno 

strategijo za bolj trajnostno rabo virov (vključujoč materiale, energijo, vodo, sredstva, strokovna 

znanja in izkušnje). V medsebojno odvisnem odnosu tako vsak izmed družbenih akterjev ob 

doseganju lastnih koristi prispeva k blaginji drugega družbenega akterja in celotne družbe 

(Manahan 1999, 58). Li (2018, 62) nadalje navaja, da je bila industrijska simbioza razvita v 

domeni industrijske ekologije in raziskuje načine za vzpostavitev omrežij znanja, kako do novih 

virov preko izmenjav materialov, energije in odpadkov. Raziskuje tudi načine, kako preko 

poslovnih procesov do razvoja omrežij sinergij za podporo razvoju industrijskih ekosistemov, 

pri čemer se izmenjave vršijo v zaprtih zankah in predstavljajo učinkovitost kaskadne energije 

(ibid., 62). Lombardi in Laybourn (2012, 31–32 v Li 2018, 62) pravita, da je za izmenjave 

značilen nov izvor zahtevanih vložkov in dodana vrednost za rezultate neproizvodnih izdelkov, 

kar podpirajo izboljšani poslovni in tehnični procesi ter kultura sprememb. Industrijska 

simbioza, ki jo proučujemo z vidika industrijske ekologije in deluje upoštevajoč njena načela, 

kot navaja Li (2018, 62), obstaja v naslednjih treh kategorijah:  

1. kategorija: regionalni razvoj na osnovi skupnosti – tovrstni primer je industrijska simbioza 

v Kalundborgu na Danskem; 

2. kategorija: nacionalni programi industrijske simbioze – tovrstni primer predstavlja 

nacionalni program industrijske simbioze v Združenem kraljestvu (National Industrial 

Symbiosis Programme – NISP) in 

3. kategorija: eko-industrijski parki (EIP), ki so prisotni po vsem svetu. 

 

V splošnem pomenu industrijska simbioza predstavlja odnos med družbenimi akterji, med 

katerimi poteka izmenjava odpadnih virov, tj. materialnih, vodnih ali energijskih, izmenjave pa 

predstavljajo sinergije med temi akterji. Kot navaja Chertowova (2007 v Chertow 2000, 12), v 

splošnem obstajajo tri osnovne možnosti za izmenjavo odpadnih virov: ponovna uporaba 

izdelkov (nadomestki za komercialne proizvode ali surovine), delitev oz. združena raba virov 

(energija, voda in odpadna voda) in skupno opravljanje storitev (požarna varnost, prevoz in 
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oskrba s hrano). V nadaljevanju je tako Chertowova (2004, 412) glede na prostorski in 

organizacijski obseg izvajanja industrijske simbioze določila taksonomijo petih tipov 

materialnih izmenjav, pri čemer: 

 tip 1 predstavlja potek splošne izmenjave odpadnih virov; 

 tip 2 predstavlja potek izmenjave odpadnih virov znotraj meja objekta družbenega akterja; 

 tip 3 predstavlja potek izmenjave odpadnih virov med več družbenimi akterji, vendar se ti 

družbeni akterji geografsko nahajajo znotraj istega objekta oz. znotraj meja, kjer se nahaja 

več različnih družbenih akterjev; 

 tip 4 predstavlja potek izmenjave odpadnih virov med več lokalnimi družbenimi akterji, ki 

so geografsko prisotni znotraj iste regije, vendar se ne nahajajo skupaj, in  

 tip 5 potek izmenjave odpadnih virov med več družbenimi akterji, ki se geografsko nahajajo 

čez mejo oz. v različnih regijah. 

 

Tip 1 je načeloma najmanj soroden industrijski simbiozi, saj je v pretežni meri zanj značilna 

zamenjava materialnega vira z drugim materialnim virom, kar pomeni, da se po preteku 

življenjske dobe določeni materialni vir v industrijskem procesu nadomesti z drugim oz. manj 

dotrajanim (Chertow 2004, 412).  

 

Tip 2 predstavlja najbolj osnovno obliko industrijske simbioze, ki jo je mogoče zaslediti in je 

značilna za velike družbene akterje, kjer različne delovne enote delujejo kot samostojni družbeni 

akterji s sprejemanjem avtonomnih odločitev (ibid., 412). V kolikor se dosledno sledi celotnemu 

življenjskemu ciklu materialnih virov, obstajajo številne priložnosti za uresničevanje 

sinergijskih možnosti – tovrstni tip je mogoče poimenovati kot interni tip industrijske simbioze 

(ibid., 412).  

 

Tip 3 predstavlja natanko to, kar je značilno za eko-industrijski park (EIP – Eco-industrial Park) 

– družbeni akterji, ki se geografsko nahajajo znotraj enega/istega objekta, uresničujejo 

priložnosti za skupno rabo vode, energije in (odpadnih) materialnih virov (Chertow 2004, 413). 

Kot navaja Saikku (2006), pa obstajajo tudi eko-industrijski parki, ki delujejo na lokalnem nivoju 

oz. na nivoju regionalnih gospodarstev in se pretežno osredinjajo na izmenjave (odpadnih) 

materialov in energije med družbeni akterji oz. na zapiranje t. i. zanke materialov in povečanje 

kaskadne energije v industrijskih območjih. V nadaljevanju ločujemo med dvema modeloma 

eko-industrijskih parkov (od tu dalje model EIP), s katerima lahko v domeni tipa 3 opredelimo 
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industrijsko simbiozo (Chertow 2000, 21). Prvi, načrtovan model EIP, vključuje zavestno 

prizadevanje za identifikacijo podjetij iz različnih panog in združevanje slednjih tako, da si 

lahko med seboj delijo sredstva, medtem ko v drugem, samo-organiziranem modelu EIP, 

industrijski ekosistem izhaja iz dogovorov z zasebnimi udeleženci, katere motivirajo cilji, kot 

so zmanjšanje stroškov, izboljšanje prihodkov in širitev poslovanja (ibid., 21). Na tem mestu 

velja izpostaviti, da torej eko-industrijski parki glede na strukturo in razvoj predstavljajo mnogo 

več kot konvencionalna sodelovanja družbenih akterjev, pri čemer gre pretežno za (Lowe 2001 

v Saikku 2006): 

 enostranske izmenjave odpadnih in stranskih virov; 

 podjetniške grozde s primarno aktivnostjo predelovanja odpadkov; 

 skupno uporabo okoljskih tehnologij; 

 skupno proizvodnjo »zelenih« proizvodov; 

 industrijski park, zasnovan na enem samem okoljskem področju (denimo proizvodnja 

sončne energije), in 

 industrijski park z okolju prijazno infrastrukturo ali gradnjo. 

 

Tip 4 predstavlja izmenjave odpadnih virov med družbenimi akterji, ki se nahajajo na istem 

območju/regiji, izmenjave pa sodijo v domeno enega izmed modelov EIP (Chertow 2004, 413). 

Za tovrstni tip so značilne izmenjave na relativno majhnem geografskem območju, kjer 

geografska razdalja med družbenimi akterji ne presega 3,22 kilometra oz. 2 milji (ibid., 413).  

 

Tip 5 se osredinja na virtualne izmenjave in predstavlja izmenjave odpadnih virov znotraj 

geografsko velike regije ali med več geografskimi regijami (ibid., 413). Medtem ko 

Chertowova (2000) navaja, da morajo biti za izvajanje industrijske simbioze izpolnjene 

geografske bližine družbenih akterjev, nekateri strokovnjaki menijo drugače. Geografska 

bližina torej predstavlja dejavnik za izračun stroškov pri vseh poslovnih transakcijah, kjer so 

stroški transporta neposredno povezani z razdaljo (Lombardi in Laybourn 2012, 31). Družbeni 

akterji so zato povečini prepričani, da je geografska bližina ključen dejavnik, zaradi katerega 

primeri, kjer so prisotne večje geografske razdalje, zaradi negospodarnosti preprosto niso 

sprejemljivi (Lowe in Evans 1995 v Lombardi in Laybourn 2012, 31). Vendar ko gre za 

prisotnost mednarodnih oskrbovalnih verig oz. za industrijsko simbiotska omrežja na 

mednarodnem nivoju, v katerih je izvajanje industrijske simbioze vedno bolj razširjeno, 

priložnosti za iskanje geografskih bližin skorajda ni (ibid., 21). Kljub temu, da je torej 
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geografska bližina pogosto povezana z izvajanjem industrijske simbioze, ni niti nujna niti 

zadostna, kot tudi ni edini poudarek za fizično izmenjavo virov (ibid., 21) – je torej uporaben, 

ne pa ključen dejavnik (Laybourn 2017). 

 

Industrijska simbioza je lahko med družbenimi akterji prisotna kot (materialna) izmenjava ali 

kot prodaja odpadnih virov. O izmenjavi govorimo takrat, ko si bodisi oba družbena akterja 

izmenjata odpadne vire – v obe smeri poleg informacijskega toka steče materialni tok – bodisi v 

eni smeri steče materialni in v drugi smeri storitveni tok. O prodaji govorimo, ko družbeni akter 

drugemu družbenemu akterju odpadne vire proda in mu jih slednji plača – torej poleg 

informacijskega toka v eno smer steče materialni in v drugo smer finančni tok. Industrijsko 

simbiozo skozi prodajo sekundarnih virov natanko tako pojasni Holm Vadstrup (2013, 55), ki 

pravi, da lahko termin industrijska simbioza razumemo kot skupno in simbiotično razmerje med 

dvema ali več družbenimi akterji, kjer odpadne vire enega družbenega akterja kupi drug družbeni 

akter, ki jih uporabi v svoji proizvodnji. Chertowova (2007, 13) je za obstoj industrijske 

simbioze določila t. i. »32« hevristično merilo, ki določa, da morajo vsaj trije različni družbeni 

akterji, ki niso povezani s posrednimi družbenimi akterji, sodelovati pri izmenjavi vsaj dveh 

različnih odpadnih virov. Slika 2.4 prikazuje ilustrativni oris zgoraj predstavljenega pogoja. 

 

Slika 2.4 Ilustrativni oris »32« hevrističnega merila za obstoj industrijske simbioze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Chertow 2007, 12 

 

V kontekstu izmenjave/prodaje lahko industrijsko simbiozo za zgoraj omenjeni pogoj 

ponazorimo z naslednjim ilustrativnim orisom. Družbeni akter A (proizvodno podjetje A) 

odpadne vire, ki nastajajo pri izvajanju njegove primarne proizvodne dejavnosti, proda 

družbenemu akterju B (proizvodno podjetje B). Slednji jih uporabi kot vhodno surovino pri 

proizvodnji novih izdelkov, kar predstavlja primarno dejavnost družbenega akterja B. Slednji 
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stranske produkte, ki nastajajo pri proizvodnji izdelkov, proda družbenemu akterju C 

(proizvodno podjetje C), ki jih uporabi kot vhodno surovino pri proizvodnji izdelkov, kar 

predstavlja njegovo primarno dejavnost. Med družbenimi akterji tako potekajo štirje tokovi, in 

sicer govorimo o prisotnosti informacijskega, materialnega in finančnega toka ter toka znanja. 

Informacijski tok vedno poteka v obe smeri, torej med vsemi vključenimi akterji. Materialni 

tok poteka od tistega, ki odpadni vir odda/proda, torej v tem primeru od družbenega akterja A 

k družbenemu akterju B in od družbenega akterja B k družbenemu akterju C, medtem ko 

finančni tok poteka v obratni smeri od materialnega toka – v tem primeru od družbenega akterja 

B k družbenemu akterju A in od družbenega akterja C k družbenemu akterju B. V kolikor med 

akterji poteka obojestranska materialna izmenjava, je finančni tok načeloma izključen. 

Izjemnega pomena je tok znanja, v okviru katerega si družbeni akterji med seboj izmenjujejo 

izkušnje in dobre poslovne prakse. Tako kot informacijski tok tudi tok znanja poteka v vse 

smeri. »32« hevristično merilo je način, s katerim lahko označujemo simbiotične povezave, 

vendar ne more biti hkrati tudi merilo za kategorizacijo industrijske simbioze iz drugih interakcij, 

saj so lahko mnogi tokovi dvostranski ali večstranski (Chertow 2007, 12). Pogoja, ki se 

uporabljata za opisovanje povezav v tovrstnem merilu, sta »jedro« in »predhodnik«, pri čemer 

je v povezave vključeno naslednje: 

 ponovna uporaba stranskih proizvodov – izmenjava posebnih materialnih virov med dvema 

ali več družbenimi akterji, ki se uporabljajo kot nadomestki za komercialne proizvode in 

nove vhodne surovine; 

 skupno upravljanje in uporaba infrastrukturnih virov – predvsem energije, vode in odpadne 

vode; 

 skupno opravljanje storitev – predvsem izvajanje požarne varnosti, transporta in oskrbe s 

hrano za izpolnjevanje skupnih potreb družbenih akterjev (Chertow et al. 2007 v Chertow 

2007, 12). 

 

Kompleksni tipi industrijske simbioze se torej izvajajo skozi sodelovanje med družbeni akterji, 

pri čemer sodelovanje predstavlja predpogoj za izvajanje, hkrati pa se skozi sodelovanje tvori 

industrijsko simbiotsko omrežje, ki ga je mogoče označiti za posledico tovrstnega sodelovanja 

(Chertow 2000; Harper in Graedel 2004; Chertow in Lombardi 2005 v Zhang et al. 2015, 92). 

Kot navaja Chertowova (2012 v Saloluoma 2014, 12), industrijska simbioza zahteva 

sodelovanje med organizacijami oz. medorganizacijsko zaupanje, saj ravno na 

medorganizacijskem zaupanju temeljijo vse t. i. primarne aktivnosti industrijske simbioze. 
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Young in Wilkinson (2006, 109) sta mnenja, da se panoge, družbeni akterji 

(podjetja/organizacije) in verige brez prisotnosti medorganizacijskega sodelovanja ne morejo 

razvijati in dosegati konkurenčnosti na trgu. Govorimo torej o skupnih usklajenih akcijah med 

več družbenimi akterji, katerih skupni namen je doseči skupne cilje (Anderson in Narus 1984, 

45) oz., kot širše razmišlja Fhionnlaoich (1999, 1), gre za proces, v katerem družbeni akterji 

sodelujejo zato, ker bi koristi, ki jih lahko dosežejo z medorganizacijskim sodelovanjem, sami 

težje dosegli. 

 

2.1.3 Opredelitev industrijske simbioze skozi teorijo grozdenja 

 

Industrijska simbioza znotraj eko-industrijskih parkov oz. industrijsko simbiotskih omrežij 

deluje karseda optimalno takrat, kadar obstaja velika aglomeracija ali grozdenje tistih družbenih 

akterjev, ki imajo sposobnost izrabe odpadnih virov kot sekundarnih virov v industrijskih 

procesih (Roberts 2004, 999). Geografske bližine lahko v tovrstnih primerih odigrajo precejšnjo 

prednost oz. rezultirajo v ekonomijo obsega, sodelovanje s skupnimi dobavitelji odpadnih virov 

in souporabo skupnih prostorov (ibid., 999). Doseganje kritične mase odpadnih virov ob 

prisotnosti geografske koncentracije ponuja priložnosti tudi za spodbujanje kolokacije tistih 

družbenih akterjev, ki lahko odpadne vire ustrezno predelajo/obdelajo in jih nato prodajajo 

družbenim akterjem, ki tovrstne odpadne vire uporabljajo kot vhodne surovine v okviru svoje 

primarne dejavnosti (ibid., 999). Kot navaja Hautala (2016, 8), izvajanje industrijske simbioze 

vodi v uspešne grozde ali eko-industrijske parke oz. industrijsko simbiotska omrežja. V samem 

jedru ostaja industrijska simbioza poenostavljeno ideja o trajnostni izmenjavi znotraj 

posameznih grozdov, ki spodbujajo trajnostni razvoj in ponujajo sinergijske priložnosti z 

gospodarsko prednostjo (Yu et al. 2003 v Hautala 2016, 20). Sodelovanje družbenih akterjev, 

ki v industrijsko simbiotskih omrežjih ob prisotnostih geografske bližine sodelujejo v obliki 

industrijskih grozdov27 ali industrijskih distriktov, predstavlja enega izmed najbolj obetavnih 

konceptov/tipov za izvajanje industrijske simbioze (Taddeo, Simboli, Ioppolo in Morgante 

2017, 169).  

 

Izkaže se, da lahko industrijsko simbiozo opredelimo skozi grozdenje po Alfredu Marshallu, 

pri čemer so izmenjave aktivnost grozdenja, in se tako ne vršijo zgolj vzdolž proizvodnih verig, 

                                                           
27 Pri opredeljevanju industrijske simbioze skozi teorijo grozdenja se nanašajoč na izvor in ponor 

odpadnih virov osredinjamo na termin industrijski grozd. 
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kot bi se sicer (Porter 1998; Scholz in Stauffacher 2007 v Scholz 2011, 313). V primerih, ko se 

na določenem geografskem območju nahaja večje število družbenih akterjev, ki kot vozlišča 

tvorijo eno industrijsko simbiotsko omrežje, to v domeni sociološke terminologije povezujemo 

z grozdi in industrijskimi distrikti, pri čemer je po Porterju (1998, 78), grozd geografska 

koncentracija med seboj povezanih družbenih akterjev iz različnih ali sorodnih panog na 

določenem območju. Podobno navaja tudi Rebellotti (1995, 30), ki grozde opredeljuje kot 

skupino geografsko koncentriranih in specializiranih družbenih akterjev, kjer socialne in 

kulturne vezi med lokalnimi gospodarskimi subjekti oblikujejo prevladujoči vzorec vedenja, 

med njimi pa so prisotne vertikalne in horizontalne povezave, zasnovane na osnovi menjav. 

Predstavljajo torej omrežja javnih in zasebnih družbenih akterjev, ki podpirajo družbene akterje 

na tistem območju (ibid., 30). Nekoliko širše pa grozde opredeljujeta Boekholt in Thuriaux 

(2000, 5), ki jih opredeljujeta kot proizvodne mreže medsebojno odvisnih podjetij, raziskovalnih 

inštitutov, univerz, povezovalnih institucij in kupcev, ki so medsebojno povezani v proizvodno 

verigo dodajanja vrednosti. Gre torej za (neformalno) sodelovanje povezanih družbenih 

akterjev, ki z grozdenjem povečujejo lastno in skupno konkurenčnost ter tako dosegajo 

bistveno boljše rezultate kot konkurenti, ki se ne povezujejo v obliki grozdov (Porter 1998, 

78). Po Porterju (1998, 79) je grozdenje prisotno v naslednjih oblikah sodelovanja in skupnih 

projektih: 

 skupno izobraževanje; 

 skupne analize trgov in konkurence; 

 skupni nastopi na trgu; 

 skupna uporaba opreme ter tehnologije; 

 optimizacija in izboljšanje proizvodne/storitvene verige; 

 skupen razvoj izdelka in/ali storitve in 

 gradnja skupne razvojne infrastrukture. 

 

Z vidika industrijsko simbiotskih omrežij je za nas nadvse relevantna opredelitev grozda skozi 

inovacijski sistem, ki ga je mogoče opisati kot gospodarsko omrežje močno soodvisnih 

družbenih akterjev (vključujoč specializirane dobavitelje), ki jih predstavljajo nosilci znanja 

(univerze in ostale raziskovalne ustanove), svetovalne organizacije, trgovska združenja in kupci, 

ki tvorijo verigo vrednosti (OECD 1999, 9). Ravno povezanost soodvisnih dejavnikov v verigo 

vrednosti pri proizvodnji izdelkov, storitev in pri inovacijah naj bi grozd ločevala od obstoječih 

oblik medpodjetniškega sodelovanja (ibid., 9). 
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Kot pionirja proučevanja industrijskih grozdov v povezavi z lokalnimi industrijami na koncu 19. 

in v začetku 20. stoletja izpostavljamo Alfreda Marshalla in Alfreda Webra, pri čemer tovrstno 

proučevanje izhaja iz t. i. lokalizacije, ki jo danes imenujemo kot predhodnico teorij grozdenja 

(Brown in Duguid 2000, 16–20 v Adam et al. 2001, 10). Marshall (1920) v svojem vplivnem 

delu »Principles of Economics« iz leta 1890 razloge za nastajanje grozdov opredeli skozi tri 

različna izhodišča. Pri prvem navaja, da se družbeni akterji geografsko združujejo z razlogom 

omogočanja razvoja delovne sile, ki je specializirana za potrebe specifičnih namenov industrije, 

s čimer imajo družbeni akterji hitrejši dostop do tovrstnega znanja (ibid., 10). V nadaljevanju 

navaja, da lahko družbeni akterji zaradi geografske bližine pri razvoju novih ali uporabi že 

obstoječih tehnologij in infrastrukture uporabljajo ekonomijo obsega, pri tretjem izhodišču pa 

navaja, da geografska bližina družbenih akterjev omogoča učinkovitejši pretok informacij, 

znanja in idej (ibid., 10). Weber (1929, xxiv) v svojem vplivnem delu »Theory of Location of 

Industry« iz leta 1909 v domeni neoklasičnega pristopa k teoriji o ekonomskih lokacijah kot 

eden izmed prvih razvije občo teorijo ekonomske lokacije. Teorijo prične s predpostavko, da je 

najboljša ekonomska lokacija tista, pri kateri so zlasti transportni stroški najnižji, enoto analize 

pa predstavlja idealni tip industrije, ki ne vključuje potencialnih učinkov na konkurente, ki pri 

prodaji veljajo za ekonomsko lokacijo (Weber 1929, xxxi). V nadaljevanju so njegove 

idealnotipske predpostavke naslednje (Weber 1929, xxxi): 

 vhodni viri so ubikvitetni in ob fiksnih cenah, ki so neodvisne od lokacije, na voljo v 

neomejenih količinah; 

 povpraševanje je konstantno in koncentrirano na omejenem številu znanih lokacij, transport 

se lahko vrši kamorkoli, pri čemer so stroški transporta vhodnih surovin oz. proizvodov 

proporcionalni s težo in z razdaljo; 

 proizvajalec lahko vse svoje proizvode proda, ne glede na lokacijo in aktivnosti konkurentov. 

 

Njegov industrijsko-lokacijski model za iskanje optimalnih lokacij industrijskega objekta z 

minimalnimi stroški delovne sile in transporta vključuje naslednje tri prostorske dejavnike, ki 

jih je treba analizirati pred določitvijo optimalne lokacije industrijskega objekta (ibid., xxxi): 

 materialni indeks, pri čemer optimalen transport temelji na stroških razdalje med vhodnim 

virom, tovarno in trgom; 

 analiza trga delovne sile, pri čemer so prioritetni cenejši viri delovne sile, ki lahko 

opravičujejo morebitne večje transportne razdalje, ter 
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 aglomeracija in deglomeracija, pri čemer aglomeracija predstavlja koncentracijo družbenih 

akterjev, do katere pride, ko nastane potreba po določenih storitvah industrijskega kompleksa 

in delovne sile, deglomeracija pa predstavlja odhod družbenih akterjev iz določene lokacije 

– bodisi zaradi koncentracije vrste industrije, ki zanje ni ustrezna, bodisi zaradi pomanjkanja 

delovne sile. 

 

Pri upoštevanju izvajanja industrijske simbioze glede na prostorski in organizacijski obseg po 

Chertowovi (2014, 412), ki je določila taksonomijo petih tipov materialnih izmenjav, je 

razvidno, da je mogoče tip 3 (izmenjava odpadnih virov med več družbenimi akterji, vendar se 

ti družbeni akterji geografsko nahajajo znotraj istega objekta oz. znotraj meja, kjer se nahaja več 

različnih družbenih akterjev) in tip 4 (izmenjave odpadnih virov med več lokalnimi družbenimi 

akterji, ki so geografsko prisotni znotraj iste regije, vendar se ne nahajajo skupaj), ki pri izvajanju 

industrijske simbioze veljata za najbolj prisotna in pomembna tipa industrijske simbioze, 

opredeliti ravno skozi teorijo grozdenja po Marshallu in Webru, pri čemer teorija grozdenja po 

Marshallu temelji mnogo bolj na teoriji zunanje ekonomije obsega in industrijskega okolja in 

Webrova na lokacijski teoriji – kot se izkazuje, pa obe skupaj tvorita podlago za današnje plodno 

izvajanje industrijske simbioze. Aktivnosti izvajanja industrijske simbioze v nadaljevanju 

uvrstimo v domeno posameznih konceptov grozdov – v koncept podjetniških okrožij oz. 

industrijskih distriktov, v koncept evropskih grozdov, v koncept inovativnih okolij in v koncept 

grozdov bližine (Hart 2000).  

 

Industrijski distrikt je pogosto obravnavan kot sinonim za aglomeracijo, lokalizacijo in 

povezovanje, sicer pa predstavlja območje/okraj, kjer se ustali močna koncentracija 

organizacij, ki po Marshallu ne deluje zgolj na lokalnem nivoju (Belussi in Caldari 2009, 

336–337). Kot navaja Johannisson (2001), gre za geografska območja, kjer je prisotna ena ali 

več vrst industrij in gre pri tem za omrežje najrazličnejših družbenih akterjev, ki so 

specializirani za različne faze v procesu proizvodnje oz. storitev in za katere je značilna zelo 

visoka stopnja sodelovanja (Tremblay 2002, 3). Značilnosti industrijskih distriktov so torej 

prisotne v močni teritorialni identiteti, kolektivnem podjetništvu, prilagodljivi specializaciji, 

sočasnem obstoju konkurence in sodelovanja z razvojem konkurenčnih in sodelovalnih 

prednosti, ažurnem širjenju informacij in inovacij, ekonomski in socialni koheziji ter kolektivni 

identiteti (D´Arcy in Guissani 1996, 160). Za pionirja na področju razvoja industrije v obliki 

industrijskega distrikta velja Silicijeva dolina, kjer je koncept industrijskega distrikta omogočal 
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in še vedno omogoča prenos znanja med organizacijami ter ažuren odziv pri razvoju novih 

proizvodov oz. storitev (Lipnack et al. 1994). Pri tem (ibid., 160): 

 v regiji obstaja močna socialna povezava in odprt trg delovne sile, kar spodbuja 

podjetništvo; 

 si družbeni akterji medsebojno konkurirajo in se skozi neformalno komunikacijo ter 

povezave hkrati učijo drug od drugega; 

 so meje med družbenimi akterji porozne, to pa omogoči hiter in nemoten pretok tako ljudi 

kot informacij. 

 

Po konceptu industrijskih distriktov deluje industrijska simbioza tipa 4 in 5, pri čemer tip 4 

predstavlja potek izmenjave odpadnih virov med več lokalnimi družbenimi akterji, ki so 

geografsko prisotni znotraj iste regije, pri tipu 5 pa gre za izmenjave odpadnih virov med več 

družbenimi akterji, ki se geografsko nahajajo čez mejo ene regije – torej v različnih regijah 

(Chertow 2004, 413). 

 

Koncept evropskih grozdov se je v Evropi uveljavil po konceptu industrijskih distriktov in 

temelji na združevanju lokalnega znanja ter neizkoriščenih potencialov lokalnih družbenih 

akterjev, kar lahko kasneje rezultira v pozitivne finančne izide brez fiksnih stroškov. Od leta 

2011 je zaradi vpliva hitro rastoče informacijsko-komunikacijske tehnologije oz. poslovanja 

družbenih akterjev v informacijski družbi tovrstni koncept prepoznan pod terminom »virtualne 

tovarne«, ki pri oblikovanju lokalnih proizvodnih sistemov združujejo inovativne in ustvarjalne 

družbene akterje (Clusterportal 2011). Pod okriljem Evropske komisije je namreč leta 2011 na 

svetovnem spletu zaživelo omrežje grozdov, ki ponuja možnost razvojnega povezovanja z 

družbenimi akterji po celem svetu (ibid.). Sodelovanje omogoča prostodostopen portal 

European Cluster Collaboration Platform28, ki uporabnikom ponuja nabor informacij in 

storitev, ki naj bi pripomogle k boljšemu in bolj ciljanemu sodelovanju med grozdi in njihovimi 

člani, pri čemer gre za sodelovanje tako znotraj kot tudi izven meja Evrope (ibid.). Vodje 

grozdov so povabljeni, da oblikujejo profil svojih grozdov, se pridružijo obstoječim 

geografskim, panožnim in tematskim skupnostim ter se vključijo v razgovore s potencialnimi 

partnerji (ibid.). Portal jim omogoča neposredno oddajo ponudbe in povpraševanja ter 

izmenjavo novic, dogodkov in dokumentov z drugimi uporabniki, kar jim ponuja priložnost, da 

povečajo svoje zmogljivosti in konkurenčnost (ibid.). Uporabniki lahko z uporabo omenjenega 

                                                           
28 European Cluster Collaboration Platform: https://www.clusterportal-bw.de/en/ 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

58 
 

portala predstavijo družbene akterje in člane grozdov, vzpostavijo geografske, panožne in 

tematske skupnosti, iščejo nove projektne ideje in možnosti financiranja ter vzpostavljajo stike 

za bodoče sodelovanje z novimi partnerji (ibid.). Grozdi in družbeni akterji se lahko torej na 

takšen način preprosto in hitro seznanijo z organizacijami iz svoje in iz drugih panog ter tako 

najdejo primerne poslovne partnerje (ibid.). Tudi tukaj po konceptu evropskih grozdov oz. 

virtualnih tovarn deluje industrijska simbioza tipa 4 in 5 (Chertow 2004, 413).  

 

Koncept inovativnih okolij poudarja pomen socialnega kapitala pri spodbujanju inovacij, 

sodelovanje pa je vzpostavljeno med posamezniki znotraj družbenega akterja in med 

posamezniki med različnimi družbenimi akterji (Hart 2000). Sodelovanja, značilna za ta 

koncept, temeljijo na izkušnjah in zaupanju iz skupnega delovanja nekoč v preteklosti, grozdi 

pa so v pretežni meri prisotni na urbanih območjih, kjer obstajajo že uveljavljeni odnosi med 

družbenimi akterji in posamezniki (ibid.). Kot navaja Capello (v Hart 2000), gre za prisotnost 

kumulativnih in skupnih učnih procesov, ki preko neformalnih izmenjav z informacijami in 

specializiranim znanjem povečujejo ustvarjalnost in prinašajo inovativne rezultate. Učenje med 

posamezniki v različnih družbenih akterjih poteka na najrazličnejše načine, ki jih definirajo 

posamezniki sami, pretežno pa gre za izmenjavo posameznikov med organizacijami, ki svoja 

znanja in informacije delijo med posamezniki znotraj drugih družbenih akterjev (ibid.). Po 

konceptu inovativnih okolij deluje industrijska simbioza tipa 2 in 3. Naj spomnimo, da pri tipu 

2 izmenjave odpadnih virov potekajo znotraj meja objekta družbenega akterja in pri tipu 3 med 

več družbenimi akterji, pri čemer se ti geografsko nahajajo znotraj istega objekta oz. znotraj 

meja, kjer se nahaja več različnih družbenih akterjev (Chertow 2004, 413). 

 

Koncept grozdov bližine za razliko od prejšnjega koncepta, ki poudarja pomen socialnega 

kapitala, temelji na družbenem, fizičnem in finančnem kapitalu (Hart 2000). V domeni 

slednjega koncepta je treba eksplicitno poudariti prisotnost in pomen fizičnega kapitala, ki 

vključuje izmenjavo delovne sile in izmenjavo transportov, ter pomen finančnega kapitala, ki 

vključuje finančna posojila med organizacijami znotraj grozdov (ibid.). Družbeni akterji torej 

delujejo kot lokalna proizvodna omrežja in, kot navajajo Hart in Simmie, Rabellorti in Schmitz 

ter Capello (v Hart 2000), tovrstni grozdi izkazujejo veliko stopnjo notranje heterogenosti, 

organizacijske ureditve, manjša pa je prisotnost kohezivnosti in aglomeracije, kot je to značilno 

za prejšnje koncepte. Upoštevajoč, da gre za pomen geografsko majhnih razdalj med družbenimi 

akterji, po konceptu grozdov bližine deluje industrijska simbioza tipa 4, kjer gre za izmenjave 

odpadnih virov med več lokalnimi družbenimi akterji, ki so geografsko prisotni znotraj iste 
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regije, vendar se ne nahajajo skupaj.  

 

Koncepti grozdov zahtevajo različne vrste politike za spodbujanje inovacij in konkurenčnosti 

– torej politike, ki ustreza posameznemu konceptu in njegovemu delovanju (Hart 2000). Vsem 

družbenim akterjem v grozdu pa je značilno, da med njimi obstajajo številne povezave, 

izmenjave znanja, tehnologij in pozitivnih eksternalij (Rodica 2003). Pri tem je večina povezav 

ekonomskega pomena, vendar ni zanemarljiv socialni vpliv in številne koristi za okolje (ibid.). 

Da bi dejansko ugotovili, ali gre za grozd, so bistvene zlasti naslednje značilnosti: sodelovanje 

družbenih akterjev, obstoj eksternalij in obstoj sinergij – torej ne le enostranske povezave 

(ibid.). Sodelovanje med družbenimi akterji pa seveda še ne pomeni, da obstajajo grozdi – za 

razvoj grozda je potrebnega veliko časa, aktivno sodelovanje vseh udeleženih in ustrezno 

razvito podporno okolje (ibid.). 

 

2.1.4 Koristi industrijske simbioze 

 

Pri opredelitvi t. i. splošnih koristi industrijske simbioze govorimo načeloma o petih ključnih 

koristih, kot jih navajata Lombardi in Laybourn (2012, 28) in kjer izvajanje industrijske 

simbioze prispeva h kreiranju novih delovnih mest, k ekološkim inovacijam, zeleni rasti, 

izboljšanju poslovnih procesov in izmenjavi dobrih poslovnih praks med družbenimi akterji. 

Industrijska simbioza torej s ponovno uporabo odpadnih virov v industrijskih in neindustrijskih 

procesih ustvarja sinergije in po določenem časovnem obdobju prispeva k ekološkim, 

ekonomskim, tehnično-logističnim in družbenim koristim. V domeni ekoloških koristi je 

ključnega pomena zmanjšanje količine odpadnih virov, večja količina prihranjenih primarnih 

virov, energije in vode, zmanjšanje količine izpustov toplogrednih plinov, večje število 

pridobljenih okoljskih certifikatov, zmanjšanje števila predpisanih kazni in večje število 

ekološko dizajniranih produktov (CTTE 2013, 27). H ključnim ekološkim koristim industrijske 

simbioze prištevamo tudi blažitev podnebnih sprememb in, kot navaja Laybourn (2015), se v 

okviru posameznih ekoloških koristi zaradi izvajanja industrijske simbioze blažitev podnebnih 

sprememb tudi uresničuje (Laybourn 2015).  

 

Industrijska simbioza nadalje prispeva k ekonomskim koristim, kjer se na ravni enega 

družbenega akterja kot ključne koristi odražajo prihranek pri stroških nakupa novih primarnih 

virov, vode, opreme in infrastrukture, obdelave odpadnih virov in njihovega odlaganja, 

prihodek od prodaje odpadnih virov in od ustvarjanja novih izdelkov ali storitev, izboljšan ugled 
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ter povečana konkurenčnost družbenega akterja (CTTE 2013, 27). K ekonomskim koristim 

prištevamo tudi ustvarjanje sinergij med proizvodnjo in distribucijo, zmanjševanje odvisnosti 

od trga z neobnovljivimi viri in ne nazadnje konkurenčno prednost družbenega akterja pred 

družbeni akterji, ki industrijske simbioze ne izvajajo (SPIS 2016).  

 

Tehnično-logistične koristi so vidne v večjem številu optimiziranih procesov, višji stopnji 

dosežene ravni optimizacije procesov, prihranku časa, večjem številu skupnih objektov in/ali 

opreme med družbenimi akterji ter večjem številu novih razvitih tehnologij (CTTE 2013, 28).  

 

Ekološke, ekonomske in tehnično-logistične koristi pa posredno prinašajo družbene koristi, ki 

so zlasti kreiranje novih delovnih mest in s tem prihod novih družbenih akterjev, večje število 

pridobljenih certifikatov za družbeno odgovornost, ki jih prejmejo družbeni akterji, večje 

število dodatnih usposabljanj in izobraževanj, s čimer se razvija dodatne spretnosti družbenih 

akterjev, višja stopnja poslovnih sodelovanj in sodelovanja lokalne skupnosti, izboljšano 

ozaveščanje lokalne skupnosti in višja raven družbenega sprejemanja (CTTE 2013, 28). 

Družbene koristi v nadaljevanju rezultirajo v razvoj lokalnih skupnosti in statističnih regij. 

Izvajanje industrijske simbioze prispeva tudi k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, in 

sicer Laybourn (2015) izpostavlja pet ključnih ciljev. Prvi cilj, k uresničitvi katerega prispeva 

industrijska simbioza, je spodbujanje trajnosti, vključujoč trajnostno gospodarsko rast, 

produktivno zaposlovanje in zagotovitev delovnih mest (Laybourn 2015). K drugemu cilju 

industrijska simbioza prispeva s spodbujanjem trajnostne industrializacije in inovacij, k 

tretjemu z zagotavljanjem trajnostne porabe, k četrtemu z blažitvijo podnebnih sprememb in k 

petemu cilju s povečevanjem sredstev za izvajanje in revitalizacijo svetovnega partnerstva na 

področju trajnostnega razvoja (Laybourn 2015). Ekološke, ekonomske, tehnično-logistične in 

družbene koristi industrijske simbioze, predstavimo skozi štiri svetovno prepoznane primere 

dobrih poslovnih praks – primeri »Kalundborg«, »Terra Nitrogen in John Baarda«, »V Peni je 

moč«, »John Pointon & Sons«, obširneje pa se osredotočimo tudi na slovenski primer, 

»Platforma e-Simbioza«.  

 

2.1.4.1 Primer »Kalundborg« na Danskem – pionir in svetovno znani primer industrijske 

simbioze  

 

Kalundborg je obmorsko industrijsko in trgovsko mesto na severozahodni obali največjega 

danskega otoka Zelandija. Mesto Kalundborg danes šteje dobrih 16.000 prebivalcev in je 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

61 
 

poznano po največjem številu termoelektrarn na Danskem – v vseh električno energijo 

pridobivajo s sežiganjem premoga. Danes je Kalundborg poznan tudi po prvem in hkrati najbolj 

prepoznavnem primeru industrijske simbioze na svetu, imenovanem ravno po svojem rojstnem 

mestu. Pričujoča industrijska simbioza dolguje svoj uspeh šestim ključnim družbenim akterjem, 

ki so zaslužni za vzdrževanje industrijsko simbiotskih razmerij: termoelektrarna Asnæs, naftna 

rafinerija Statoil, mednarodni biotehnični in farmacevtski družbeni akter Novo Nordisk A/S, 

družbeni akter za proizvodnjo mavčnih plošč in ometov Gyproc, Bioteknisk Jordrens Soilrem 

– družba, ki se ukvarja z remediacijo in reciklažo tal, ki so bila kontaminirana z gorivi, 

organskimi topili in težkimi kovinami, in mesto Kalundborg, ki zagotavlja gretje 20.000 

prebivalcem ter vodo za domove in industrijo (SPIS 2016). Primer sega v leto 1959, ko se je 

izvajanje industrijske simbioze pričelo postopoma in brez velikih vnaprejšnjih načrtovanj – 

zaradi strožjih okoljskih predpisov so namreč okoliški družbeni akterji želeli, da se njihovi 

odpadni viri ponovno uporabijo, hkrati pa se s tem zmanjšajo stroški nakupa novih vhodnih 

virov (Ehrenfeld in Gertler 1997, 69–71). Razvoj primera se je zaradi nezadostne količine vode 

v regiji Zelandija na pobudo občinskih oblasti nadaljeval z graditvijo cevovoda za novo 

rafinerijo, v katero je cevovod dovajal vodo iz bližnjega jezera Tissø (ibid., 69–71). Nekaj let 

kasneje se je družbeni akter Gyproc (proizvajalec ometov in mavčnih plošč) začel s plinom 

oskrbovati prek družbenega akterja Statoil (naftna rafinerija), leto kasneje pa je termoelektrarna 

Asnaes pričela s črpanjem vode iz vodovoda (ibid., 69–71). Farmacevt Novo Nordisk je pričel 

odvečen mulj oz. blato dostavljati okoliškim kmetom za gnojenje, termoelektrarna pa je začela 

odvečen pepel dostavljati družbenemu akterju Gyproc za potrebe proizvodnje cementa (ibid., 

69–71). Leta 1981 je termoelektrarna začela oskrbovati nove krajevne skupnosti mesta 

Kalundborg s paro za ogrevanje, kmalu zatem pa sta se na sistem priključila še Statoil in Novo 

Nordisk (ibid., 69–71). Ogrevalni sistem na paro iz omenjene termoelektrarne je nadomestil 

približno 3500 peči na olje, ki bi v nasprotnem primeru predstavljale neznaten vir 

onesnaževanja zraka (ibid., 69–71). Danes termoelektrarna za proces hlajenja uporablja tudi 

morsko vodo, pri čemer zmanjšuje porabo sveže vode iz jezera Tissø, del vroče slane vode, ki 

nastaja kot stranski vir v procesu hlajenja, pa dovaja v več kot 50 ribnikov bližnje ribogojnice 

(ibid., 69–71). Porabo sveže vode v procesu hlajenja še dodatno zmanjšuje z dovajanjem 

očiščene odpadne vode, ki jo dobavlja Statoil, in sicer okvirno 1 milijon kubičnih metrov vode 

na leto (ibid., 69–71). Rafinerija dovaja svoj odvečni plin družbenemu akterju Gyproc, ki je 

plamen in goreči plin iz naftne rafinerije prepoznal kot cenovno zelo ugoden vir energije (ibid., 

69–71). Primer Kalundborg velja danes – kljub nekajdesetletni kronologiji – za pionirja 

uspešnejših primerov dobrih praks oz. industrijske simbioze na svetu.  
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2.1.4.2 Primer »Terra Nitrogen in John Baarda« v Združenem kraljestvu 

 

V primeru Terra Nitrogen in John Baarda je ekipa programa National Industrial Symbiosis 

Programme (NISP) iz Združenega kraljestva z mapiranjem podatkov prepoznala in izvedla 

nastanek ene izmed najuspešnejših sinergij na področju kmetijstva v Združenem kraljestvu 

(International Synergies 2009, 23). V tem primeru gre namreč za predelavo, preusmeritev in 

ponovno uporabo 12.500 ton ogljikovega dioksida na leto, ključno vlogo pri sodelovanju pa 

imata proizvajalec dušika in pridelovalec zelenjave (ibid., 23). Terra Nitrogen, član programa 

NISP in vodilni mednarodni proizvajalec dušikovih izdelkov in metanola, je iskal partnerja, ki 

bi ponovno uporabil ogljikov dioksid in paro, ki se ustvarja v procesu proizvodnje amonijaka 

(ibid., 23). John Baarda, mali pridelovalec zelenjave, pa je želel razširiti svoje poslovanje s 

prodajo velikih količin zelenjave, vključno s paradižnikom, vodilnim prodajalcem na drobno in 

grosistom (SPIS 2016). Program NISP je povezal oba družbena akterja in tako omogočil posel, 

ki zagotavlja ponor 12.500 ton ogljikovega dioksida iz tovarne Terra Nitrogen v 38 hektarjev 

velik rastlinjak, v katerem John Baarda čez leto goji 300.000 rastlin paradižnika (ibid., 23). 

Rastlinjak, ki je največji tovrsten kompleks v Združenem kraljestvu, je prvi, ki uporablja 

odpadne vire v industriji kot primarni vir energije (ibid., 23). Ogljikov dioksid, ki je proizveden 

v tovarni, je ključna sestavina za rast paradižnikov, njihovo proizvodnjo pa ob hkratnem 

zmanjšanju industrijskih emisij ogljikovega dioksida povečuje za polovico (ibid., 23). Para, ki 

jo proizvaja Terra Nitrogen v tovarni in so jo pred tem odvajali v ozračje, se po vzpostavitvi 

industrijske simbioze pretvarja v toplo vodo, ki se uporablja za ogrevanje rastlinjaka, velikega 

približno za 23 nogometnih igrišč (ibid., 23). John Baarda lahko koristi cenejšo električno 

energijo, pri čemer dodatno znižuje stroške proizvodnje in zagotavlja pridelavo poljščin tudi 

čez zimo (ibid., 23). Tovrstni projekt v okviru omenjenega primera predstavlja resnično 

spodbudo za britansko kmetijstvo, saj bi morali v hladnejših mesecih paradižnik uvažati iz 

Španije (ibid., 23). Rezultati industrijske simbioze so v predstavljenem primeru naslednji (ibid., 

23): 

 ponor ogljikovega dioksida: 12.500 ton; 

 na novo ustvarjena delovna mesta: 80; 

 zasebne naložbe: 20.000.000 EUR; 

 skrajšanje prehrambne verige za paradižnik v zimskih mesecih, kar posledično prispeva k 

zmanjšanju proizvodnje ogljikovega dioksida. 
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2.1.4.3 Primer »V peni je moč« v Združenem kraljestvu 

 

Tudi v primeru dobre prakse »V peni je moč« je ekipa programa National Industrial Symbiosis 

Programme (NISP) iz Združenega kraljestva zaslužna za partnerski projekt dveh članov 

omenjenega programa, s pomočjo katerega se sedaj deponirane proizvode iz pene predela in 

ponovno uporabi pri gradnji nizkocenovnih trajnostnih stanovanj (International Synergies 

2009, 51). Oba družbena akterja v tovrstnem projektu na letni ravni ustvarita več kot 35.000 

EUR prihrankov (ibid., 51). Sekisui Alveo je vodilni evropski proizvajalec visokokakovostnih 

omreženih poliolefinskih pen (ibid., 51). Proizvodni obrat družbenega akterja se nahaja v 

južnem Walesu in proizvaja vrsto izdelkov za avtomobilsko industrijo (ibid., 51). Vsak 

izvenserijski ali odpadni material se v proizvodnem procesu ponovno uporabi, da se zmanjša 

količina odpadkov, vendar pa materialov, ki so šli skozi postopek zamreženja, ni mogoče 

ponovno uporabiti zaradi njihove sestave in ognjevzdržnih lastnosti, zato se jih zgosti in 

deponira na stroške družbe (ibid., 51). Kot član programa NISP je družbeni akter več kot leto 

dni sodeloval v raziskovanju priložnosti za ponovno uporabo proizvodov iz pen, vendar je 

rešitev našel šele, ko je član programa NISP postal tudi družbeni akter Globally Greener 

Solutions (GGS), ki je programu NISP predstavil svojo nizkoenergijsko, stroškovno učinkovito, 

prenosno in statično enoto za predelavo tovrstnih materialov (ibid., 51). Enota zmanjša velikost 

vhodnega odpadnega materiala, nato pa ga premeša in zgnete v inertno snov, ki se lahko 

ponovno uporabi v širokem naboru proizvodnih procesov, tudi v proizvodnji panelov za gradnjo 

nizkocenovnih trajnostnih stanovanj (ibid., 51). Družbena akterja GGS in Sekisui Alveo sta 

sčasoma razvila nov in izboljšan sistem ravnanja z odpadnimi viri, da so postali primerni za 

prevoz do GGS-ovega proizvodnega obrata (ibid., 51). GGS po izvedbi sinergije predela do 

400 ton dotlej neuporabnih plastičnih odpadkov na leto, medtem ko Sekisui Alveo občutno 

prihrani pri stroških deponiranja in konstantno izboljšuje svojo okoljsko učinkovitost (ibid., 

51). Rezultati industrijske simbioze so v predstavljenem primeru naslednji (ibid., 51): 

 zmanjšanje ogljikovega dioksida: 6.389 ton; 

 preusmeritev odpadnih virov z odlagališč v ponovno uporabo: 500 ton;  

 zmanjšanje porabe primarnih surovin: 500 ton; 

 prihranki: 35.000 EUR. 
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2.1.4.4 Primer »John Pointon & Sons« v Združenem kraljestvu 

 

Vzpostavitev inovativne sinergije v tovrstnem primeru omogoča, da se kot alternativno gorivo 

v cementnih pečeh uporablja grobo mleta mesno-kostna moka, pridelana iz stranskih 

proizvodov v živilski industriji (International Synergies 2009, 25). Gre za shemo, s pomočjo 

katere so se izpusti ogljikovega dioksida na letni ravni zmanjšali za več kot 275.000 ton (ibid., 

25). Družbeni akter John Pointon & Sons je največji britanski predelovalec živalskih 

proizvodov, ki predeluje široko paleto živalskih stranskih proizvodov v uporabne izdelke, pri 

čemer odpravlja morebitne vire onesnaženja, okužb in bolezni (ibid., 25). Ekipa programa 

National Industrial Symbiosis Programme (NISP) je skupaj z omenjenim družbenim akterjem 

in enim izmed vodilnih proizvajalcev cementa v Združenem kraljestvu spodbudila raziskavo, 

katere cilj je bilo ugotoviti, ali je mogoče katerega od stranskih proizvodov družbenega akterja 

John Pointon & Sons uporabiti kot alternativni vir energije za segrevanje peči pri proizvodnji 

cementa (ibid., 25). Rezultati raziskovanja so pokazali, da je mesno-kostna moka – izdelek, ki 

ga je družbeni akter vrsto let odlagal na smetišče – zaradi visoke kalorične vrednosti idealen vir 

energije. Poleg tega pri zgorevanju mesno-kostne moke nastajajo velike količine kalcijevih soli, 

ki se lahko uporabljajo kot nadomestne surovine (ibid., 25). Raziskava je požela odmeven 

uspeh, družbeni akter John Pointon & Sons pa je iz 300.000 ton živalskih stranskih proizvodov 

proizvedel 70.000 ton mesno-kostne moke. Mesno-kostno moko je kot vir energije začelo 

uporabljati vse več cementarn, John Pointon & Sons pa je v naslednjih letih za več kot dvakrat 

povečal njeno proizvodnjo (ibid., 25). Rezultati industrijske simbioze so v predstavljenem 

primeru naslednji (ibid., 25): 

 zmanjšanje ogljikovega dioksida: 207.217 ton (osnova je 150.000 ton živalskih stranskih 

proizvodov, ki se jih predela v alternativna goriva); 

 preusmeritev odpadnih virov z odlagališč v ponovno uporabo: 150.000 ton; 

 na novo ustvarjena delovna mesta: 10. 

 

2.1.4.5 Primer »Platforma e-Simbioza« v Sloveniji 

 

V Sloveniji se zlasti v zadnjih treh letih soočamo z rastjo proizvedenih odpadkov, in sicer jih 

največ proizvedemo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih. V letu 2016 smo denimo 

proizvedli skoraj 5,5 milijona ton vseh odpadkov, kar je bilo za dobrih 5 % več kot v letu 2015 

(SURS 2017). Odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti so predstavljali 90 % vseh 
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odpadkov29, medtem ko so preostalih 10 % vseh odpadkov predstavljali odpadki iz 

gospodinjstev (ibid.). V istem letu smo ločeno zbrali 67 % odpadkov, kar je bilo 2 % manj kot 

v letu 2015. 4,4 milijona ton odpadkov oz. za dobrih 27 % več kot v letu 2015 je bilo predelanih 

in 138.000 ton odpadkov oziroma 50 % manj kot v letu 2015 jih je bilo odloženih na odlagališča 

(ibid.). Za kar 40 % se je povečal tudi izvoz odpadkov v tujino (ibid.). Slika 2.5 prikazuje 

dinamiko in deleže proizvajanja odpadkov med letoma 2012 in 2016. 

 

Slika 2.5 Dinamika in deleži proizvajanja odpadkov med letoma 2012 in 2016 

 

 

Vir: SURS 2017 

 

Kot lahko vidimo, je stanje zastrašujoče – za leto 2016 to dokazuje 90 % od vseh proizvedenih 

odpadkov, nastalih v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, in 40-odstotno povečanje izvoza 

odpadkov v tujino, ki bi jih lahko obdržali v državi in znova uporabili kot sekundarne vire 

(ibid.). Nič kaj manj zaskrbljujoče stanje pa ni v preostalih državah, ki so članice EU. 

Upoštevajoč stanje nizkega deleža predelave odpadkov v Evropi leta 2014 (44 %) je Evropska 

komisija istega leta pod naslovom »Na poti h krožnemu gospodarstvu: program za Evropo brez 

odpadkov« objavila sveženj zakonodajnih ukrepov na področju predelave odpadkov (EUR-Lex 

2014). Ukrep slednje je do leta 2030 zmanjšati tudi odstotek odloženih odpadkov na 10 %. Cilj 

                                                           
29 Povečanje velja pripisati gospodarski rasti, ki povečuje proizvodnjo in potrošništvo, kakšno tono pa 

zagotovo tudi temeljitejšemu zajemu podatkov – v smislu bolj sistematičnih in natančnejših evidenc 

spremljanja nastajanja tako nekomunalnih kot komunalnih odpadkov. 
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Evropske komisije je torej čim hitrejši prehod v krožno gospodarstvo kot odziv na pritisk 

rastočega gospodarstva in potrošnje na omejene naravne vire in nosilno sposobnost okolja 

(Ellen MacArthur Foundation 2017). Hkrati je to tudi strateška prioriteta za gospodarstvo 

Republike Slovenije. Rešitev za dosego prehoda v krožno gospodarstvo je nedvomno v 

industrijski simbiozi kot enem izmed ključnih vzvodov krožnega gospodarstva, vendar se je v 

Sloveniji kljub njenemu bogatemu neformalnemu izvajanju še vedno ne interpretira pravilno. 

Medtem ko je v mnogih evropskih državah to že skorajda ustaljena praksa, v Sloveniji do leta 

2017 ni bilo enostavnega načina, da bi lahko industrijski in neindustrijski družbeni akterji 

izvedeli drug za drugega, si izmenjali odpadke kot odpadne vire, privarčevali in s tem 

pripomogli k zmanjšanju odstotka odloženih odpadkov. 

 

Raziskav o izvajanju in pojavnih oblikah industrijske simbioze z izjemo opravljene raziskave v 

okviru projekta »Medorganizacijsko zaupanje in industrijska simbioza«30 na Fakulteti za 

informacijske študije v Novem mestu leta 2015, v Sloveniji pred nastankom raziskave 

»Platforma e-Simbioza«31 dejansko še vedno ni bilo mogoče zaslediti. Prav tako še vedno ni 

bilo mogoče zaslediti informacij o formalnih in neformalnih industrijsko simbiotskih omrežjih 

ter spletnih platformah za izmenjavo informacij pri ponudbi in povpraševanju po odpadkih oz. 

odpadnih virih – torej o spletni platformi, ki bi služila oddaji ponudbe in/ali povpraševanja po 

odpadnih virih z namenom njihove vnovične uporabe. V okviru projekta oz. raziskave 

»Platforma e-Simbioza« je prva aktivnost zajemala identificiranje ponudnikov, posrednikov in 

povpraševalcev po odpadkih s seznama oseb Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), 

ki v Sloveniji deluje tudi na področju ravnanja z odpadki32. V domeni druge aktivnosti smo 

ugotavljali prisotnost industrijske simbioze in s tem posledično delovanje tako formalnih kot 

                                                           
30 Projekt »Medorganizacijsko zaupanje in industrijska simbioza« je bil izbran na 2. javnem razpisu za 

sofinanciranje projektov »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, ki ga je razpisal in objavil Javni 

sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Financiran je bil s strani Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in s strani Evropskega socialnega sklada. 
31 Predlog izdelave spletne platforme smo v okviru projekta »Platforma e-Simbioza« uspešno prijavili 

na javni razpis »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju 

– Po kreativni poti do znanja 2016/2017«, ki ga je razpisal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 

preživninski sklad Republike Slovenije. Projekt je trajal 5 mesecev, in sicer od marca do julija 2017, 

izdelavo pa so financirali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni 

štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ter Evropski socialni sklad. 
32 Ravnanje z odpadki v Sloveniji zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, 

vključno z nadzorom tega ravnanja. Pristojnosti agencije ARSO na področju ravnanja z odpadki so 

predvsem: izdajanje upravnih aktov na podlagi predpisov o ravnanju z odpadki, vodenje evidenc, kjer 

ARSO na podlagi izdanih upravnih aktov in določil zakonodaje s področja ravnanja z odpadki vodi 

različne evidence in urejanje podatkov o ravnanju z odpadki (ARSO 2017). 
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neformalnih industrijsko simbiotskih omrežij ter v domeni tretje definirali potencialna 

sodelovanja med sodelujočimi ponudniki in povpraševalci. Četrta aktivnost je predstavljala 

jedro raziskave – oblikovanje in postavitev spletne platforme, kjer se lahko danes uspešno 

srečujejo in sodelujejo ponudniki, posredniki in povpraševalci po odpadkih, ki jih je mogoče 

vnovično uporabiti kot vhodne vire. 

 

E-Simbioza je danes edina prostodostopna spletna platforma v Sloveniji, s pomočjo katere je 

mogoče ponudbo in povpraševanje po odpadnih virih pregledati in oddati. Ponudniki, 

posredniki in povpraševalci po odpadnih virih se tako na e-Simbiozi srečujejo in hitreje 

vzpostavljajo medsebojna sodelovanja. Hkrati lahko sodelujejo s spremljajočimi logističnimi 

storitvami, kjer so še posebej ključne storitve, ki vključujejo postopke predelave in prevoza 

odpadnih virov med družbenimi akterji. Rezultati industrijske simbioze so v edinem tovrstnem 

slovenskem primeru aktivno sodelovanje organizacij, ki povprašujejo po odpadnih virih in 

slednje tudi ponujajo. Odpadni viri so določeni po klasifikacijskem seznamu odpadkov33, ki po 

Uredbi o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/2011), velja v Republiki Sloveniji. Ključni rezultati pa so 

seveda sinergije, ki so s pomočjo e-Simbioze stekle med družbenimi akterji ne le na lokalnem, 

temveč tudi na regionalnem in državnem nivoju, nenevarni odpadki pa so od enega družbenega 

akterja postali vhodna surovina za drugega.  

 

V novembru 2017, ko so Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor 

RS in projektna skupina ob upoštevanju Vizije Slovenije 2050 predstavili zaključke prvega 

mejnika priprave Kažipota34 – 12 regionalnih posvetov, 12 dobrih praks in 12 potencialov za 

prehod v krožno gospodarstvo, je bila e-Simbioza prepoznana kot primer dobre prakse na 

                                                           
33 Sleherni odpadek je uvrščen v skupino in podskupino iz klasifikacijskega seznama odpadkov, ki je 

sestavni del Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/2011). V seznamu odpadkov se odpadke glede na vir 

njihovega nastanka razvršča v skupine, označene z dvomestno številčno oznako, in podskupine, 

označene s štirimestno številčno oznako. Glede na sestavo in ob upoštevanju mejnih vrednosti 

koncentracije nevarnih snovi se odpadke na seznamu odpadkov razvršča kot nenevarne odpadke, 

označene s šestmestno klasifikacijsko številko, ali kot nevarne odpadke, označene s šestmestno 

klasifikacijsko številko in zvezdico (Ur. l. RS, št. 103/2011). Celoten klasifikacijski seznam vsebuje 

dvajset skupin odpadkov. 
34 Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije vključuje nabor korakov in izbor smeri, ki želijo z 

vključevanjem družbenih akterjev prepoznati in povezati krožne prakse, opredeliti potenciale, ki 

Slovenijo utemeljujejo kot voditeljico prehoda v krožno gospodarstvo v srednji in vzhodni Evropi, 

oblikovati priporočila za Vlado Republike Slovenije, da bo krožni prehod učinkovitejši, in nakazati 

krožne priložnosti za krepitev mednarodne konkurenčnosti gospodarstva ter kakovosti življenja za vse 

(Circular Change 2017). S kažipotom se Slovenija pridružuje Nizozemski in Finski kot najrazvitejšima 

državama v Evropi na področju prehoda iz linearnega v krožno gospodarstvo (ibid.). 
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regionalnem nivoju in tako umeščena v osebno izkaznico35 jugovzhodne regije. E-Simbioza je 

rezultat raziskovalnega dela Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, Komunale 

Novo mesto, d. o. o., in Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto oz. njegovega 

Regijskega NVO centra – torej družbenih akterjev iz različnih sektorjev (javnega in 

nevladnega), ki so združili svoje zmogljivosti, naslovili konkreten družbeni izziv v okolju, ga 

preslikali v svet informacijske družbe in z oblikovanjem uporabniške izkušnje konkretizirali 

strateške iniciative. Danes služi tudi kot primer dobre prakse, s katerim se promovira model 

medsektorskih lokalnih partnerstev. 

 

2.2 Industrijsko simbiotska omrežja 

 

2.2.1 Opredelitev industrijsko simbiotskih omrežij skozi teorijo omrežij 

 

Industrijska simbioza se odvija znotraj enega in/ali znotraj več industrijsko simbiotskih omrežij, 

ki so (lahko) med seboj povezana in medsebojno sodelujejo. Upoštevajoč omenjeno jo je 

mogoče proučevati znotraj enega in/ali znotraj več industrijsko simbiotskih omrežij. Tako kot 

pri ostalih vrstah omrežij, kot so denimo matematična, tehnološka, informacijska ali družbena 

omrežja, lahko tudi pri predstavitvi industrijsko simbiotskih omrežij uporabimo teorijo 

omrežij36, ki je v okviru matematične formulacije teoretično podprta na teoriji grafov37. Skoraj 

vsak kompleksen sistem je mogoče predstaviti kot graf, teorija grafov pa ne pokaže le, kako se 

posamezne enote med seboj povezujejo, temveč nam pove bistveno več, denimo, kakšni vzorci 

se pojavljajo in kateri zakoni veljajo, ko se grafi in omrežja spreminjajo in razvijajo (Pavšič 

2005).  

 

                                                           
35 Posamezna regija ima osebno izkaznico, ki vključuje primere dobrih praks in potencialov za prehod 

Slovenije v krožno gospodarstvo.  
36 Teorija omrežij predstavlja razumevanje zgradb najrazličnejših kompleksnih sistemov, ki so 

sestavljeni iz velikega števila enot, ki so medsebojno povezane. Kot sociometrija oz. sociološka metoda 

za količinsko ugotavljanje odnosov med osebami v majhnih skupinah se je teorija omrežij začela 

razvijati v 30. letih prejšnjega stoletja, po 2. svetovni vojni pa se je začela razvijati kot analiza malih 

skupin (Batagelj 2016).  
37 Teorija grafov je veja diskretne matematike, ki rešuje naloge, pri katerih imamo opravka z nekimi 

objekti in zvezami med njimi (Wilson in Watkins 1990, 11). Prvi rezultati v teoriji grafov segajo v 18. 

stoletje in so se pojavili v članku o problemu königsberških mostov v vzhodni Prusiji, ki ga je objavil 

začetnik teorije grafov, švicarski matematik, fizik in astrolog Leonhard Paul Euler (Wilson in Watkins 

1990, 141). 
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Omrežje lahko torej predstavimo z diskretnim matematičnim objektom oz. grafom in z 

dodatnimi podatki o grafu. Graf v tem kontekstu definiramo kot neprazno množico elementov, 

ki jih imenujemo točke grafa, skupaj s seznamom38 parov teh elementov, ki jih imenujemo 

povezave grafa (Wilson in Watkins 1997, 19) oz. G = (V(G), E(G)), kjer je V(G) množica točk 

oz. vozlišč39 (vertices) in E(G) množica (neusmerjenih ali usmerjenih) povezav40 (edges) (Bondy 

in Murty 1976, 1). V kolikor sta v in w vozlišči grafa G, potem za povezavi vw ali wv velja, da 

povezujeta vozlišči v in w (Wilson in Watkins 1997, 19). Definicija grafa nam dopušča možnost, 

da več povezav povezuje isti par vozlišč, in možnost, da je vozlišče povezano samo s seboj (ibid., 

19). V nadaljevanju pa (po Wilson in Watkins 1997, 19) uporabljamo naslednjo definicijo: dve 

povezavi ali več povezav, ki povezujejo isti par vozlišč, poimenujemo vzporedne povezave, 

povezavo, ki povezuje neko vozlišče s seboj, poimenujemo povratna povezava ali zanka, graf 

brez zank in večkratnih povezav pa poimenujemo enostavni graf (ibid., 19). Slika 2.6 prikazuje 

ilustrativni primer enostavnega grafa, pri čemer V(G) = 6 in E(G) = 5. 

 

Slika 2.6 Ilustrativni primer enostavnega grafa 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2016 

 

Graf torej prikažemo z risbo, na kateri vozlišča grafa prikažemo s simboli, ki so v pretežni meri 

krožci, neusmerjene povezave z daljicami, usmerjene povezave pa s puščicami, ki povezujejo 

vozlišča (Mrvar 2016). Pri opazovanju zgolj strukture grafov ali pri predstavitvah enostavnih 

grafov oznake vozlišč pogostokrat niso pomembne, iz česar izhaja, da v tovrstnih primerih graf 

                                                           
38 Seznam predstavlja posplošitev izraza množica, pri čemer skozi pričujoče delo uporabljamo izraz 

množica, ki jo razumemo kot seznam, v domeni katerega lahko posamezen element nastopa natanko 

enkrat – seveda v kolikor ne gre za primer grafa z večkratnimi povezavami (Žerovnik 2005, 8).  
39 Vozlišče je pogosto uporabljan izraz na področju teorije omrežij, medtem ko je na področju teorije 

grafov v pogosti uporabi tudi alternativni izraz točka (Diestel 2000, 2) – upoštevajoč omenjeno z vidika 

osredotočanja na teorijo omrežij skozi pričujoče delo uporabljamo izraz vozlišče.  
40 Povezava je pogosto uporabljan izraz na področju teorije omrežij, medtem ko je na področju teorije 

grafov v pogosti uporabi tudi alternativni izraz rob – upoštevajoč omenjeno z vidika osredotočanja na 

teorijo omrežij skozi pričujoče delo uporabljamo izraz povezava. 
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narišemo brez oznak, to pa v nadaljevanju pomeni, da si oznake izberemo poljubno – denimo v 

obliki črk, številk ali imen. Enostavni graf, ki ga prikazujemo z ilustrativnim primerom zgoraj, 

skladno z omenjenim poimenujemo tudi neoznačen enostavni graf. Označen (enostavni) graf za 

razliko od neoznačenega (enostavnega) grafa lahko opišemo, in sicer z množico vozlišč in 

povezav. Slika 2.7 prikazuje ilustrativni primer označenega (enostavnega) grafa, ki ga lahko 

popolnoma opišemo z množicama: V(G) = {a, b, c, d, e, f}, E(G) = {g, h, i, j, k}. 

 

Slika 2.7 Ilustrativni primer označenega (enostavnega) grafa 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2016 

 

V nadaljevanju ločujemo med grafi, ki so »v enem kosu« in tistimi, ki niso (ibid.). Pri tem 

uporabimo naslednji definiciji: graf, ki je v enem kosu, je povezan, medtem ko je graf, ki ima 

več delov, nepovezan (ibid.). Slika 2.8 prikazuje ilustrativni primer omenjene definicije. 

 

Slika 2.8 Ilustrativni primer povezanega neenostavnega grafa (levo) in nepovezanega 

enostavnega grafa (desno) 

 

 

 

 

 

Vir: Wilson in Watkins (1997) 

 

Nadalje opredelimo podgraf, o katerem v našem primeru govorimo takrat, ko proučujemo 

podmnožico množice oz. podomrežje omrežja. V teoriji grafov podgraf opredelimo z naslednjo 

definicijo (Wilson in Watkins 1997, 20): Naj bo G graf z množico vozlišč V(G) in množico 

povezav E(G) in G' graf z množico vozlišč V' ter množico povezav E'. Če je V' podmnožica 
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množice V(G), potem je G' podgraf grafa G. Po tej definiciji je vsak podgraf G spet graf in vsak 

graf je podgraf samega sebe (ibid., 20). Za graf na sliki 2.8, kjer V(G) = {u, v,w,z} in E(G) = 

(vw, uw, vv, vw, wz, wz), so spodnji grafi vsi podgrafi grafa G (Slika 2.9). 

 

Slika 2.9 Ilustrativni primer podgrafov grafa G 

 

 

Vir: Wilson in Watkins (1997) 

 

Za število povezav, ki imajo skupno vozlišče, uporabimo termin stopnja vozlišča in ga 

opredelimo z naslednjo definicijo (Wilson in Watkins 1997, 21): naj bo G graf brez zank, v pa 

vozlišče grafa G. Stopnja vozlišča v je število povezav, ki vsebujejo v. Stopnjo vozlišča 

označimo z deg v. Slika 2.10 prikazuje ilustrativni primer grafov z različnimi stopnjami vozlišč. 

 

Slika 2.10 Ilustrativni primer grafov z različnimi stopnjami vozlišč 

 

 

 

 

 

Vir: Wilson in Watkins (1997) 

 

Graf levo (Slika 2.10) ima naslednje stopnje vozlišč: deg u = 2, deg v = 3, deg w = 4 in deg z = 

1. Stopnje vozlišč grafa pretežno zapišemo v naraščajočem vrstnem redu, pri čemer dovolimo 

ponovitve, kjer je to potrebno, dobljeni seznam pa poimenujemo zaporedje stopenj (ibid., 21). 

V kolikor imajo vsa vozlišča grafa enako stopnjo, potem je graf regularen, in če imajo vsa 

vozlišča grafa stopnjo r, potem je graf regularen stopnje r ali r-regularen (ibid., 21). Z drugimi 

besedami je vsota stopenj vozlišč natanko dvakrat število povezav (ibid., 21). Tovrstni rezultat 

velja za vse grafe in ga včasih poimenujemo tudi lema o rokovanju, za katero velja, da je v 

vsakem grafu vsota stopenj vozlišč enaka številu povezav, pomnoženem z dva (ibid., 21). Dokaz 
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zanjo je to, da ima vsaka povezava dva konca in tako prispeva k vsoti stopenj natanko dvakrat 

(ibid., 21). Lema o rokovanju ima naslednje pomembne posledice (ibid., 21): 

 v vsakem grafu je vsota vseh stopenj vozlišč grafa sodo število; 

 v vsakem grafu je število vozlišč lihe stopnje sodo; 

 če ima graf G n vozlišč in je regularen stopnje r, ima G natanko 
1

2
nr povezav.  

 

Čeprav smo stopnjo točke definirali zgolj za grafe brez zank, jo je mogoče razširiti tudi na grafe 

z zankami, pa vendar upoštevajoč povezave v industrijsko simbiotskih omrežjih zgolj med 

družbenimi akterji, in ne med samim družbenim akterjem, definicije v pričujočem delu ne 

razširjamo. S tem, ko v industrijsko simbiotskih omrežjih med družbenimi akterji potekajo 

prodaje ali izmenjave odpadnih virov in upoštevajoč slednje med njimi potekajo pretežno 

informacijski, materialni in finančni tok, za tovrstna omrežja vedno velja, da so usmerjena 

omrežja. Na tem mestu zato opredeljujemo termin digraf oz. usmerjeni graf. Medtem ko vozlišča 

poimenujemo enako kot poprej, za povezave uporabimo termin usmerjena povezava, pri tem pa 

izhajamo iz naslednje definicije: digraf oz. usmerjeni graf D sestavljata množica elementov, 

poimenovanih vozlišča, in seznam urejenih parov teh elementov, ki jih poimenujemo 

(usmerjene) povezave (Wilson in Watkins 1997, 99). Množico vozlišč označimo z V(D), seznam 

usmerjenih povezav pa z A(D) (ibid., 99). Če sta u in v vozlišči usmerjenega grafa D, potem 

velja, da je povezava uv usmerjena od u k v oz. gre povezava uv iz u v v (ibid., 99). Slika 2.11 

prikazuje ilustrativni primer usmerjenega enostavnega grafa D. 

 

Slika 2.11 Ilustrativni primer usmerjenega enostavnega grafa D  

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2016 

 

Skozi naslednjo definicijo se izkaže tudi, da je termin podgrafa v usmerjenem grafu analogen 

terminu podgrafa v grafu (ibid., 99). Naj bo D usmerjeni graf z množico vozlišč V(D) in 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

73 
 

seznamom usmerjenih povezav A(D). Podgraf ali podgraf grafa D je digraf, katerega vozlišča so 

iz množice V(D) in katerega vse povezave so tudi iz seznama A(D). 

 

Teorijo omrežij, tudi teorijo socialnih omrežij ali teorijo akterskih omrežij, širše razvrstimo med 

strukturalne sociološke teorije (Konda 2009, 178). Socialna omrežja so definirana kot sklop 

ljudi, družbenih akterjev ali drugih družbenih entitet, ki jih medsebojno povezuje vrsta 

družbeno pomembnih razmerij, denimo prijateljstvo, sodelovanje ali izmenjava informacij, ali 

pa vzajemno delovanje za uspešnejše doseganje želenih ciljev z izmenjavo izkušenj, resursov 

in informacij (Lea et al. 2006 v ibid., 178). Kompleksni medorganizacijski trg lahko vidimo kot 

omrežje, kjer so enote družbeni akterji, odnosi med njimi pa so povezave (Konda 2009, 179). 

Vsaka enota oz. družbeni akter s svojimi posebnimi tehničnimi viri in ljudmi je na različne 

načine prek odnosov povezana z več drugimi (Håkansson in Ford 2002 v ibid., 178). Zavedati 

se je treba, da poleg procesov izbiranja in transformacije menjava vedno vključuje še proces 

družbene interakcije41, ki ga gradijo posamezni družbeni akterji udeleženih družbenih akterjev 

v menjavi (ibid., 178). Prav tako ne moremo mimo dejstva, da je članstvo v omrežju dinamično 

(ibid., 178). Udeleženci delujejo in razvijajo vezi, hkrati pa so sami rezultat svojih vezi (ibid., 

178). Interakcija med dvema družbenima akterjema ima časovno komponento in se ves čas 

razvija z učenjem in izkušnjami (ibid., 178). Poleg medsebojne odvisnosti obeh udeležencev se 

moramo zavedati vpetosti posamične interakcije v odnose z drugimi, kar Håkansson in Ford 

(2006 v ibid., 178) imenujeta relativnost interakcije in dodajata četrti ključni element 

interakcije, tj. vzajemno delovanje oz. pripravljenost na interakcijo42. Pri analizi socialnih 

omrežij so poleg pomembnosti povezav v omrežju ključna še naslednja načela (Wasserman in 

Faust 1994, 4): 

 udeleženci in njihova dejanja so medsebojno odvisni; 

 povezave med udeleženci so sredstva za prenos materialnih ali nematerialnih virov; 

 strukturno okolje omrežja je vir priložnosti in/ali omejitev za posamična dejanja 

udeležencev in 

 strukturno okolje omrežja določa trajne vzorce povezav med udeleženci. 

 

Zgradbo omrežja predstavimo z diskretnim matematičnim objektom oz. z grafom (Šubelj et al. 

2013, 107). Vozlišča grafa predstavljajo enote v omrežju, povezave pa relacije med enotami 

                                                           
41 angl. human interaction processes 
42 angl. jointness 
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(Mrvar 2016). V primeru storitev za socialno mreženje vozlišča predstavljajo različne 

uporabnike storitve, povezave pa ustrezajo relaciji prijateljstva (Šubelj et al. 2013, 107). 

Povezave so tako neusmerjene, medtem ko nekatere vrste omrežij zahtevajo usmerjene 

povezave (ibid., 107). V primeru svetovnega spleta vozlišča predstavljajo množico spletnih 

strani, ki so med seboj povezane prek usmerjenih spletnih povezav, torej E ⊆ {{vi, vj} | vi, vj ∈ 

V} (ibid., 107). Definiciji E lahko še razširimo, tako da dopuščata več vzporednih povezav med 

vozlišči ter zanke, torej povezave vozlišča s samim seboj (ibid., 107). Poleg družbenih omrežij 

in svetovnega spleta obstajajo še številne druge vrste t. i. realnih omrežij, ki jih v grobem delimo 

v štiri kategorije (Newman 2003 v Šubelj et al. 2013, 107–108): 

 socialna (družbena) omrežja, v katerih vozlišča predstavljajo ljudi ali ustanove, povezave 

pa ustrezajo neki obliki interakcije med njimi;  

 informacijska omrežja, v katerih povezave v omrežju ustrezajo toku informacij (ali 

podatkov) skozi analizirani sistem. Sem spadajo svetovni splet43, omrežje citiranj med 

znanstvenimi prispevki44 ter mobilna in druga komunikacijska omrežja45; 

 biološka omrežja, ki ponazarjajo interakcije med geni, celicami, beljakovinami ipd. v živih 

organizmih46; 

 tehnološka omrežja, ki navadno predstavljajo neko umetno infrastrukturo, ki je podvržena 

tehnološkim (ali drugim) omejitvam. Sem spadajo internetno omrežje47, cestno omrežje48, 

električno omrežje49 ter omrežja, zgrajena na podlagi programske kode50. 

 

Kot pravi Batagelj (2016), lahko o vozliščih in povezavah poznamo dodatne podatke – tj.  

njihove vozliščne vrednosti oz. lastnosti, kot so denimo oznaka, vrsta in vrednost ter njihove 

povezavne vrednosti oz. uteži. Podatki, ki so o lastnostih in utežeh bodisi izračunani bodisi 

izmerjeni, pa skupaj z grafom tvorijo omrežje (ibid.). Omrežje torej definiramo tako, da 

določimo končno množico enot oz. po nekem kriteriju ali kriterijih določimo, katere enote 

spadajo v omrežje in nato opišemo povezave med enotami z eno ali več relacijami (Hlebec in 

Kogovšek 2006, 9). Relacije so pri tem lastnosti, ki se pokažejo, ko opazujemo dve ali več enot 

skupaj (ibid., 9). Povezava ni notranja lastnost izolirane enote, ampak se pojavi, ko enoti 

                                                           
43 angl. web graph 
44 angl. citation 
45 angl. communication 
46 angl. gene regulatory, metabolic, protein-protein interaction 
47 angl. internet map 
48 angl. road 
49 angl. power grid 
50 angl. software 
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vzpostavita stik in ju opazujemo skupaj (ibid., 9). Ko opazujemo posamezne enote, govorimo o 

različnih povezavah in vezeh med njimi (ibid., 9). Če pa govorimo o omrežju kot celoti, za opis 

povezav med vsemi enotami uporabljamo izraz relacija (ibid., 9). Slednji je torej enakovreden 

izrazu spremenljivka, izraz povezava pa je enakovreden vrednosti, ki jo spremenljivka zavzame 

za posamezno enoto (ibid., 9). Omrežje torej določajo množice enot ali več relacij, pri čemer z 

vsako novo relacijo na isti skupini enot vzpostavimo novo omrežje (ibid., 9). Nadalje ločujemo 

med simetričnimi in nesimetričnimi relacijami – o simetrični relaciji govorimo, ko je odnos med 

enotami, ki ga opisujemo z relacijo, po naravi vzajemen ali dvosmeren, z nesimetrično pa 

opisujemo odnose, ki so po naravi nevzajemni ali enosmerni (ibid., 9). V primeru nesimetričnih 

relacij razlikujemo med virom in prejemnikom posamezne povezave (ibid., 9). Enota v omrežju 

oz. vozlišče je družbeni akter, ki predstavlja osebo, organizacijo ali narod, ki je vključen v 

družbene povezave (de Nooy, Mrvar in Batagelj 2011, 399). Imenujemo jih tudi udeleženci ali 

člani omrežja (Hlebec in Kogovšek 2006, 9). Knoke in Kuklinski (1982, 10) enote v 

nadaljevanju ločujeta glede na: 

 velikost (posameznik, skupina, sloj, razred, skupnost, nacionalna država) in  

 stopnjo formalne organiziranosti (formalne in neformalne skupine).  

 

V našem primeru se za najbolj relevantno izkaže tipologija po McCallisterju in Fischerju (1978), 

pri čemer je povezava izmenjave definirana kot medsebojna odvisnost med udeležencema, kjer 

dejavnost enega udeleženca neposredno vpliva na rezultate pri drugem. Predmet izmenjave je 

lahko denar, informacija, finančna pomoč, mnenje, materialna pomoč ali drugo (ibid.). V 

nadaljevanju omrežja razdelimo na popolna in egocentrična, tovrstna delitev pa sodi v domeno 

vsebinske in analitične problematike (Hlebec in Kogovšek 2006, 11). Medtem ko lahko omrežje, 

ki je po svoji naravi popolno, analiziramo kot popolno in egocentrično omrežje, slednjega ne 

moremo analizirati kot popolnega (ibid., 11). Pri popolnem omrežju opazujemo vse enote s 

pripadajočimi relacijami, pretežno pa nas zanima medsebojni vpliv strukturnih značilnosti, kot 

sta denimo gostota in centralizacija, ter vpliv na različne izhodiščne rezultate, kot je nivo 

konsenza v skupini ali doseganje skupnega cilja (ibid., 11). O popolnem omrežju govorimo torej 

takrat, ko v medsebojno povezani skupini enot opazujemo vse pripadajoče relacije (ibid., 11). 

Slika 2.12 prikazuje ilustrativni primer popolnega omrežja. 
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Slika 2.12 Ilustrativni primer popolnega omrežja 

 

 

 

 

 

 

Vir: Hlebec in Kogovšek 2006, 11 

 

Eden izmed pomembnejših načinov analize relacijskih podatkov, ko opazujemo popolna 

(socialna) omrežja, je analiza položaja enot v omrežju (ibid., 11). V splošnem lahko rečemo, da 

je enota v omrežju središčna, če se nahaja na strateško pomembnih položajih v omrežju oz. če 

je zaradi svojih povezav z drugimi enotami opaznejša kot druge enote (ibid., 11). V kolikor so 

povezave med enotami simetrične (neusmerjene), opisujejo lokacijo enote glede na to, kako 

blizu so enote »središču« relacijskega dogajanja v omrežju, in v tem primeru so relevantne mere 

središčnosti51 (ibid., 11). V kolikor so povezave med enotami nesimetrične (usmerjene in kar je 

značilno za industrijsko simbiotska omrežja), pa razlikujemo med izvirom in ciljem vezi – 

denimo prodajalec in kupec odpadnega vira. V tem primeru govorimo o merah pomembnosti52 

in razlikujemo med danimi izbirami – kolikokrat družbeni akter izbere druge družbene akterje v 

popolnem omrežju (izhodne mere) – in prejetimi izbirami – kolikokrat družbenega akterja 

izberejo drugi družbeni akterji popolnega omrežja (vhodne mere) (ibid., 11). Pri proučevanju 

pomembnosti enote se obravnavajo le vhodne mere (ibid., 11). Središčnost ali usredinjenost 

lahko opazujemo tudi na nivoju omrežja kot celote, pri čemer z merami usredinjenosti 

proučujemo stopnjo središčnosti strukture popolnega omrežja (ibid., 11). Usredinjenost torej 

meri, kako variabilne ali homogene so središčnosti enot v omrežju (ibid., 11). Za razliko od 

popolnega omrežja imamo pri egocentričnem omrežju seznam enot, ki jih imenujemo egi53, in 

analiziramo omrežje ega, tj. posamezno enoto (ego) in njene povezave z drugimi enotami – 

imenujemo jih alterji in so člani egocentričnega omrežja (Prell 2015, 9). V tovrstnem omrežju 

se osredotočamo na število in druge značilnosti povezav, ki jih imajo egi – analiziramo denimo 

delež vzajemnih povezav ali gostoto povezav, pogosto pa ne analiziramo cele populacije egov, 

ampak le določen (lahko slučajen) vzorec egov (Hlebec in Kogovšek 2006, 12). Slika 2.13 

                                                           
51 angl. centrality 
52 angl. prestige 
53 angl. ego 
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prikazuje ilustrativni primer egocentričnega (lokalnega) omrežja, kjer izberemo (slučajni) 

vzorec enot in opazujemo relacije slednjih – izbranih – enot z drugimi, lokalna omrežja izbranih 

enot pa načeloma niso povezana med seboj. 

 

Slika 2.13 Ilustrativni primer egocentričnega (lokalnega) omrežja 

 

 

 

 

Vir: prirejeno po Hlebec in Kogovšek 2006, 12 

 

Pretežno se v egocentričnih omrežjih merijo tudi določene značilnosti, ki jih lahko obravnavamo 

kot spremenljivke, pri čemer lahko slednje opisujejo egove povezave z njegovimi alterji ali 

značilnosti samih alterjev (ibid., 12). Značilnosti odnosa so pri tem denimo tip odnosa med egom 

in alterjem, kako blizu sta si ego in alter, kako pomemben je vsak alter za ega, kako dolgo se že 

poznata ipd., značilnosti alterjev pa so pretežno njihove demografske spremenljivke (ibid., 12). 

Analiziramo lahko število in druge značilnosti teh vezi, in sicer deleže določenih vrst povezav, 

deleže določenih vrst enot v omrežju, povprečja in variabilnost določenih značilnosti ali 

strukturne značilnosti omrežij – denimo gostota54 omrežja, slednje pa lahko analiziramo tudi 

glede na demografske in druge značilnosti enote (ibid., 12). Kot navajata Wasserman in Faust 

(1999, 510), lahko v omrežju analiziramo tudi njegove posamezne dele, kot sta diada in/ali 

triada. Diado pridobimo iz dveh posameznih enot opazovanja, omrežje pa analiziramo kot 

funkcijo skupne značilnosti para – denimo stopnjo podobnosti glede na merjene spremenljivke 

(ibid., 510). Triado pridobimo iz treh enot opazovanja in pripadajočih povezav, pri analizi pa 

nas zanimajo lokalne strukture relacij med individualnimi enotami (Wasserman in Faust 1999, 

559). Omeniti velja tudi razliko med popolnimi in egocentričnimi omrežji na nivoju empiričnega 

opazovanja ali merjenja omrežij (Hlebec in Kogovšek 2006, 13). Pri zbiranju podatkov o 

popolnih omrežjih nam navadno vsi respondenti/intervjuvanci poročajo o svojih povezavah z 

drugimi člani omrežij, v kolikor pa je nivo raziskovanja egocentrično omrežje, egi poročajo zase 

in za člane (alterje) svojega egocentričnega omrežja (ibid., 13). V pričujočem delu industrijsko 

simbiotska omrežja obravnavamo na nivoju popolnih omrežij. 

 

                                                           
54 angl. density 
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Omrežje, ki vsebuje nekaj deset vozlišč in povezav, poimenujemo majhno omrežje, omrežje z 

nekaj sto vozlišči in povezavami poimenujemo srednje veliko omrežje in omrežje z nekaj tisoč 

vozlišči in povezavami veliko omrežje (Mrvar 2016). Pri omrežju gre torej za matematični 

model, s katerim predstavimo realni (živi) ali umetni (neživi) sistem, ki je sestavljen iz 

določenega števila med seboj povezanih enot, ali pa za skupek vozlišč, ki so med seboj povezana 

(Newman 2015). Pri predstavitvi velikega omrežja govorimo o kompleksnem (realnem ali 

umetnem) sistemu in pri predstavitvi majhnega omrežja o enostavnem (realnem ali umetnem) 

sistemu (ibid.). Industrijsko simbiotska omrežja so usmerjena omrežja, v katerih vozlišča 

predstavljajo družbeni akterji, povezave pa sodelovanje med njimi, ki se uresničuje z 

informacijskim, materialnim in finančnim tokom ter tokom znanja. Opredeljujemo jih kot 

dolgoročne, simbiotske odnose, znotraj katerih se vršijo aktivnosti, ki vključujejo fizično 

izmenjavo materialov in energije ter tudi izmenjavo znanja, človeških in tehnoloških virov, kar 

hkrati zagotavlja okoljsko in konkurenčno prednost (Chertow 2000; Chertow 2007; Mirata in 

Emtairah 2005 v Posch 2010, 245). Prisotna so na lokalnem, regionalnem, državnem in 

mednarodnem nivoju. Slika 2.14 prikazuje ilustrativni primer majhnega industrijsko 

simbiotskega omrežja, ki deluje na Kitajskem.  

 

Slika 2.14 Ilustrativni primer majhnega industrijsko simbiotskega omrežja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Song, Geng, Dong in Chen 2018, 419 

 

Industrijska simbioza se lahko izvaja v okviru enega industrijsko simbiotskega omrežja, ki 

deluje samo zase, torej z določenim številom družbenih akterjev, ki so del tega omrežja. V tem 

primeru govorimo o zaprtem industrijsko simbiotskem omrežju, ki je lahko majhno, srednje 

veliko ali veliko. V kolikor več industrijsko simbiotskih omrežij med seboj sodeluje, govorimo 

o odprtih industrijsko simbiotskih omrežjih. Slika 2.15 prikazuje ilustrativni primer obstoječega 
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srednje velikega industrijskega omrežja, ki deluje v mestu Bitterfeld-Wolfen v nemški zvezni 

deželi Saška. Omrežje deluje od leta 1990 dalje, ko se je skupno 360 družbenih akterjev oz. 

vozlišč odločilo, da bodo sodelovali (ChemiPark 2017). Med vozlišči je prisotnih 60 kemičnih 

proizvodnih družbenih akterjev, preostali družbeni akterji pa se ukvarjajo s predelavo lahkih 

kovin in plastičnih materialov (ibid.). 

 

Slika 2.15 Ilustrativni primer srednje velikega industrijsko simbiotskega omrežja ChemiPark 

Vir: ChemiPark 2017 

 

Pri neposrednem materialnem toku predstavljajo družbene akterje pretežno industrijska podjetja, 

ki načeloma razpolagajo z odpadnimi viri, in industrijska podjetja, ki te odpadne vire 

potrebujejo. Poleg neposrednih in posrednih družbenih akterjev ključno vlogo v industrijsko 

simbiotskih omrežjih predstavljajo tudi posredni družbeni akterji, ki niso ponudniki oz. iskalci 
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odpadnih virov. Gre za t. i. posrednike, kot vez med ponudniki in iskalci odpadnih virov, ki 

ponujajo informacije o enih in drugih družbenih akterjih ter iščejo in predstavljajo rešitve na 

področju industrijske simbioze. Tak primer je svetovno znani in prvi tovrstni program na svetu, 

projekt National Industrial Symbiosis Programme (NISP) v Združenem kraljestvu, ki se ukvarja 

z iskanjem rešitev za predelavo industrijskih odpadkov v ponovne surovine. Program NISP se 

je leta 2003 razvil iz treh pilotnih projektov na Škotskem in danes vključuje že več kot 15.000 

mikro, majhnih in srednje velikih družbenih akterjev iz vseh panog industrije, ki so del 

tovrstnega industrijsko simbiotskega omrežja (NISP 2016). Slika 2.16 prikazuje ilustrativni 

primer (obstoječega) velikega industrijsko simbiotskega omrežja, ki na mednarodnem nivoju 

deluje v okviru omenjenega programa.  
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Slika 2.16 Ilustrativni primer (obstoječega) velikega industrijsko simbiotskega omrežja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: International Synergies 2016 

 

Kot navaja Chertowova (2007, 12), naj bi bile za izvajanje industrijske simbioze izpolnjene 

geografske bližine družbenih akterjev, kar pomeni, da si morajo biti potemtakem tisti družbeni 

akterji, med katerimi poteka neposreden materialni tok odpadnih virov, z vidika geografske 

razdalje blizu. Za preostale družbene akterje, zlasti tiste, ki v industrijsko simbiotskem omrežju 

nastopajo kot posredniki in torej neposredno niso vključeni v materialne tokove, pa geografske 

bližine naj ne bi bile nujne (ibid., 12). Slika 2.17 prikazuje ilustrativen primer majhnega 

industrijsko simbiotskega omrežja, kakršnega zasledimo na lokalnem nivoju, denimo znotraj 

ene statistične/geografske regije. 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

82 
 

Slika 2.17 Ilustrativni primer majhnega industrijsko simbiotskega omrežja 

 

Vir: Fric 2016, 80 

 

Kot je mogoče videti, zgoraj prikazani ilustrativni primer industrijsko simbiotskega omrežja 

sestavljajo štirje družbeni akterji, med katerimi potekajo neposredni materialni simbiotski 

tokovi. Tovrstni primer prikazuje tudi, kako lahko med dvema družbenima akterjema poteka več 

kot en materialni simbiotski tok. Družbeni akter A (lesno podjetje) lesne sekance, ki nastanejo 

kot odpadni vir njegove primarne dejavnosti, proda družbenemu akterju B (podjetje za 

proizvodnjo papirja), ki slednje uporabi pri proizvodnji celuloze kot vhodno surovino za 

proizvodnjo papirja. Žagovino, ki je prav tako odpadni vir, pa proda družbenemu akterju C 

(hortikulturno podjetje), ki jo uporabi kot zastirko pri zaščiti zemlje. Industrijsko vodo, ki 

nastane pri proizvodnji celuloze in je za družbenega akterja B odpadni vir, slednji proda 

hortikulturnemu podjetju, ki jo po postopku prečiščevanja uporabi za namakanje zemlje. 

Mešane komunalne odpadne vire vsi trije družbeni akterji prodajo družbenemu akterju D 

(toplarna), kjer ti po opravljeni mehansko-biološki obdelavi odpadnih virov in lahki frakciji 

služijo kot vhodna surovina za proizvodnjo električne in toplotne energije. 
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2.3 Konceptualizacija socio-kulturnih dejavnikov 

 

2.3.1 Obča opredelitev socio-kulturnih dejavnikov: pomeni in vloge 

 

Poslovni svet ni zasnovan le na pravilih, ekonomskih in finančnih dejavnikih, torej na »trdih« 

dejavnikih, ki so pogosto omenjeni kot bistvo in končni cilj poslovanja ter za katere se 

predpostavlja, da bi bili lahko brez težav standardizirani v globalnih razsežnostih (Jelovac in 

Rek 2010, 23). Poslovanje je v veliki meri odvisno tudi od kvalitete človeških in družbenih 

odnosov, torej od t. i. »mehkih« dejavnikov poslovanja, katerih univerzalizacija je vprašljiva 

zaradi različnosti pomenov, ki se interakciji in medčloveškim odnosom pripisujejo v 

posameznih kulturah (ibid., 23). Da bi lahko razumeli delovanje družbenih akterjev in 

posameznikov znotraj njih, moramo znati določiti pomene, ki jih pripisujejo svojemu okolju, 

slednji pa so seveda socio-kulturno pogojeni (ibid., 23). 

 

Kot pravita Brand in De Bruijn (1996), so znanstveniki in raziskovalci pretežno s področja 

industrijske ekologije že pri preučevanju nastanka industrijsko simbiotskih omrežij prepoznali 

pet ključnih kategorij preprek, ki so jih morali nosilci razvoja premagati, da so lahko uspešno 

vpeljali industrijsko-ekološki pristop v določeni regiji – tehnično, informacijsko, ekonomsko, 

politično in organizacijsko-motivacijsko kategorijo. Slednjih pet kategorij pa se, kot pravi 

Mirata (2004), odtlej uporablja tudi pri kategorizaciji ne le preprek, temveč vseh ključnih 

dejavnikov razvoja industrijsko simbiotskih omrežij. Avtor v nadaljevanju znotraj vsake 

kategorije določi dejavnike, ki vplivajo na razvoj industrijsko simbiotskih omrežij (ibid.). V 

organizacijsko-motivacijsko kategorijo, ki je za nas relevantna, umesti sedem socio-kulturnih 

dejavnikov, izmed katerih izberemo tiste štiri, za katere menimo, da lahko kar najbolj vplivajo 

na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij. Izberemo medorganizacijsko zaupanje in 

socialni kapital, ki ga avtor proučuje kot odprtost enega posameznika napram drugemu 

posamezniku, kognitivne okvire, ki jih proučuje kot podobnost v razmišljanju udeležencev, ter 

organizacijsko kulturo (ibid.). Nadalje izberemo še dva socio-kulturna dejavnika – družbeno 

odgovornost in odnos do okolja, za katera predpostavljamo, da lahko predstavljata sila 

pomembno vlogo pri strukturiranju industrijsko simbiotskih omrežij. Proučevanje odnosa do 

okolja kot socio-kulturnega dejavnika, ki lahko vpliva na strukturiranje industrijsko simbiotskih 

omrežij, je v našem kontekstu relevantno zato, ker se, kot pravi Schein (1997, 16–17), skozi 

odnos do okolja izraža organizacijska kultura. Za družbeno odgovornost družbenega akterja pa 

predpostavljamo, da je odvisna ravno od odnosa do okolja tega akterja in lahko zaradi njene 
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promocije širši javnosti vpliva na prihod novih in odhod obstoječih družbenih akterjev iz 

industrijsko simbiotskega omrežja.  

 

V nadaljevanju obče opredelimo obravnavane socio-kulturne dejavnike – organizacijsko 

kulturo, družbeno odgovornost, odnos do okolja, kognitivne okvire, socialni kapital in 

medorganizacijsko zaupanje. Osredinjamo se na njihov pomen in vloge v kontekstu našega 

proučevanja, ne spuščamo pa se v konceptualne razprave – slednje v pričujočem delu namreč 

ne bi predstavljalo posebnega doprinosa. 

 

2.4.1.1 Organizacijska kultura 

 

Z globalizacijo in kompleksnostjo internacionalnega delovanja narašča potreba po standardnih 

organizacijskih oblikah, sistemih in produktih, managerji pa so še vedno primorani prilagajati 

družbenega akterja lokalnim značilnostim trga, legislativnemu in fiskalnemu režimu, socio-

političnemu in socio-kulturnemu sistemu države, v kateri poslujejo (Jelovac in Rek 2010, 24). 

To nadalje pogojuje uspešnost družbenega akterja, pri čemer je treba upoštevati okolje, v 

katerem družbeni akter posluje, in sicer tako notranje kot zunanje okolje družbenega akterja ter 

njegovo kulturo (ibid., 24). Pri presojanju delovanja in komuniciranja družbenega akterja s 

svojim notranjim in zunanjim okoljem je mogoče upoštevati širši kulturni kontekst skupnosti – 

upoštevati je treba izbrano nacionalno kulturo, ki so jo člani ponotranjili skozi procese primarne 

socializacije in je kot takšna rutinizirala osnovne odgovore na probleme preživetja ter opredelila 

tudi posameznikov vrednotni sistem pri presojanju pomembnosti pripadnosti določeni skupini 

(ibid., 24).  

 

Podoben vpliv kot socio-kulturni dejavnik pa ima tudi organizacijska kultura, ki jo 

obravnavamo v pričujočem delu in katera v okviru notranjega okolja družbenega okolja definira 

in vrednoti določena polja skupnih skladov vrednosti in identificiranje članov z njimi (ibid., 

24). Raziskovanje notranjega okolja družbenih akterjev je pokazalo, da imajo slednji in celo 

posamezni oddelki znotraj njih enkratno kulturo, svoj mentalni program, ki ni prirojen, temveč 

povsem priučen in nastaja v procesu skupnega reševanja problemov (ibid., 26). Rešitev se 

oblikuje v kulturni vzorec, ki kaže na način, kako člani dojemajo organizacijsko realnost in 

kako na osnovi tega dojemanja tudi delujejo (ibid., 26). Organizacijska kultura ustvarja kontekst 

delovanja družbenega akterja, oblikuje norme, motivacijo delovanja ter psihološke in 

organizacijske vrednote (ibid., 26). Poskus razumevanja organizacijske kulture pomeni poskus 
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razumevanja percepcij kot čutnega dojemanja predmetnega sveta, ki jih imajo člani določenega 

družbenega akterja do sebe in do kolektiva kot celote (ibid., 26). Ko govorimo o organizacijski 

kulturi, dejansko govorimo o procesu, ki posameznikom omogoči razumevanje posameznih 

dogodkov, delovanj, ciljev ali situacij v okviru določenega organizacijskega konteksta (ibid., 

26). Vzorci razumevanja pa ustvarjajo tudi osnovo za osmišljanje in legitimiranje določenega 

načina vedenja, ki usmerja delovanje članov znotraj družbenega akterja. Nadalje si poglejmo 

najrelevantnejše opredelitve organizacijske kulture. 

 

Hofstede (2003, 262), nedvomno najbolj znan avtor pri proučevanju kultur in družbenih 

akterjev, organizacijsko kulturo trivialno definira kot kolektivno programiranje uma, ki 

razlikuje člane enega družbenega akterja od drugega in se potemtakem kaže navzven predvsem 

v skupnem zaznavanju organizacijskega vedenja. Medtem ko temelje družbene kulture 

posamezniki pridobijo predvsem v procesih primarne in sekundarne socializacije, v družini in 

šoli, kjer se privzgojijo temeljne kulturne vrednote, je temeljno mesto oblikovanja 

organizacijske kulture delovno mesto v organizaciji oz. znotraj družbenega akterja (Hofstede 

2001, 393–394). Pri proučevanju organizacijske kulture Hofstede poudarja zlasti tiste vidike, 

po katerih se kultura kaže navzven, torej tipični vedenjski obrazci, značilni za posameznega 

družbenega akterja – simboli, heroji in rituali (ibid., 394). Mnogo globlja podlaga pa so 

vrednote, saj gre pri njih za to, da so merljive in torej tako dostopne zunanjemu opazovanju 

(ibid., 394). Pomembno vlogo vrednotam pripisuje tudi Armstrong (1987), ki organizacijsko 

kulturo definira kot sistem razširjenih vrednot in prepričanj, ki v povezavi s člani znotraj 

organizacije oz. družbenega akterja oblikujejo vedenjske norme. Nekoliko širše jo opredeli 

Tyler (1871), ki pravi, da organizacijsko kulturo razumemo kot celoto, ki združuje znanje, 

prepričanje, umetnost, moralo, zakone, običaje in ostale sposobnosti ter navade članov 

družbenega akterja. Dutton, Dukerich in Harquill (1994) jo opredeljujejo kot skupno podobo 

družbenega akterja, ki je trajna, zanesljiva in delno ponovljiva, različna od skupne podobe 

drugih družbenih akterjev in z izvirnimi strateškimi prednostmi. Kot navaja Schein (1991, 247), 

sicer najznačilnejši avtor tega socio-kulturnega dejavnika in jo razume kot pojav, pa je 

organizacijska kultura vzorec temeljnih predpostavk, ki jih je določen družbeni akter odkril ali 

razvil pri učenju soočanja s problemi eksterne adaptacije in interne integracije. Pri tem se je 

vzorec teh predpostavk pokazal kot dovolj dober, da ga lahko ocenjujejo za validnega, in zato 

vse nove člane družbenega akterja učijo razmišljanja, dojemanja in občutenja problemov po 

tem vzorcu (ibid., 247). V splošnem organizacijska kultura vedno temelji na predstavah članov 

o tem, kaj je za družbenega akterja pomembno in predvsem kaj je zanj dobro (Hunt 1992).  
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Organizacijsko kulturo obravnavamo po Scheinovi tipologiji (1997, 16–17), pri čemer jo slednji 

deli na tri ravni, ki prehajajo od jasnih elementov kulture, ki jih člani lahko vidijo in občutijo, 

preko številnih sprejetih vrednot, norm in pravil, ki jih člani družbenega akterja uporabljajo, do 

podzavestnih osnovnih predpostavk, ki predstavljajo bistvo kulture. Prvo raven tvorijo vidni 

elementi kulture, torej vse, kar je mogoče videti, slišati ali čutiti, ko pridemo k družbenemu 

akterju – fizično okolje, načini obnašanja, rituali ipd. (ibid., 16–17). Drugo raven tvorijo 

sprejete vrednote, ki se lahko ali pa tudi ne odražajo v kulturi družbenega akterja – torej gre za 

to, kar naj bi bilo, ni pa nujno, da se to tudi odraža (ibid., 16–17). Tretjo raven tvorijo temeljne 

predpostavke, ki so v tolikšni meri samoumevne, da je znotraj skupine mogoče opaziti le 

minimalna odstopanja (ibid., 16–17). Dejansko so slednje tako močno vpete znotraj skupine, 

da člani skupine vedenje, ki ni skladno s temi predpostavkami, označujejo kot nesprejemljivo 

(ibid., 16–17). Vse tri ravni so medsebojno povezane, se dopolnjujejo in vplivajo ena na drugo 

(ibid., 16–17). Kot nadalje dodaja Schein (1997, 16–17), se organizacijska kultura ne izraža 

neposredno, pač pa skozi odnos do sebe in okolja. Upoštevajoč slednje je tako mogoče sestavine 

organizacijske kulture razdeliti na tiste, ki so dostopne zunanjemu okolju, in na tiste, ki jih 

neposredno ni moč opaziti (ibid., 16–17). Po Brownu (1998, 10–11) in Scheinu (1997, 16–17) 

se osredinimo na najopaznejše in za naš kontekst proučevanja najrelevantnejše vsebine 

organizacijske kulture – na temeljne predpostavke, vrednote, vloge, norme, stališča, tipične 

obrazce vedenja, vzornike, običaje in obrede, jezik in komunikacijski sistem ter proizvode in 

storitve.  

 

Medtem ko je prepričanje pri človeku navadno zavestno, ga je relativno lahko odkriti in je 

opazljivo, temeljne predpostavke niso na ravni zavestnega, so nezavedne in jih je posledično 

težko priklicati na površje (Brown 1998, 27–28). O prepričanjih je mogoče tudi razpravljati, se 

z njimi soočati, spopadati in jih zato relativno lahko spreminjati, temeljne predpostavke pa so 

nedotakljive in o njih ni mogoče razpravljati oz. se z njimi soočati (ibid., 27–28). Verjetna 

prepričanja so enostavna spoznanja v primerjavi s temeljnimi predpostavkami, ki poleg 

prepričanja vsebujejo tudi razlage teh prepričanj ter vrednote in čustva (ibid., 27–28).  

 

Vrednote po Hofstedeju (2001, 5) zelo trivialno predstavljajo splošno tendenco o tem, da 

imamo neka stanja raje kot druga, sicer pa jih opredelimo kot pojmovanja ali prepričanja o 

zaželenih končnih stanjih ali vedenjih, ki presegajo specifične situacije, usmerjajo in vodijo 

izbiro ali pa oceno ravnanj in pojavov in so urejene glede na relativno pomembnost (Schwarz 

in Bilsky 1987 v Musek 2000, 10). Upoštevajoč različna opredeljevanja vrednot glede na 
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znanstvene discipline v pričujočem delu izhajamo s sociološkega vidika, kjer, kot pravita Van 

Deth in Scarbrugh (1995, 22–24), sociologi zaznavajo vrednote kot sociološki koncept in 

govorijo o normah, običajih, ideologijah in odgovornostih. Za družbenega akterja torej vrednote 

predstavljajo tisto, za kar se splošno misli, da je zanj dobro in potrebno ter da se zgodi oz. bi se 

moralo zgoditi (Cingula 1992, 499–500). Upoštevajoč to se vrednote izražajo kot smisel, 

poslanstvo ali strateški cilj družbenega akterja (ibid., 499–500). Hkrati pa morajo biti vrednote 

zastopane v operativni politiki družbenega akterja in celo v povsem določenih nalogah in 

operativnih planih za uresničevanje globalnih ciljev (ibid., 499–500).  

 

Norme so kot pravila, ki določajo, kateri načini vedenja so v določenih okoliščinah primerni in 

kateri niso primerni, pretežno rezultat pogajanja vseh članov družbenega akterja, a vendarle 

velikokrat odsevajo tudi začetne temeljne predpostavke vodstva, saj ima slednje navadno več 

možnosti, da vpliva na njihovo oblikovanje in širjenje (Jelovac in Rek 2010, 37). Opredelitve 

norm se večinoma stikajo na točki, da so to »deljena (družbena) razumevanja oz. standardi 

obnašanja« (Klotz 1995 v Šabič in Penca 2009, 92), vedenja ali dejanja (Bernstein 2002 v ibid., 

92). Ključno je to, da so norme predvsem intersubjektivne, ne le subjektivne (Finnemore 1996 

v ibid., 92), s čimer v skupnosti ustvarjajo občutek »moranja« pri obnašanju (Florini 1996 v 

ibid.). Skupna razumevanja oz. prepričanja se izražajo v dejanjih, za katera se družbeni akterji 

odločijo kot celota (Christiansen et al. v ibid., 92) in ki jih pogojujejo tudi (ali celo predvsem) 

idejni, in ne le materialni dejavniki. Norme in sporazumevanje o tem, kaj je dobro in zaželeno, 

oblikujejo tudi družbene akterje same (ibid., 92). Njihove identitete in interesi nastajajo v 

družbenem okolju in niso dani, temveč skonstruirani skozi družbeno interakcijo (Finnemore 

1996 v ibid., 92). Pomembnejša od narave je torej vzgoja oz. socializacija (Barnett 2005 v ibid., 

92), pri kateri imajo ključno vlogo mednarodni družbeni akterji. Norme družbenih akterjev ne 

le učijo (Checkel 1999; Checkel 2001; Checkel 2005; Finnemore 1993; Finnemore 1996 v ibid., 

92), pač pa jih tudi razširjajo kot modele dobrega oz. primernega obnašanja (Barnett in 

Finnemore 1999; Legro 1997 v ibid., 92). Norme torej v določeni meri – ki v literaturi ostaja 

nedefinirana – usmerjajo in določajo obnašanje družbenih akterjev na skupnem področju (ibid., 

92). 

 

Stališča so, kot pravi Rokeach (v Hofstede 1998, 478), relativno trajna prepričanja o nekem 

objektu ali situaciji in vnaprej narekujejo odziv posameznika oz. člana na zaželen način, pri 

čemer relativna trajnost stališča predstavlja to, da je slednja sicer spremenljiva, vendar relativno 

počasi in redko. Ključni mehanizem sprememb so informacije in v kolikor posameznik trajneje 
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prejema informacije, ki so kontradiktorne s stališčem, potem jih običajno zavrača, zavračanje 

pa pretežno poteka z mehanizmom zmanjševanja pomenov novih dejstev (Brown 1998). Zgodi 

se lahko tudi, da pride do popolne spremembe stališč (ibid.). Kot nadalje dodaja Brown (1998), 

se pretežno nanašajo na zadovoljstvo z delom, povezujejo prepričanja in vrednote s čustvi, so 

trajna, imajo precejšen vpliv na motivacijo zaposlenih, pogosto pa so njihova podlaga predsodki 

in stereotipi (ibid.). Ločujemo med čustveno, spoznavno in akcijsko sestavino stališč. O 

prisotnosti čustvene sestavine govorimo zlasti takrat, ko stališča spremljajo čustva, ki so bodisi 

ugodna bodisi neugodna, posameznik s tovrstnim stališčem pa do neke osebe ali pojava v 

zunanjem okolju ni več nevtralen (ibid.). Spoznavna sestavina je prisotna pri vplivu stališča na 

vrednotenje zaznav, pri čemer se posamezniku pri osebah, do katerih ima pozitivno stališče, 

njihove pomanjkljivosti zdijo manjše in vredne opravičila, pri osebah, do katerih ima negativno 

stališče, pa pretirava z negativno oceno njihovih pomanjkljivosti (ibid.). Akcijska sestavina 

stališča je prisotna pri vplivu na dejavnost posameznika, dejavnosti posameznika pa pri tem ne 

določajo zgolj njegova stališča, temveč tudi dane okoliščine, zaradi česar je lahko dejanska 

aktivnost povsem drugačna od stališča (ibid.).  

 

Vloge obravnavamo kot standardizirane vzorce vedenja, ki se v določenem obdobju zahtevajo 

od posameznika in so v funkcionalnem razmerju do naloge (Schein 1997, 16–17). Upoštevajoč 

delitev dela znotraj družbenega akterja vloge posameznike povezujejo v medsebojno odvisnost 

(ibid., 16–17). Za razliko od vlog tipične obrazce vedenja obravnavamo kot v širše skupine 

povezane prvine obnašanja, ki so značilne za točno določeno skupino, jo razlikujejo od drugih 

in se pretežno izražajo v obliki »To tako delamo pri nas« (Schneider 1990). Vedenje je pri tem 

odsev posameznikov do norm in vrednot družbenega akterja, tipične obrazce vedenja pa je moč 

prepoznati ob reakcijah, ko se denimo storijo napake ali ob toleranci do novo zaposlenih (ibid., 

16–17). Vzorniki pri tem nastopajo kot uspešni voditelji oz. člani družbenega akterja, katerih 

vedenje in delovanje je bilo za družbenega akterja uspešno in tako pušča sledi še danes (Schein 

1997, 16–17).  

 

Običaji in obredi so pretežno izoblikovane, dramatične in načrtovane skupne aktivnosti članov 

družbenega akterja, ki združujejo različne oblike kulturnega izražanja v organiziranih 

dogodkih, izvedenih z družbeno interakcijo in zelo pogosto v korist vseh članov (Brown 1998). 

Mednje uvrščamo tako obrede napredovanj, obrede uvajanja sprememb ob novih proizvodih ali 

storitvah kot tudi proslave ob obletnicah in najrazličnejših drugih dogodkih. Medtem ko člani 

družbenega akterja medsebojno sodelujejo, razvijajo skupne pomenske kategorije ter skupen 
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jezik in komunikacijski sistem, ki sta temelj za kasnejše izoblikovanje vlog in norm (Schein 

1999, 21). Kot dodaja Morgan (1997, 29), nam posebnosti organizacijske kulture, ki jo 

proučujemo, postanejo jasne šele takrat, ko spoznamo vzorce interakcij med posamezniki, 

jezike, ki jih pri tem uporabljajo, slike in teme pogovora ter različne dnevne obrede. Proizvodi 

in storitve so, kot pravi Schein (1997, 16–17), vso delo človekove dejavnosti in tako tudi 

neposredno vidna vsebina organizacijske kulture.  

 

Kot Schein (1987, 52) ugotavlja že uvodoma, organizacijska kultura na eni strani služi 

preživetju družbenega akterja in njegovemu prilagajanju eksternemu okolju, na drugi strani pa 

integraciji internih procesov znotraj družbenega akterja, da bi lahko slednji še naprej preživel 

in se prilagajal okolju.  

 

Kot navaja Merslavičeva (1998, 643), je v luči celovitega pristopa k proučevanju 

raziskovalnega problema smiselno pogledati tudi dimenzije organizacijske kulture: predvsem 

zato, ker lahko služijo kot eno izmed izhodišč pri proučevanju vpliva organizacijske kulture kot 

socio-kulturnega dejavnika. Kot pravi Hofstede (2001, 397–400), so dimenzije55 organizacijske 

kulture naslednje: 

 procesna usmerjenost in usmerjenost v rezultate. Zaposleni v procesni kulturi se izogibajo 

negotovosti in v delo vlagajo le omejene napore. Nasprotno se v procesnih kulturah, 

usmerjenih v rezultate, zaposleni počutijo dobro v negotovih razmerah, v svoje delo pa 

vlagajo maksimalne napore; 

 usmerjenost v ljudi in usmerjenost v delo. Za družbene akterje, ki so usmerjeni v ljudi, je 

značilno, da zaposleni čutijo, da družbeni akter namenja pozornost tudi njihovim osebnim 

problemom, da se družbeni akter čuti odgovornega za njihovo dobrobit in da se 

pomembnejše odločitve sprejemajo skupinsko. Nasprotno je za družbene akterje, usmerjene 

v delo, značilno, da zaposleni čutijo pritisk na dokončanje svojega dela, družbenega akterja 

pa zanimajo le rezultati; 

 parohialnost in profesionalnost. V tovrstnih kulturah organizacijske norme usmerjajo 

življenje ljudi tudi doma, torej ne samo znotraj družbenega akterja. Nasprotno v 

                                                           
55 Hofstedejeve ugotovitve, ki jih opredeljujemo, so zasnovane na empirični raziskavi, ki jo je med 

letoma 1985 in 1986 izvedel pri 20 različnih družbenih akterjih ali njihovih delih na Danskem in 

Nizozemskem (Hofstede 2001, 397–400).  
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profesionalnih kulturah zaposleni dojemajo življenje kot svoje zasebno področje, zaposlene 

izbirajo zgolj na podlagi poklicnih kvalifikacij, njihov pogled pa je usmerjen v prihodnost; 

 odprti in zaprti sistemi. Znotraj odprtih družbenih akterjev so zaposleni odprti do zunanjih 

ljudi, prepričani so, da lahko sleherni posameznik postane dober član družbenega akterja. 

Nasprotno so v zaprtih sistemih zaposleni zaprti in skrivnostni do zunanjih ljudi, menijo, da 

so le izjeme primerne za delo znotraj družbenega akterja; 

 ohlapna in tesna kontrola. Znotraj družbenih akterjev z ohlapno kontrolo nikogar ne skrbi 

za stroške. Znotraj družbenih akterjev s tesno kontrolo so značilna tudi nenapisana natančna 

pravila o vedenju in oblačenju; 

 normativni in pragmatični. Ta vidik zajema obseg strukturiranja stikov družbenega akterja. 

Pragmatične družbene akterje usmerja trg, najpomembnejši pa so rezultati. Znotraj 

normativnih družbenih akterjev je ključno natančno upoštevanje predpisanih postopkov, 

odnos do okolja razumejo kot uresničevanje pravil družbenega akterja, relativno visoki pa 

so tudi etični standardi. 

 

Organizacijska kultura je torej kompleksen rezultat zunanjih pritiskov, notranjih potencialov, 

odgovorov na kritične dogodke in do določene mere tudi slučajnih dogodkov, ki se jih ne da 

predvideti, tako iz okolja kot znotraj družbenega akterja samega (Jelovac in Rek 2010, 38). 

Ustvarja kontekst delovanja družbenega akterja, oblikuje norme, motivacijo delovanja ter 

psihološke in organizacijske vrednote (ibid., 27).  

 

V pričujočem delu organizacijsko kulturo kot interni socio-kulturni dejavnik razumemo, kot jo 

opredeljuje Schein (1991, 247), in sicer kot pojav, kjer je organizacijska kultura vzorec 

temeljnih predpostavk, ki jih je določen družbeni akter odkril ali razvil pri učenju soočanja s 

problemi eksterne adaptacije in interne integracije. Pri tem se je vzorec teh predpostavk pokazal 

kot dovolj dober, da ga lahko ocenjujejo za validnega, in zato vse nove člane družbenega akterja 

učijo razmišljanja, dojemanja in občutenja problemov po tem vzorcu (ibid., 247). Pri tem v 

domeno organizacijske kulture po Brownu (1998, 10–11) in Scheinu (1997, 16–17) prištevamo 

najbolj opazne in za naš kontekst proučevanja najrelevantnejše vsebine organizacijske kulture 

– temeljne predpostavke, vrednote, vloge, norme, stališča, tipične obrazce vedenja, vzornike, 

običaje in obrede, jezik in komunikacijski sistem ter proizvode in storitve, ki veljajo znotraj 

posamezne organizacije oz. družbenega akterja. 
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2.4.1.2 Družbena odgovornost 

 

Družbena odgovornost je način, na katerega naj bi se pripadniki skupnosti družbe, torej 

posamezniki ali pravne osebe kot družbeni akterji, obnašali in opravljali svoje dejavnosti, da se 

ohrani sožitje z drugimi pripadniki družbe (Bohinc 2016, 173). Velja, da ima vsakdo 

(posameznik ali družbeni akter) dolžnosti družbeno odgovornega ravnanja (ibid., 173). Obseg 

te dolžnosti in teža odgovornosti pa sta odvisna od družbene vloge, ki jo ima posameznik v 

družbi in se meri po stopnji zaupanja (ibid., 173). Ravnanje, ki ima značaj družbene 

odgovornosti, je lahko urejeno z zakonom ali prepuščeno etični presoji in državljanski drži 

(ibid., 173). Zdi se, da razlika med posameznikovo in korporacijsko družbeno odgovornostjo 

nastane, ko govorimo o družbeni odgovornosti kot etični zavezi, ljudje pa so kot posamezniki 

zavezani k etičnemu ravnanju (ibid., 173). Na drugi strani se družbeni akterji obnašajo družbeno 

odgovorno zato, ker imajo od tega koristi, torej zaradi marketinških razlogov (ugled pri 

partnerjih in strankah), čemur gre težko pripisati etičnost. Zato lahko govorimo le o 

posameznikovi družbeni odgovornosti kot etičnem vprašanju, o korporativni družbeni 

odgovornosti oz. družbeni odgovornosti družbenega akterja kot etičnem vprašanju pa lahko 

govorimo samo v okviru njegove porabniške usmerjenosti, spoštovanja etičnih kodeksov, ki so 

jih sprejeli sami ali združenja v njihovem imenu (ibid., 173). Nobena izmed vrst družbene 

odgovornosti na splošni ravni ni pravno urejena, zato družbeno neodgovorno ravnanje ni 

sankcionirano (ibid., 173). To velja za posameznike, katerih družbeno neodgovorno ravnanje 

navadno nima velikega dosega in ne nastaja velika škoda, in tudi za voditelje korporacij kot 

družbenih akterjev, katerih družbeno neodgovorno ravnanje lahko včasih povzroča veliko 

škodo ljudem in skupnosti, pa prav tako ni z ničimer sankcionirano – izjema so splošni predpisi 

o odškodninski odgovornosti in posebna ureditev posameznih področij, kot so denimo delovno-

pravna, socialna ali ekološka vprašanja (ibid., 173). Nadalje spregovorimo o korporativni 

družbeni odgovornosti, saj se kasneje osredinimo na družbeno odgovornost podjetij oz. 

družbenih akterjev, ki sodi v domeno korporativne družbene odgovornosti. 

 

Skladno z veljavno zakonodajo je korporativna družbena odgovornost prostovoljna in naj bi 

presegla pravne odgovornosti (ibid., 175). Gre za namerno iracionalno zamisel, ki temelji na 

predpostavki, da korporacije oz. družbeni akterji prostovoljno sledijo priporočilom, ki se 

nanašajo na družbeno odgovornost, odpravo korupcije, nedružbeno, izkoriščevalsko, 

neodgovorno ali neetično ravnanje, ki bi lahko prineslo škodo skupnosti, njenim ljudem, 

zaposlenim ali okolju (ibid., 175). Po sedanji pravni ureditvi družbeno odgovorno ravnanje ni 
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zakonska dolžnost niti družbenih akterjev niti njihovih voditeljev (ibid., 175). Ravnanje skladno 

s številnimi mednarodnimi (EU in OZN) in nacionalnimi pravnimi akti, ki urejajo korporativno 

družbeno odgovornost, in priporočili dobrih praks družbeno odgovornega ravnanja (kodeksi 

korporativnega upravljanja) ni njihova pravna dolžnost. Ravnanje v dobro družbenega akterja 

oz. maksimizacija in koristi za delničarje (donosnost naložb) so edini pravni temelj voditeljske 

odgovornosti (ibid., 175). Korporativna družbena odgovornost kot etični pristop, ki se uporablja 

za gospodarske družbe, je družbeno neodgovorno ravnanje odločevalcev, torej oblikovalcev 

zakonodaje na nacionalni in globalni ravni – etična zavezanost ravnati v korist zaposlenih in 

družbene skupnosti ter pravna dolžnost ravnati v korist družbenega akterja in delničarjev sta si 

večkrat v nasprotju (ibid., 175). Voditelji zato večkrat samo zaradi ugleda družbenega akterja 

oz. marketinških razlogov poizkušajo ravnati tako, da ne škodujejo drugim, hkrati pa so zvesti 

zakonski zavezi, da delujejo v dobro družbenega akterja (ibid., 175). Družbena odgovornost na 

globalni in nacionalni regulatorni ravni je danes samo etični okvir za izvajanje korporacijskih 

dejavnosti (ibid., 175). Ker pa etični standardi niso ne obvezne ne izvršljive pravne določbe, 

tudi ni pravne zaveze za njihovo izvrševanje in pravnih sankcij za primer kršitev in 

nespoštovanja etičnih standardov56. Sankcije so pri tem samo moralne, družbeni akterji utrpijo 

etične sankcije (zmanjšanje ugleda), če etična načela in etične kodekse kršijo le pri svojih 

strankah (ibid., 175). Upoštevajoč omenjeno družbena odgovornost kot etični pristop pravno ni 

izvršljiva. Tako je povsem neučinkovita in neuporabna kot pravni koncept, še vedno pa je lahko 

aktualna kot marketinški koncept (ibid., 175). Kodeks etike je sicer skupek načel ravnanja na 

ravni družbenega akterja, vendar kodeksov korporativne družbene odgovornosti žal v praksi ni 

ali pa so ti izjemno redki (ibid., 175). Kodeks etike je etično vodilo za oblikovanje odločitev in 

obnašanje družbenih akterjev, njegov namen pa je, da zagotovi in javno razglasi smernice za 

uporabo etičnih standardov pri opravljanju njihovega dela (ibid., 175). Spoštovanje etičnih 

pravil je nadalje stvar osebne integritete in temelj verodostojnosti posameznikov, ki vodijo 

družbene akterje in njihov ugled v skupnosti ter med uporabniki (ibid., 175). Velja priporočilo, 

da člani uprav oz. nadzornih svetov sprejmejo kodeks družbene odgovornosti, seveda pa to ne 

more nadomestiti predpisov, ki zagotavljajo družbeno odgovornost na pravno izvršljiv način 

(ibid., 175). 

 

                                                           
56 Kot navaja Bohinc (2016, 175), je izjema le Zakon o gospodarskih družbah Indije, ki določa zakonsko 

dolžnost korporacij, da ravnajo družbeno odgovorno. Korporacije tako letno namenijo določen odstotek 

neto dobička za družbeno odgovorne dejavnosti, dolžne so oblikovati tudi nadzorstveno telo, ki 

uresničuje strategije korporativne družbene odgovornosti, jih spremlja in tudi nadzira (ibid., 175). 
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Upoštevajoč poplavo opredelitev družbene odgovornosti se nadalje osredinjamo na največkrat 

uporabljene in v kontekstu našega proučevanja najrelevantnejše opredelitve. Svetovni 

gospodarski svet za trajnostni razvoj je družbeno odgovornost opredelil leta 1999, in sicer 

slednja predstavlja nenehno zavezanost družbenega akterja k etičnemu vedenju, ekonomskemu 

razvoju, izboljšanju kakovosti življenja zaposlenih, njihovih družin, lokalne skupnosti in družbe 

nasploh (WBCSD 1999). V domeni te opredelitve se preferira pet prednostnih področij, in sicer 

človekove pravice, pravice zaposlenih, varstvo okolja, vključevanje v skupnost in odnose z 

dobavitelji (ibid.). Evropska komisija je v svoji Zeleni knjigi za spodbujanje evropskega okvira 

za družbeno odgovornost podjetij leta 2001 družbeno odgovornost podjetij oz. družbenih 

akterjev opredelila kot koncept, preko katerega družbeni akter prostovoljno vključuje družbene 

in okoljske dimenzije v svoje poslovne dejavnosti in medsebojne odnose s ključnimi 

družbenimi akterji (Evropska komisija 2011, 3). Naj pri tem omenimo, da tudi ta opredelitev 

velja za zelo uporabljano. Pri družbeni odgovornosti gre za ukrepe družbenih akterjev, ki 

presegajo njihove pravne obveznosti do družbe in okolja, nekateri regulativni ukrepi pa lahko 

ustvarijo okolje, ki je ugodnejše za družbene akterje, ki prostovoljno prevzemajo družbeno 

odgovornost (ibid., 3). Zelena knjiga za spodbujanje evropskega okvira za družbeno 

odgovornost podjetij ločuje med dvema dimenzijama družbene odgovornosti: med notranjo 

družbeno odgovornostjo, ki obsega člane znotraj družbenega akterja oz. zaposlene, in zunanjo 

družbeno odgovornostjo, ki obsega celotno zunanje okolje, torej stranke, lokalno skupnost in 

družbo nasploh (Evropska komisija 2001, 5).  

 

Nadalje si poglejmo nekatere opredelitve najrelevantnejših avtorjev. Gray, Owen in Adams 

(1996, 38) jo opredeljujejo kot odnos med nosilci interesov in poslovodstvom, pri čemer ima 

poslovodstvo dolžnost ravnati na način, ki je koristen za vse njegove nosilce interesov, hkrati 

pa mora o svojih poslovodskih aktivnostih poročati nosilcem interesov. Capron (1997, 1) meni, 

da je družbeni akter družbeno odgovoren, v kolikor prispeva k zmanjšanju ali ohranjanju 

družbene dezintegracije oz. prispeva k družbeni koheziji. Duratovićeva (v Gorenak 2015, 72) 

je pri opredeljevanju sicer trivialna, a vseeno zelo jedrnata – družbena odgovornost predstavlja 

odgovornost družbenega akterja za vse svoje aktivnosti, ki vplivajo na ljudi, skupnost in 

naravno okolje. V kolikor temu ni tako, je dolžan najti morebitne negativne vidike, jih 

opredeliti, popraviti ali omiliti, to pa lahko pomeni tudi, da se odpove določenemu delu dobička 

(ibid., 72). Kot dodajata Golobova in Podnar (2002), naj bi bila družbena odgovornost ob 

ustvarjanju dobička tudi dolgoročna strategija preživetja in uspevanja družbenih akterjev. 

Bowen (1953, 2–6) družbeno odgovornost opredeljuje kot družbeno obvezo družbenih akterjev, 
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da postavljajo in sledijo ciljem, sprejemajo odločitve in aktivnosti, ki so skladni s pričakovanji 

družbe. Kot obvezo, da bomo s pomočjo dobrodelnega poslovanja in s prispevanjem 

korporativnih virov izboljšali dobrobit skupnosti, družbeno odgovornost opredeljujeta tudi 

Kotler in Lee (v Gorenak 2015, 72). Slednji definiciji se zrcalita tudi skozi opredeljevanje 

družbene odgovornosti po Carrollu (2006, 73), ki velja za enega najrelevantnejših avtorjev na 

tem področju in pravi, da korporativno družbeno odgovornost sestavljajo štiri odgovornosti – 

ekonomska, zakonska, etična in filantropična oz. altruistična odgovornost. Ekonomska 

odgovornost družbenega akterja predpostavlja, da bo družbeni akter donosen za delničarje, pri 

čemer bo strankam oz. potrošnikom zagotavljal visokokakovostne izdelke in storitve po ugodni 

ceni (Lantos 2001, 596). Zakonska odgovornost družbenega akterja predpostavlja delovanje 

družbenega akterja skladno z zakoni in pravili igre – zakoni, ki regulirajo vodenje družbenih 

akterjev, so bili sprejeti, ker družba družbenim akterjem ne zaupa, da bodo vedno poslovali 

pravilno (Lantos 2001, 596–597). Zakoni tudi niso vedno zadostni za zagotavljanje 

odgovornega poslovanja – imajo omejen doseg in se zato ne da enostavno pokriti vseh možnih 

situacij, ki se lahko zgodijo –, omogočajo le temelje za vodenje družbenih akterjev (ibid., 596–

597). So torej reaktivni in določajo, česa ni dovoljeno početi, izvajajo se neprostovoljno, torej 

zaradi strahu pred sankcijami, in ne prostovoljno zaradi notranjih moralnih prepričanj 

voditeljev družbenih akterjev (ibid., 596–597). Etična odgovornost predstavlja logično 

dopolnjevanje zakonske odgovornosti in zajema vsa dejanja, ki jih od družbenega akterja 

pričakuje širša družba, vendar niso opredeljena z zakoni (Carroll 2000). Filantropična oz. 

altruistična odgovornost predstavlja najvišjo raven odgovornosti in, kot navaja Jaklič (1999, 

280), jo sestavljajo aktivnosti fakultativne narave, ki vključujejo zlasti donacije in sponzorstva. 

Slednja pogostokrat služi kot marketinško orodje za povečanje ugleda družbenega akterja, kar 

je legitimno in pomaga pri doseganju finančnih obveznosti družbenega akterja (Lantos 2001, 

600). Družbeno odgovorno ravnanje je torej način upravljanja družbe, korporacije oz. 

družbenega akterja, pri katerem poleg gospodarskega razvoja na družbeni ravni ali 

maksimiziranja dobička na ravni družbenih akterjev sledi tudi uresničevanje družbenih ciljev 

(Bohinc 2016, 177). Družbeno odgovorno je tisto upravljanje, ki na obeh ravneh upošteva 

družbene posledice javne ali korporativne odločitve kot enako pomembne kot ekonomske – 

gospodarska rast na ravni nacionalnega gospodarstva in kapitalski dobiček na korporativni 

ravni (ibid., 177). 

 

Za konkurenčnost družbenih akterjev je strateški pristop k družbeni odgovornosti slednjih zato 

vedno pomembnejši (Evropska komisija 2011, 3). Prinese lahko koristi pri upravljanju tveganj 
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in prihranek stroškov ter izboljša dostop do kapitala, odnose s strankami, upravljanje človeških 

virov ter inovacijsko zmogljivost (ibid., 3). Družbena odgovornost zahteva sodelovanje z vsemi 

interesnimi skupinami ter tako družbenim akterjem omogoča, da prepoznajo in izkoristijo 

spreminjajoča se družbena pričakovanja (ibid., 3). Tako lahko spodbudi razvoj novih trgov in 

ustvarja priložnosti za rast (ibid., 3). S prevzemanjem družbene odgovornosti si lahko družbeni 

akterji pridobijo dolgoročno zaupanje zaposlenih, potrošnikov in državljanov, kar je podlaga za 

trajnostne poslovne modele (ibid., 3). S sprejemanjem družbene odgovornosti lahko pomembno 

prispevajo k ciljem Pogodbe EU, kot sta trajnostni razvoj in visoko konkurenčno socialno tržno 

gospodarstvo. Družbena odgovornost podpira tudi cilje strategije Evropa 2020 za pametno, 

trajnostno in vključujočo rast, vključno s ciljem 75-odstotne zaposlenosti (ibid., 3). Družbeno 

odgovorno ravnanje družbenih akterjev je zlasti pomembno, ko subjekti iz zasebnega sektorja 

zagotavljajo javne storitve, vsebuje pa tudi sklop vrednot, na katerih je mogoče zgraditi bolj 

povezano družbo in utemeljiti prehod na trajnostni gospodarski sistem (ibid., 3). 

 

V pričujočem delu družbeno odgovornost organizacij oz. družbenih akterjev, ki jo 

obravnavamo kot interni socio-kulturni dejavnik, razumemo kot nenehno zavezanost 

družbenega akterja k etičnemu vedenju, izboljševanju kakovosti zaposlenih, njihovih družin, 

lokalne skupnosti in širše družbe – opredelitev, ki danes velja za eno izmed bolj citiranih 

definicij družbene odgovornosti, je leta 1999 objavil Svetovni gospodarski svet za trajnostni 

razvoj57 (Watts in Holme 1999, 3). Družbena odgovornost torej v nadaljevanju pomeni, da si 

družbeni akterji pri svojih vsakodnevnih poslovnih dejavnostih prostovoljno, in ne zgolj na 

podlagi predpisov, prizadevajo upoštevati družbene in okoljske potrebe (Evropska komisija 

2011, 3). 

 

2.4.1.3 Odnos do okolja 

 

Pri obravnavi odnosa do okolja kot eksternega socio-kulturnega dejavnika v kontekstu 

proučevanja naj najprej začetno pozornost namenimo opredelitvi in širini dveh najosnovnejših 

terminov, ki sta ključna za nadaljnje razumevanje tega socio-kulturnega dejavnika. Odnos(e) 

pretežno proučujejo socialni psihologi, ki so že v obdobju druge svetovne vojne razkrili, da 

obstaja neverjetna raznolikost terminov o tem, kaj odnos dejansko pomeni (Strauss 1945, 329), 

                                                           
57 angl. World Business Council for Sustainable Development 
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danes pa je tovrstnih razlikovanj še več. Strauss (1945, 329) je v tistem obdobju razpon teh 

pogledov ponazoril z navedbo naslednjih različnih opredelitev odnosa:  

 odnos osebe je relativno stabilno odkrito vedenje, ki vpliva na njegov status (Bain v Straus 

1945, 329); 

 ko se določena vrsta izkušenj neprestano ponavlja, to povzroča veliko število centralnih 

nevronov in se nagiba k razširjanju na druge dele centralnega živčnega sistema (Waren v 

Straus 1945, 329). Pri teh spremembah se v splošnem nizu centralnega živčnega sistema 

pojavi proces sprejema, to pa nadalje vodi do oblikovanja nekaterih splošnih načinov 

sprejemanja in vključevanja dražljajev (ibid., 329). V smislu subjektivnega življenja se ti 

splošni sklopi imenujejo odnosi (ibid., 329); 

 odnos je v ožjem in bolj specifičnem pomenu dejansko motor sklopov organizma proti 

določenim ali splošnim dražljajem (Young v Straus 1945, 329). Slednji ostanejo pri 

prirojenih vzorcih stimulus – odziv, saj so ti postali spremenjeni, izdelani in integrirani 

skozi učenje v družbi (ibid., 329). Odnosi ne obstajajo brez pomena vrednot in se nanašajo 

na situacije vseh vrst, ki jih imamo in skozi katere smo zgradili naše navade in serijo podob 

(ibid., 329); 

 odnos je proces individualne zavesti, ki določa dejansko ali možno aktivnost posameznika 

v družbi (Thomas in Znaniecki v Straus 1945, 329). 

 

Kot lahko vidimo, se prva opredelitev nanaša na določeno vrsto očitnega vedenja, druga kaže 

na neke vrste nevrološko delovanje, tretja vključuje oboje, torej nevrološko delovanje in 

delovanje, ki vključuje pomen, posnetke in vrednost, četrta pa kaže na vsak proces posamezne 

zavesti (ibid., 329). 

 

Vsi štirje pogledi odnosa kažejo na obseg, do katerega se koncepti odnosa razlikujejo (ibid., 

329). Objavljeni zapisi socialnih psihologov ne kažejo na splošno sprejet dogovor o tem, kaj 

termin odnos pomeni (ibid., 329) in, kot navajamo v nadaljevanju, je temu tako tudi danes. 

Odnos lahko opredelimo kot trajno kombinacijo motivacijskih, čustvenih, perceptualnih in 

kognitivnih procesov s spoštovanjem nekaterih vidikov okolja (Krech in Crutchfield v Eilam 

in Trop 2012, 2212), kot naučene predispozicije, da se določeni objekti spoštujejo na dosledno 

ugoden ali neugoden način (Fishbein in Ajzen v ibid., 2212), ali pa kot osebno celovito oceno 

oseb (vključujoč samega sebe), predmetov ali vprašanj (Petty in Wegener v ibid., 2212). V 

pričujočem delu ga razumemo kot psihološko težnjo, ki se izraža z ocenjevanjem določenega 
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subjekta, objekta ali idej, in sicer z določeno stopnjo naklonjenosti ali neprilagojenosti – torej 

kot pozitivno ali negativno trajno vrednotenje subjektov, objektov ali idej (Eagly in Chaiken 

1998).  

 

Pri opredelitvi termina okolje za razliko od opredelitve odnosa med avtorji pretežno s področja 

biologije, ekologije, geografije in tudi ostalih disciplin naletimo na nekoliko več poenotenj. 

Biolog Georg (1970 v Gams 1977, 59) okolje opredeljuje kot prostor, ki neposredno obdaja 

celico ali živo bitje, s katerim živo bitje izvaja trajno menjavo snovi in energije in od katerega 

je v svojem pogledu bolj ali manj odvisno. Po tej opredelitvi termin okolja zajema anorganski 

in organski svet, s katerim živo bitje komunicira (ibid., 59). Ne zajema vsega okolnega sveta, 

temveč le tiste sestavine, ki vplivajo na določeno živo bitje (ibid., 59). Geograf Monkhouse 

(1966 v Gams 1977, 59–60) za razliko od prejšnjega avtorja v ospredje opredelitve za okolje 

ne postavlja prostora, temveč vpliv. Zanj je okolje celotna vsota okolnih zunanjih pogojev, v 

katerih biva organizem, skupnost ali objekt (ibid., 59–60). Materialni svet in njegov vpliv na 

živo bitje sta torej dve enakovredni sestavini termina okolje. Po ugotovitvi, da v biologiji, od 

koder termin prvotno tudi izhaja, okolje predstavlja živo bitje in zunanji svet, ki nanj vpliva, se 

dotaknimo še termina življenjsko okolje (ibid., 59–60). Pri biološkem pojmovanju okolja 

pristavek »življenjsko« ni potreben, ker že sam termin okolje vključuje pogoje za življenje. Če 

je ta pristavek že dan, navaja k mišljenju, da gre za okolje vsega živega sveta (ibid., 59–60). 

Socialni ekolog Cifrić (2012, 273–274) navaja, da je okolje ime za naravno okolje (voda, zrak, 

podnebje, živa bitja in medsebojni odnosi), v katerem živi nek organizem ali prebivalstvo. 

Dodaja, da se včasih pri tem misli le na naravno okolje, torej na živi in neživi svet, in ne na 

tisto, kar je oblikoval človek (antropogene strukture), ki deluje kot kulturno bitje (ibid., 273–

274). V najširšem pomenu pa je okolje (za nek subjekt, organizem) vse, kar je izven meja 

nekoga oz. sistema, v katerem živi (ibid., 273–274). Sociolog, ekolog in filozof Kirn (2004, 13) 

pravi, da obstajajo štirje ključni pomeni termina okolje/narava58: 

 družbeno okolje – družinsko, šolsko, podjetniško, univerzitetno, politično, mednarodno 

ipd.; 

 grajeno okolje – mesto, ceste, tovarne ipd.; 

                                                           
58 Kirn (2004, 13–14) je mnenja, da termin »okolje« izpodriva termin »narava«, s čimer se na jezikovni 

ravni izraža proces vraščanja socio-tehno sfere v naravo. Prevlada termina okolja nad naravo kaže na 

obseg in globino človekovega preoblikovanja narave (ibid., 13–14). Z njim se izraža novo zgodovinsko 

razmerje med naravo in družbo, med naravnim in družbenim, ko družbeno že popolnoma prekrije 

naravno (ibid., 13–14). V prevladujočem terminu okolja prihaja do veljave dejstvo, da naravno ni več 

ločeno od družbe, ampak je preoblikovana narava kot okolje del družbe (ibid., 13–14).  
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 spremenjeno in oblikovano naravno okolje – polja, travniki, onesnažena podtalnica, 

onesnažena prst, tekoče vode, ozračje, mestni park, negovan gozd ipd.; 

 nespremenjeno naravno okolje – divjina, puščave in globina oceanov, kjer niso vidne 

posledice človekove dejavnosti in kjer človek ne prebiva ali vsaj ne stalno in je v tem 

primeru sploh vprašljiva raba termina okolje. 

 

Avtor pri tem dodaja, da je največ družbenega, grajenega in spremenjenega naravnega okolja 

(ibid., 13). Okolje torej razumemo kot prostor z različnimi sestavinami, ki omogoča življenje 

na Zemlji (Lah 2002, 135), oz. kot prostor s prvinsko živo naravo, v katerem si je znaten del 

okolja človek priredil za svoje življenje (kulturna krajina, kmetijstvo in gozdarjenje, naselja, 

prometna in energetska omrežja ipd.) ter razvil razne dejavnosti, zato ločujemo med naravo in 

njej človekovo okolje z vsemi vplivi na naravo – najbolj vplivajo podnebje, poraba naravnih 

virov, poselitev in gospodarjenje nasploh, vključno z zdravju primernim življenjem in delom, 

kar se ureja po okoljevarstvenih standardih ISO 14001 in 14050 (Lah 2008, 261). Gre za vse 

živo in neživo, kar obdaja organizem in vpliva nanj, s spremembami sestavin zaradi delovanja 

človeka vred, torej prostor z različnimi sestavinami, ki omogoča življenje (Plut 2004, 233; 

Cifrić 2012, 273).  

 

Omenimo še termin okoljska oz. ekološka zavest, ki ga je mogoče tesno povezovati z odnosom 

do okolja ter hkrati hierarhično razumeti mnogo bolj širše kot odnos do okolja – Kirn (2003, 

17–18) jo opredeljuje kot sestavino človekovega praktičnega odnosa do okolja, vendar ni 

preprost odsev prakse, ampak je tudi vodilo in norma človekovega delovanja. Kot dodaja, gre 

za povratni, in ne linearno-deterministični tip povezave med prakso in zavestjo (ibid., 17–18). 

Predstavlja odgovorno stališče posameznika do njegovega življenjskega okolja, zaznavanje in 

dojemanje problemov okolja ter temelji na znanju in želji ohraniti prvobitne naravne 

funkcije ekosistema (Kirn 2004, 63–66). Kot nadalje dodaja Kirn (2004, 63), na praktično 

ravnanje ljudi z okoljem vpliva njihova okoljska oz. ekološka zavest in vrednote, ki jih vidijo 

v okolju. Vpliv okoljske oz. ekološke zavesti in njenih vrednot je razpršen, vsenavzoč in se 

posredno materializira v najrazličnejših človekovih fizičnih aktivnostih v okolju (ibid., 63). 

Sodobna okoljska oz. ekološka zavest je zelo raznovrstna, z zelo različnimi teoretskimi 

izhodišči, pri čemer vsaka razdelitev pomeni večje ali manjše nasilje na dejanskostjo, to pa 

pomeni, da v realnosti skoraj ni mogoče najti spodaj navedene usmeritve v čisti obliki (ibid., 

63). Tukaj se pojavi tudi globinska ekologija (Naess 1973, 1989 v Kirn 2004, 64), ki po 

nekaterih vidikih sodi k naturalistični in ekocentrični, po drugih pa celo k družbenoradikalni 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Naravno_okolje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekosistem
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ekološki zavesti – gre torej bolj za težišče poudarka, kjer lahko posamično pojmovanje 

vključuje tudi elemente iz drugih usmeritev, ki jih predstavljamo v nadaljevanju (Kirn 2004, 

64): 

 radikalno in družbenopolitično usmerjena okoljska oz. ekološka zavest sodi, da je okoljske 

oz. ekološke probleme družbe možno rešiti le s temeljito preobrazbo produkcije, potrošnje, 

sistema vrednot, celotne zavesti in kulture ter političnih in ekonomskih institucij. Sem 

spadajo zlasti ekološki misleci, ki se opirajo na marksistično družbeno teorijo, po nekaterih 

elementih pa vanjo sodijo tudi globinski ekologi. Degradacija okolja je postala 

nepričakovano področje družbenih konfliktov, boj proti uničevanju okolja pa bo uspel, če 

bo postal del boja za preobrazbo družbe. Ekološka kriza je sestavni del krize industrijske 

družbe nasploh in zlasti kapitalsko-profitniške družbe. Stremljenje za ekonomsko rastjo, 

dobičkom in uspehom je izvor ekološke krize, ključna problema prihodnosti bosta uporaba 

naravnih virov in preživetje človeštva. Nekateri avtorji odkrito zatrjujejo, da je naš način 

življenja brez prihodnosti in da generacije za nami ne bodo uporabljale niti aluminija niti 

nafte in jedrske energije, ker bo zmanjkalo urana; 

 družbenoreformna okoljska oz. ekološka zavest, ki je prevladujoča, je prepričana, da je 

možno trajno združiti varovanje okolja z ekonomsko rastjo, z institucijami tržne družbe, 

liberalne demokracije in obstoječimi zasebnolastniškimi odnosi. Problemi okolja se rešujejo 

z izobraževanjem, spremembo vrednot, eko-tehničnimi inovacijami, ustreznimi pravnimi in 

ekonomskimi instrumenti brez velikih temeljnih sprememb ekonomskega in političnega 

sistema;  

 scientistično-tehnicistično in reformno usmerjena okoljska oz. ekološka zavest vidi 

ekološke probleme predvsem kot znanstveno tehnične probleme. Tehnološke rešitve se 

stalno izboljšujejo, so praviloma evolucijske, in ne revolucionarne oz. skokovite. Okolje se 

lahko brezmejno tehnično koristi in preoblikuje. Če ob tem nastajajo okoljski problemi, jih 

bosta znanost in tehnika tudi sposobni rešiti – gre torej za tehnično podprt antropocentrizem; 

 naturalistično usmerjena okoljska oz. ekološka zavest išče rešitve v vrnitvi človeka k 

enostavnejšim oblikam življenja. Življenje naj bo čim bolj preprosto, sonaravno in čim manj 

energetsko ter tehnično intenzivno. Ta usmeritev sprejema ekološko načelo, da »okolje zna 

najbolje«. Vse to pa ne pomeni prizadevanja, da se vrne k svečam in k volovski vpregi. 

Naturalizem poudarja vrednote narave in zagovarja primat naravnih bitnosti nasproti 

kulturnih in družbenih. Lahko ima radikalno fundamentalistično obliko, ki je izključujoča 

in sovražna do človeka; 
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 biološkodeterministična okoljska oz. ekološka zavest vidi izvor ekoloških problemov že v 

samem biološkem bistvu človeka, ne glede na njegovo družbenozgodovinsko naravo. 

Življenje teži za močjo, za rastjo, kar pa lahko dosega na račun degradacije okolja. Ekološka 

kriza je kot možnost vsebovana že v samem bistvu življenja. V človekovem delu in 

ustvarjalnosti se ta ustvarjalno-razdiralna možnost najbolj izrazi. Z ekološkega vidika bi bil 

človek nekakšna »zmota« v evoluciji. Svet brez človeka je torej ekološko popolnejši in 

trajnejši. Ta način biokemičnega razmišljanja o človekovi naravi pa ima več slabosti – sama 

možnost ali celo nujnost nečesa še ne določa njegove konkretne vsebine;  

 ekocentrizem jemlje za izhodišče ekosistemsko skupnost, celoto, ki vključuje človeka kot 

tudi ostala živa bitja in pogoje njihovega bivanja. Celoto je treba ohranjati, da bo v njej 

prostor tako za posebnosti človeka kot tudi za ostala živa bitja. 

 

Eilam in Trop (2012, 2212) sta mnenja, da se odnos do okolja pogosto zaznava kot predpogoj 

za vedenje pri doseganju okoljskih vplivov, pri čemer je termin vedenje razumljen večinoma 

intuitivno, v kontekstu sedanjosti pa ga razumemo kot aktivno odzivnost na trenutna okoljska 

vprašanja, na katera se bo posameznik odzval prookoljsko oz. proaktivno. Heberlein (1981, 5) 

odnos do okolja opredeljuje kot organizacijo prepričanj, vključno s splošnim vrednotenjem, 

povezovanjem in neupravičenostjo nekaterih vidikov okolja, okolja kot celote ali nekega 

predmeta, ki ima jasne in neposredne učinke na okolje. Yin (1999, 63) pravi, da gre za ljudske 

usmeritve k okolju, vključno z okoljskimi težavami in ukrepi za reševanje problemov, pri čemer 

usmeritve nadalje deli na kognitivne, afektivne in evalvacijske. Gallagher (2004, 97) govori o 

dojemanjih ali prepričanjih glede fizičnega okolja, vključno z dejavniki, ki vplivajo na njegovo 

kakovost, pri čemer izpostavlja onesnaževanje in prenaseljenost. Dunlap in Jones (2002, 483) 

odnos do okolja razumeta kot skrb za okoljsko kakovost ali okoljsko skrb, Schultz, Shriver, 

Tabanico in Khazion (2004, 31) pa kot zbiranje prepričanj, vplivov in vedenjskih namenov 

posameznika v zvezi z okoljem povezanih dejavnosti ali vprašanj.  

 

Pri obravnavi odnosa do okolja, ki ga kot skrb za živo in neživo okolje obravnavamo na ravni 

družbenega akterja, smo v konfrontaciji z antropocentrizmom, kjer je posameznik oz. človek 

postavljen nad naravo oz. okolje. Z upoštevanjem, da so odnosi hipotetični konstrukti oz. 

abstraktni koncepti, ki jih ni mogoče neposredno opazovati, odnos do okolja kot skrb za živo 

in neživo okolje obravnavamo oz. preverjamo s članstvom družbenega akterja v 
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okoljevarstvenih organizacijah59 in drugim okoljevarstvenim vedenjem. Okoljevarstvene 

organizacije, ki lahko delujejo na različnih geografskih nivojih, so načeloma nevladne 

organizacije, katerih primarni cilj je širjenje okoljevarstvenih idej na vseh možnih geografskih 

nivojih. Družbeni akter lahko s tovrstnimi organizacijami sodeluje v najrazličnejših oblikah – 

bodisi kot promotor teh organizacij ali pa kot podpornik, kjer se članstvo uresničuje preko letnih 

članarin, s katerimi družbeni akter finančno pripomore k širjenju okoljevarstvenih idej, hkrati 

pa skrbi tudi za lastno promocijo. Drugo okoljevarstveno vedenje družbenega akterja pa se 

izkazuje skozi aktivnosti spodbujanja in promocije industrijske simbioze in krožnega 

gospodarstva, z izvajanjem oz. vključenostjo v izvajanje industrijske simbioze in krožnega 

gospodarstva in z aktivnostmi pri preprečevanju nastanka nenadzorovanih odlagališč, pri 

organiziranih čistilnih akcijah ipd. Po Kirnu (2004, 13) smo torej pozorni zlasti na odnos 

družbenih akterjev do spremenjenega in oblikovano naravnega okolja ter družbenega okolja. 

Pri odnosu do spremenjenega in oblikovano naravnega okolja nas zanimajo predvsem raba 

naravnih virov in emisije, pri čemer smo posebej pozorni na ravnanje z odpadki in odpadnimi 

vodami. Pri odnosu do družbenega okolja pa se posvečamo aktivnostim spodbujanja in 

promocije industrijske simbioze in krožnega gospodarstva, aktivnostim izvajanja oz. 

vključenosti v izvajanje industrijske simbioze in krožnega gospodarstva in aktivnostim pri 

preprečevanju nastanka nenadzorovanih odlagališč, pri organiziranju čistilnih akcij, okoljskih 

izobraževanj ipd. Osredotočamo se na t. i. izrecne odnose, ki jih je mogoče zavestno podpirati 

in o njih enostavno poročati, medtem ko implicitnih odnosov, ki so prisotni kot neprostovoljni, 

nenadzorovani in tudi nezavedni, ne obravnavamo. 

 

2.4.1.4 Kognitivni okviri  

 

Preden pričnemo z obravnavo kognitivnih okvirov kot internega socio-kulturnega dejavnika v 

kontekstu proučevanja, naj najprej za uvodno razumevanje opredelimo kognitivno delovanje 

človeškega telesa, empatije, (socialno) kognicijo in kognitivne sheme – gre namreč za 

najosnovnejše termine, ki so ključni za nadaljnje razumevanje tovrstnega socio-kulturnega 

dejavnika. Kognitivno delovanje človeškega telesa je opredeljeno s posameznikovo uporabo 

telesa v obliki različnih telesnih tehnik, zaradi česar pride do nastanka dogodka na in pod 

površino telesa, kar v nadaljevanju povzroči nastanek simbolnega in telesnega vedenja oz. 

                                                           
59 V Sloveniji so denimo okoljevarstvene organizacije Umanotera, Ekologi brez meja in Eko krog, v 

svetu pa sta najbolj prepoznani Greenpeace in Friends of the Earth. 
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znanja in  nastanek ustreznih mentalnih stanj pri drugih posameznikih, posledično pa omogoča 

nastanek in/ali obnavljanje specifične kognitivne skupnosti oz. značilnega horizonta družbenih 

in kulturnih pomenov (Krpič 2004, 131). Lahko bi torej rekli, da sta fenomen empatije in 

človeško telo povezana tako, da je človeško telo tisti neobhodni medij, ki v odnosih med 

posamezniki pasivno, kot ena od mnogih oblik kulturnega predmeta, omogoča komunikacijo 

med posamezniki in s tem v navednicah pripomore k nastanku empatijskih stanj v posameznikih 

(Krpič 2004, 145). Pri tem obstaja še ena oblika dogodka, povezanega s človeškim telesom, ki 

prvo obliko dogodka celo dopolnjuje – gre za dogodek pod površino človeškega telesa, za 

katerega je značilno, da ga spremlja posebna oblika enostavnega, elementarnega znanja ali 

vedenja (ibid., 145). Če je za prvo obliko dogodka značilna njegova usmerjenost navzven, stran 

od posameznika, in je njegova največja oblika komunikacijski potencial, za drugo obliko 

dogodka velja usmerjenost navznoter, za nas pa je zanimiv zaradi vpliva, ki ga ima na 

oblikovanje posameznikovega osebnega horizonta družbenih in kulturnih pomenov (ibid., 145). 

Tako prvi kot drugi dogodek človeškega telesa nastaneta zaradi kulturno določene uporabe 

posebnih telesnih tehnik (ibid., 145). Empatija je v kognitivnem delovanju človeškega telesa 

po Husserlu (1973) izkustvo, v katerem občutimo, da posameznikova dejanja prebijajo njegov 

lastni svet in da so drugi del posameznikovega lastnega sveta oz., kot nekoliko poenostavljeno 

pravita Jary in Jary (1995, 194), je empatija psihično stanje, v katerem posameznik verjame, da 

podoživlja neko izkustvo tako, kot ga doživlja oseba, v katero se empatično vživlja. Čeprav je 

empatija psihični proces, ki se odvija v zavesti posameznikov, je vsak posameznik v stanju 

doživljanja empatije nujno vpet v razmerja do ostalih članov skupnosti, in je tako proces 

empatičnega vživljanja brez vsakega dvoma vreden sociološkega in kulturološkega zrenja 

(Krpič 2004, 19). Empatija temelji na spoznanju oz. socialni kogniciji, ki je pri tem v svojem 

bistvu utelešeno delovanje, saj pomeni aktivno vzpostavljanje in ohranjanje strukturnih spojev 

v domenah, ki so relevantne za samoohranitev organizma (Varela, Thompson in Rosch 2017, 

141). Ta organizem, torej človekovo telo, se prek operativnih ciklov, ki jih predstavljajo 

osnovne tri povezave (najprej živčni sistem – telo, potem telo – okolje in ob tem seveda tudi 

subjekt – subjekt), vzpostavlja kot enovito utelešeno bitje, s tem pa ustvarja svoj specifični 

okolni svet (ibid., 141). Da gre pri kogniciji za »socialnost«, Leyens in Dardenne (1996, v Bečaj 

2000) utemeljujeta s tremi dejstvi: (1) kognicija se po svoji vsebini veže na socialno okolje – 

gre za kognicijo o posameznikih, za implicitne teorije osebnosti, o njihovi identiteti, o 

medsebojnih odnosih in stereotipih ipd.; (2) je socialnega izvora – ta je utemeljen s tem, da je 

socialno okolje pogosto tisto, ki določa, kako naj njegovi člani razmišljajo o sebi in drugih; ter 

(3) je splošno razširjena – »socialnost« je utemeljena tudi s tem, da so védenjski konstrukti 
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znotraj nekega okolja skoraj enaki, zlasti ko gre za verska in politična prepričanja, ideologije 

ali moralo, ne glede na individualne posebnosti.  

 

Kulturni pomeni in smisli se torej dejansko nahajajo v posameznikovem kognitivnem aparatu 

v obliki kognitivne (kulturne) sheme – upoštevajoč teorijo sheme je celotno znanje shranjeno v 

obliki enot, ki jim pravimo shema, v takšnih enotah znanja pa so poleg znanja shranjene tudi 

informacije, kako je mogoče to znanje uporabiti (Rumelhart 1980, 34). Na področju psihologije 

in kognitivne znanosti, kamor uvrščamo tudi kognitivno sociologijo, sheme predstavljajo 

organizirani vzorec mišljenja in vedenja, ki organizira kategorije informacij in razmerja med 

njimi (DiMmaggio 1997). Kot pravi DiMmaggio (1997) v nadaljevanju, gre pri shemah za 

mentalne strukture predsodkov, okvirov, ki predstavljajo nek vidik sveta, in tudi za sistem 

organiziranja in zaznavanja novih informacij. Upoštevajoč, da je kognitivna shema nenehno 

ponavljajoči se proces, je zaradi tega ni mogoče razumeti kot neko dokončno stanje (Krpič 

2004, 102). Kot pravi D'Andrade (1997 v ibid., 102), je kognitivna shema organizirana, in kot 

taka se odziva na morebitne posameznikove družbene in kulturne vplive, ki naj bi povzročili 

njeno spremembo vedno z določenim odporom. Kognitivno shemo, ki je v danem trenutku in 

prostoru v dovolj velikem številu elementov skupna večini posameznikov, imenujemo tudi 

kognitivna kulturna shema, medtem ko jo kognitivni antropologi imenujejo tudi kulturni model 

(ibid., 102). Najpomembnejša lastnost kognitivne kulturne sheme je njen motivacijski 

potencial, ker posameznike v vsakdanjem življenju sili v družbeno in kulturno delovanje (ibid., 

102). Kot dodaja D'Andrade (1997 v ibid., 102), posameznikom predstavlja najbolj zaželene 

kulturne cilje, poleg tega pa jim hkrati s cilji pokaže tudi načine, kako takšne cilje doseči. 

Straussova (1997 v ibid., 102) temu dodaja, da je v primeru motivacijskega potenciala 

kognitivne kulturne sheme razlikovati še med vsaj tremi oblikami. Prvi tip kognitivne kulturne 

sheme je identičen z D'Andradejevim razumevanjem kognitivne sheme (ibid., 102). Drugi tip 

se nanaša na družbene vrednote in norme, ki jih posameznik sprejema, kakor da bi bile 

naravnega izvora (ibid., 102). Ta tip kognitivne kulturne sheme je prav gotovo najbližje ideji 

motivacijskega potenciala, ki naj bi ga imela kognitivna shema pri posamezniku, kajti slednji 

je slep za družbeno ustaljenost vrednot in norm in jih sprejema kot realnost samo po sebi (ibid., 

102). Tretji tip kognitivne kulturne sheme pa avtorica imenuje semantična mreža kulturnih 

pomenov in se nanaša na posameznikovo biografsko preoblikovanje kulturnih in družbenih 

pomenov, ki so tako rekoč namenjeni njegovi osebni uporabi (ibid., 102). Takšna individualna 

kognitivna kulturna shema povezuje verbalne simbole in spominske sledi, ki posamezniku 

omogočajo razlago in razumevanje njegovega osebnega sveta in delovanja (ibid., 102).  
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Kognitivne okvire v pričujočem delu obravnavamo znotraj teorije socialnih polj, ki po Jensu 

Beckertu in Ulrichu Wittu sodi v področje ekonomske sociologije. Beckert (2010, 609) tržna 

področja oz. trg razume kot socialno polje, na katerega vzajemno vplivajo tri socialne sile – 

(socialna) omrežja, institucije in kognitivni okviri, z vsemi tremi pa je možno razlagati 

ekonomske pojave. Čeprav je možno le redko obvladovati oz. pojasnjevati medsebojni vpliv 

socialnih sil, Beckert (2010, 609) dodaja, da so bile te v preteklosti zelo uspešno uporabljene 

pri razlagi najrazličnejših ekonomskih pojavov, denimo konkurenčnosti nekega gospodarstva, 

oblikovanja cen ali stratifikacije priložnosti na trgu dela v EU. Trg v tem kontekstu definira kot 

socialno polje, ki ga je možno razumeti kot areno za družbene interakcije pri izmenjavi blaga 

in storitev, element trga pa je konkurenca, ki vodi do konfliktov med udeleženci na trgu (ibid., 

609). Socialno polje pri tem predstavlja populacijo družbenih akterjev, ki z usmerjanjem svojih 

dejanj drug proti drugemu predstavljajo družbeni prostor (ibid., 609). Udeleženci oz. družbeni 

akterji na trgu so podjetja in potrošniki ter posredniške regulativne agencije, ki segajo od države 

do lobističnih skupin, sindikatov in socialnih skupin, in se v socialnih poljih strukturirajo pod 

vplivi, ki jih imajo socialne sile na družbene akterje v socialnem polju (ibid., 609). Socialne sile 

sestavljajo relacijske topografije omrežij, institucionalna pravila, ki prevladujejo na trgu, in 

kognitivni okviri, ki strukturirajo percepcije agentov60 (ibid., 609). Zaradi teh »nevidnih sil« 

nastane lokalni red, v katerem družbeni akterji razvijejo vzajemna pričakovanja glede vedenja 

drugih akterjev. Kot še dodaja Beckert (2010, 609), vsaka izmed treh sil prispeva k družbeni 

organizaciji tržnih izmenjav z oblikovanjem priložnosti in omejitev za družbene akterje in tudi 

z oblikovanjem percepcije legitimnosti in nelegitimnosti: 

1. Omrežja postavijo družbene akterje in individualne akterje v strukturni prostor. Socialna 

polja so pri tem sestavljena iz specifičnih struktur socialnih omrežij, ki vzpostavljajo velike 

razlike med družbenimi akterji in statusno hierarhijo. Omrežne pozicije odražajo relativno 

velikost družbenega akterja v primerjavi z drugimi, razkrivajo hierarhijo družbenih akterjev 

po njihovem slovesu, oblikujejo ovire za vstop na trg in izstop z njega ter omogočajo širjenje 

idej. Vsak družbeni akter zavzame specifičen življenjski prostor na trgu, ki glede na položaj, 

ki ga zaseda v odnosu do drugih, ponuja priložnosti in tveganja. 

2. Relativna moč družbenih akterjev je zasidrana v institucijah – regulativnih institucionalnih 

pravilih, ki dovoljujejo in podpirajo določene vrste vedenja, druge pa zavračajo. Čeprav so 

                                                           
60 Termin »agent« je eden izmed najpomembnejših Bourdieujevih konceptov, ki povzema 

strukturirajoče učinke habitusa in hkrati označuje vidik svobodnega delovanja subjekta (Štrajn 2012, 

68). Slovenski termin »dejavnik«, ki ga dojemamo kot poimenovanje bolj ali manj razosebljenega 

delovanja oz. učinkovanja, se nam je zdel dovolj ustrezen za ujetje pomena Bourdieujevega termina 

(ibid., 68). 
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posledice institucionalnih pravil vidne tudi v omrežni strukturi tržnega polja, predstavljajo 

nevzdržno socialno silo – biti družbeni akter z največjim tržnim deležem ima namreč lahko 

zelo velik vpliv na strateške možnosti akterja, denimo pri izpolnjevanju predpisov 

protimonopolnega prava. Ko protimonopolni zakon družbenemu akterju prepreči združitve 

in prevzeme, s katerimi bi ti še povečali svoj tržni delež, s tem vpliva na vedenje družbenega 

akterja, kakršno sicer velja v družbeni strukturi socialnega polja. Uvozne carine, subvencije, 

pravice intelektualne lastnine ali delovnopravna zakonodaja ravno tako predstavljajo 

institucionalna pravila, ki vplivajo na konkurenco na trgu na načine, ki jih ni mogoče omejiti 

na omrežno strukturo polja.  

3. Kognitivni okviri predstavljajo miselno organiziranost družbenega okolja in s tem 

prispevajo k redu na trgu. Družbeni akterji morajo interpretirati institucije in družbene 

strukture v smislu njihovih vedenjskih posledic, saj pravila niso nikoli dovolj natančna, da 

bi podajala odgovore na konkretne situacije. Institucionalni teoretiki (Edelman et al. 1999; 

Jackson 2005 v Beckert 2010, 610) so pokazali, da podobna pravila v konkretni situaciji 

vodijo do zelo različnih vedenjskih posledic. Kognitivni okviri tudi sami po sebi oblikujejo 

družbeno strukturo. Družbene norme in tudi kognitivna pravila o tem, kako se kaj dela, so 

del v družbo vklesane strukture pomenov, ki velja za trg in skozi katere družbeni akterji na 

trgu vrednotijo situacije in opredelijo svoje odzive. Ukrepi delno odražajo samoumevne 

scenarije, ki prevladujejo v družbenem okolju teh akterjev (Meyer in Rowen 1977 v Beckert 

2010, 610). Ti scenariji, imenovani tudi koncepti nadzora, pomagajo zagotavljati red na 

trgu, tako da predlagajo ukrepe kljub negotovemu izidu – pri tem imajo večjo moč tisti 

družbeni akterji, katerih organizacijske strukture in strategije ustrezajo prevladujočim 

scenarijem na trgu, s čimer pridobijo tudi legitimnost.  

 

Upoštevajoč, da se v pričujočem delu osredotočamo na že obstoječa industrijsko simbiotska 

omrežja z že obstoječimi omrežnimi strukturami in regulativnimi institucionalnimi pravili, se 

zato eksplicitno osredinimo le na kognitivne okvire. Tako omrežja kot tudi institucije in 

kognitivni okviri so nepredvidljivi in eden pomembnih virov tržne dinamike (Beckert 2010, 

606). Čeprav so analitsko neodvisni, so lahko empirično prepleteni (Beckert 2010, 610). 

Medtem ko omrežja pozicionirajo organizacije kot družbene akterje ter individualne akterje v 

strukturni prostor in je regulativna moč akterjev zasidrana v institucijah – regulativnih pravilih, 

ki dovoljujejo in podpirajo določene vrste vedenja –, kognitivni okviri zagotavljajo t. i. miselno 

organiziranost v družbenem okolju in s tem prispevajo k redu na trgu oz. v socialnem polju 

(Beckert 2010, 609–610). Omrežja tako razumemo kot pomembne stike v življenjih družbenih 
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akterjev, ko gre za njihove vsakdanje aktivnosti (Moeran 2011, 13), torej so stiki ključni 

gradniki omrežij (Moeran 2011, 21), institucije pa predstavljajo regulativna pravila, ki določajo 

tako strukturo omrežja kot tudi kognitivne okvire (Beckert 2010, 610).  

 

Sicer pa Beckert (2011, 23) omrežja, institucije in kognitivne okvire prišteva tudi k družbenim 

makro strukturam, ki so povezane z oblikovanjem in stanovitnostjo fiktivnih pričakovanj. 

Kognitivni okviri pri tem delujejo kot usmerjevalci namišljenih podob (ibid., 23). Tak primer 

je denimo splošna razširjenost družbene norme, ki v določenih situacijah predvideva zaupanje 

(ali nezaupanje) in tako vpliva na namišljene izide situacij, v katerih je v igri zaupanje, ter s tem 

na končno odločitev glede zaupanja (Karpik 2010 v ibid., 23). Drugi tak primer so kulturna 

pričakovanja glede ekonomskih dosežkov (ibid., 23). Inovativnost kot oblika odklonskega 

vedenja je zasidrana tudi v normativni strukturi modernih kapitalističnih družb (ibid., 23). Ta 

normativna struktura namreč čisla ponotranjeno transcendenco, ki jo napajata podjetnost in 

zasledovanje uspeha prek tveganih izbir (Merton 1957 v ibid., 23), s čimer spodbuja odklonske 

namišljene podobe ter z njimi povezana dejanja. Kognitivni okvir je pomembna sestavina 

namišljenih podob življenja, v katerem se ta kulturna pričakovanja izpolnijo (ibid., 23). 

Namišljene podobe se utelesijo v oprijemljive oblike kot upodobitve razkošnega življenja (ibid., 

23). Družbenih akterjev, ki jim ni uspelo uresničiti teh namišljenih podob s pomočjo družbeno 

sprejemljivih sredstev, ta negativna izkušnja ne spodbudi k prilagoditvi svojih namišljenih 

podob (ibid.). Kot vir praznovernih prepričanj in odklonskega vedenja Merton (1957 v ibid., 

23) analizira konfliktno situacijo, v kateri »motivacije za uspeh temeljijo na uveljavljenih 

kulturnih vrednotah in kjer razpoložljiva sredstva za doseganje tega cilja močno omejuje 

razredna struktura« (ibid., 23).  

 

Kot lahko vidimo, Beckert v svoji diskusiji ne razkriva, kaj so kognitivni okviri v praksi 

(Moeran 2011, 15). Podaja le posplošitve oz. gradnike kognitivnih okvirov, ki jih navaja v 

smislu miselne organizacije družbenega okolja, scenarijev samoumevnosti, sistemov družbenih 

prepričanj, prevladujočih idej, skupnega razumevanja, vrednostnih usmeritev in pogledov na 

svet (Beckert 2010, 610–618), smiselno pa jim je prišteti še vrednote (Moeran 2011, 19). Kaj 

natančno ti gradniki predstavljajo torej ne izvemo, četudi se skozi diskusijo zdijo samoumevni 

(ibid., 610–618). Preden kognitivne okvire podpremo z dejansko razlago in tako poskušamo 

tudi izboljšati analitični okvir, si oglejmo še nekatere druge, za nas relevantne opredelitve 

kognitivnih okvirov.  
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Kognitivni okviri se nanašajo na vodstvene umske karte (Barr et al. 1992 v Raffaelli, Tushman 

in Glynn 2017, 9) in miselne strukture (Reger, 1990 v ibid., 9), ki oblikujejo interpretacijo 

(Gavetti in Rivkin 2007 v ibid., 9). Dokazano je, da kognitivni okviri vplivajo na številne vidike 

strateškega odločanja, vključno z iskanjem (Gavetti in Levinthal 2000 v ibid., 9) in obdelavo 

informacij (Cornelissen in Werner 2014 v ibid., 9) ter organizacijskimi spremembami 

(Tushman in Anderson 1986 v ibid., 9). Ker ekipa družbenega akterja, ki sodeluje pri 

upravljanju in odločanju, informacije obdeluje kolektivno (Weick 1993 v ibid., 9), jim 

kognitivni okviri pomagajo spajati povezane informacije (O'Keefe in Nadel 1978 v ibid., 9) v 

potencialno dvoumnih primerih (Barr et al. 1992 v ibid., 9). Poleg tega so kognitivni okviri 

povezani tudi s percepcijo ekipe glede uveljavljene strategije akterja (Adner 2012 in Dosi 1982 

v ibid., 9) in njegove pretekle uspešnosti (Greve in Taylor 2000 v ibid., 9). Anderson (1990 v 

Witt 2000, 742–743) razlaga, da so kognitivne iztočnice, ki sodelujejo pri pomnjenju vzorcev 

in razpoznavanju vhodnih informacij, organizirane v večje in kompleksnejše sisteme, 

imenovane kognitivni okviri61. Ti podpirajo aktivnosti klasifikacije in tako omogočajo smiselno 

upodobitev znanja (ibid., 742–743). Čeprav različni kognitivni okviri izzovejo različne 

kognitivne naloge, je za zadevni diskurz ključno dejstvo, da lahko v nekem trenutku deluje 

največ en kognitivni okvir (ibid., 742–743). Dejstvo, da mentalno aktivnost omejujejo 

selektivni kognitivni okviri, vpliva na zmožnost predstavljanja in analiziranja alternativ 

ukrepov (ibid., 742–743). Tako so nekateri ukrepi bolj ali manj jasno zasnovani in skrbno 

premišljeni, medtem ko nekateri, ki so sicer izvedljivi ali bi jih bilo načeloma možno zasnovati, 

sploh niso prepoznani (ibid., 742–743).  

 

Moeran (2011, 16) z naslednjim primerom kaže na enega od načinov, da kognitivne okvire 

podpremo z dejansko razlago. V založništvu velja tiho soglasje o tem, kakšno je delo različnih 

posameznikov v tej panogi (ibid., 16). Od založnikov se denimo pričakuje določena 

»miselnost«, ki jo je neki japonski urednik in založnik opisal kot »založnikova duša« (ibid., 

16). Podobno soglasje obstaja tudi med prodajalci, katerih naloga je poslušati – zlasti tisto, česar 

ljudje ne izrečejo naglas (ibid., 16). Pričakovano vedenje opisujejo bolj splošni kognitivni 

okviri (ibid., 16). Eden takih kognitivnih okvirov je neodvisnost: odkriti dobro knjigo, 

predvideti trende in z izdajo knjige prehiteti konkurenco (ibid., 16). Kognitivni okvir 

                                                           
61 Po svoji naravi imajo ti kognitivni okviri idiosinkratične lastnosti posameznega uma (ibid., 742–743). 

Na podlagi omejenega števila verjetno genetsko kodiranih oznak pa pride do vseživljenjskega procesa, 

v katerem se oblikujejo vedno bolj razširjene asociativne verige z vedno bolj kompleksnimi sklopi 

okvirov in se shranijo v dolgoročnem pomnilniku (ibid., 742–743). 
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neodvisnosti ponazarja tudi naklonjenost do ekscentričnosti. Drugi tak primer je neformalnost 

(ibid., 16). Večina ljudi se v založništvu znajde bolj po naključju kot namenoma (ibid., 16). Ti 

ljudje običajno sledijo svoji intuiciji in niso vezani na konvencionalne norme ter niso vzvišeni 

(ibid., 16). Omenjeni kognitivni okviri pridejo do izraza, ko se posamezniki iz te panoge 

pogovarjajo o najnovejših prevzemih prej neodvisnih založniških hiš. Nekdo je založniški 

konglomerat denimo opisal z naslednjimi besedami: »To je kot državna uprava. Sama pravila 

in nič nasmehov« (ibid., 16). Od založnikov se pričakuje, da skrbijo za svoje zaposlene, da se z 

njimi, če je le mogoče, povežejo na osebni ravni ter jim vzbudijo občutek zvestobe do njihovih 

avtorjev (in obratno, torej pri avtorjih zvestobo do založnikov), hkrati pa morajo biti zvesti tudi 

svojemu delodajalcu in celotni založniški panogi (ibid., 16). Zvestoba namreč poraja zaupanje, 

in ravno tu ima ključno vlogo vzpostavitev priporočil (ibid., 16). Priporočila so namreč tista, ki 

so vidna v naboru dosežkov nekega posameznika: »Vsekakor prvovrstna urednica. Ravno ona 

je odkrila …« in potem je navedena kakšna uspešnica ali avtor uspešnic (ibid., 16). 

 

Neodvisnost, neformalnost, zvestoba, zaupanje in priporočila zajemajo osebne stike in 

institucionalno vedenje, kar služi vzpostavljanju in vzdrževanju gospodarskega, človeškega, 

intelektualnega, socialnega in simbolnega kapitala (Thompson 2010 v ibid., 16). Tu je smiselno 

kognitivne okvire dopolniti še z vrednotami, na kar je, kot omenjeno, opozoril tudi Beckert 

(2010b, 9). V kognitivnih okvirih so vrednote ključna merila, po katerih posamezniki presodijo, 

kaj je pomembno (Aspers 2010 v ibid., 9), legitimno (Suchman 1995 v ibid., 9) in smiselno v 

vsakdanjem življenju (Graeber 2001 v ibid., 9), in kot takšne predstavljajo enega izmed 

gradnikov kognitivnih okvirov. Kot pravi Mesner (1995), lahko na tem mestu govorimo tudi o 

organizacijskih vrednotah. Če sprejmemo, da so vrednote tudi nekaj objektivnega, del odnosov 

med posamezniki ter del simbolne in materialne kulture, moramo dopustiti možnost, da se vsaj 

deloma razlikujejo med družbenimi akterji oz. da jih družbeni akterji tudi sami oblikujejo. 

(Svetlik 2004, 323). Predvsem pa so glede na okolje oz. glede na splošne družbene vrednote 

bolj specifične in usmerjene k temeljni dejavnosti družbenega akterja. Slednji oz. njihova 

vodstva postavljajo v ospredje tiste vrednote, ki so se izkazale kot dobra podlaga za njihov 

obstanek in razvoj (ibid., 323). To so vrednote, za katere verjamejo, da pritegnejo največ 

ustvarjalne energije zaposlenih, da njihovo ravnanje usmerjajo k organizacijskim ciljem in da 

utrjujejo položaj družbenega akterja v okolju: gospodarskem, političnem in lokalnem (ibid., 

323). Ravno zato med organizacijskimi vrednotami pogosto najdemo zadovoljstvo strank in 

zaposlenih, blaginjo družbe, varovanje okolja, vrhunsko kakovost in odličnost (ibid., 323). 
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Kognitivne okvire kot interni socio-kulturni dejavnik v pričujočem delu razumemo kot okvire, 

ki se nanašajo na vodstvene umske karte (Barr et al. 1992 v Raffaelli, Tushman in Glynn 2017, 

9) in miselne strukture (Reger, 1990 v ibid., 9), ki oblikujejo interpretacijo (Gavetti in Rivkin 

2007 v ibid., 9). Predstavljajo miselno organiziranost družbenega okolja in s tem prispevajo k 

redu na trgu (Beckert 2010, 610), pri čemer se v splošnem osredinjamo na miselne organizacije 

družbenega okolja, scenarije samoumevnosti, sisteme družbenih prepričanj, prevladujoče ideje, 

skupno razumevanje, vrednostne usmeritve in pogled na svet (Beckert 2010, 610–618) ter 

vrednote (Moeran 2011, 19). Slednje v tem obsegu obravnavamo na nivoju družbenega akterja. 

Zanima nas torej, kako kognitivni okviri posameznikov, delujočih na vplivnih in vodstvenih 

področjih družbenega akterja, ki so naši relevantni sogovorniki za potrebe zbiranja primarnih 

podatkov oz. predstavljajo (potencialno) vlogo pri tem, da je družbeni akter postal vozlišče, 

torej je že vozlišče ali bo v prihodnosti še oz. ne bo več vozlišče v industrijsko simbiotskem 

omrežju, dejansko vplivajo na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij. 

 

2.4.1.5 Socialni kapital 

 

Socialni kapital je zakoreninjen v družbenih odnosih oz. povezavah med posamezniki in 

skupinami (Lenarčič 2008, 31). V kolikor to apliciramo na polje današnje ekonomije, lahko 

rečemo, da bi z namenom ustvarjanja novih, boljših izdelkov oz. storitev družbeni akter moral 

vedno znova kombinirati nove in obstoječe vire z novimi znanji (ibid., 31). Pri tem poleg 

človeškega in finančnega kapitala ključno vlogo igra socialni kapital, saj vpliva na izmenjavo 

in kombinacijo virov znotraj družbenega akterja, obenem pa ima tudi pomemben vpliv na način 

ustvarjanja in porazdelitve znanja (ibid., 31). Preden pričnemo z obravnavo socialnega kapitala 

na organizacijski ravni, ki je relevantna v kontekstu našega proučevanja, naj uvodoma 

osvetlimo njegovo občo opredelitev.  

 

Koncept socialnega kapitala je, kot pravi Rončević (2008, 121), nedvomno ena najbolj opaznih 

sodobnih novosti v konceptualni strukturi družbenih ved. Od začetka devetdesetih let prejšnjega 

stoletja se je v relativno kratkem času razvilo precej različnih smeri, in večina avtorjev, ki se 

ukvarjajo s socialnim kapitalom, se strinja, da obstajajo tri osnovne opredelitve, ki so notranje 

heterogene (Rončević 2008, 124) in jih v pričujočem delu upoštevamo tudi sami. Prva temelji 

na delih Bourdieuja (1986, 248–249), ki socialni kapital opredeljuje kot članstvo v skupini, ki 

vsakemu izmed svojih članov zagotavlja podporo skupnostnega lastništva kapitala, 

»priporočila«, ki upravičuje ugled v različnih pomenih besede. Tovrstni odnosi lahko obstajajo 
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samo v praktičnem stanju, v materialnih in/ali simbolnih menjavah, ki jih pomagajo ohranjati 

(ibid., 248–249). Lahko so tudi socialno utemeljeni in zagotovljeni z uporabo skupnega imena 

in s celoto ustanovitvenih aktov, ki so sprotno oblikovani, da bodo oblikovali in informirali 

tiste, ki so jim izpostavljeni – v tem primeru se resnično bolj ali manj izvajajo, ohranjajo in 

krepijo v menjavah (ibid., 248–249). Ker so utemeljeni na trajnih materialnih in simbolnih 

menjavah, katerih ustanovitev in ohranjanje predpostavljata prepoznavanje neposredne bližine, 

so tudi delno neizvedljivi na objektivne odnose bližine v geografskem prostoru ali celo 

ekonomskem in družbenem prostoru (ibid., 248–249). Obseg socialnega kapitala, ki ga 

poseduje akter, je torej odvisen od velikosti omrežja povezav, ki jih lahko učinkovito 

mobilizira, in od obsega kapitala (ekonomskega, kulturnega ali simbolnega), ki se ga polasti 

vsak, s komer je povezan (ibid., 248–249). Nadalje to pomeni, da čeprav je socialni kapital 

relativno neizvedljiv na ekonomski in kulturni kapital, ki ga poseduje dani akter ali celo vsi 

akterji, s katerimi je povezan, ni nikoli popolnoma neodvisen od njiju, ker menjave, ki 

utemeljujejo vzajemno potrditev, predpostavljajo ponovno potrditev minimuma objektivne 

homogenosti in ker uveljavlja pomnoženi učinek na kapital, ki si ga je prisvojil sam (ibid.,  248–

249). Opredelitev po Bourdieuju (1986, 248–249) ima več različic, od katerih je najbolj 

pomembna tista, ki jo je razvil Portes (Rončević 2008, 124). Socialni kapital definira kot 

zmožnost zagotoviti si koristi skozi članstvo v omrežjih in drugih družbenih strukturah, kjer 

skupne izkušnje in prepričanja pripomorejo k oblikovanju socialnega kapitala, saj ustvarjajo 

občutek solidarnosti (Portes 1998, 8).  

 

Kot dodaja Rončević (2008, 124), je bila druga smer formulirana na osnovi Colemanovega 

pristopa. Po Colemanu (1988, 98) je (socialni) kapital definiran s svojo funkcijo. Gre za niz 

različnih entitet, ki imajo dve skupni lastnosti: vse so sestavljene iz nekega aspekta družbenih 

struktur in pospešujejo določena delovanja akterjev (ibid., 98). Nekoliko kasneje je dodal 

opažanje, da je tako kot druge oblike kapitala tudi socialni kapital produktiven tako, da 

omogoča doseganje določenih ciljev, ki ob njegovi odsotnosti ne bi bili doseženi (Coleman 

1990 v Rončević 2008, 302).  

 

Putnam, ki velja za očeta tretje tradicije, ga je, črpajoč iz Colemanove ocene produktivne narave 

proučevanja socialnega kapitala (ibid., 302), prvotno opredelil kot mreže, zaupanje in norme v 

organizaciji, ki pospešujejo koordinacijo in sodelovanje zaradi obojestranskih koristi (Putnam 

1993). V devetdesetih letih se je njegova opredelitev zelo malo spremenila – izjavil je, da s 

socialnim kapitalom misli na značilnosti družbenega življenja, tj. omrežja, norme in zaupanje, 
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ki posameznikom omogočajo učinkovitejše delovanje pri doseganju skupnih ciljev (Putnam 

1996 v Field 2008, 35). Nato pa je k opredelitvi dodal, da je temeljna ideja teorije socialnega 

kapitala ta, da imajo socialna omrežja vrednost – socialni stiki namreč vplivajo tako na 

produktivnost posameznikov kot tudi skupin (Putnam 2008 v Field 2008, 35). Zaradi 

epistemoloških razlogov si ni mogoče izmisliti enega koncepta in enega trdnega konsenza o 

tem, kaj je socialni kapital (Rončević 2008, 126). Zdi se, da se z naraščanjem popularnosti 

koncepta bolj in bolj oddaljujemo od koncepta (ibid., 126). Mogoče je opaziti tudi »genotip« 

socialnega kapitala: ne glede na disciplinarno in teoretično ozadje se večina avtorjev strinja s 

prej omenjeno Colemanovo opredelitvijo, da se pri socialnem kapitalu ukvarjamo z določenimi 

vidiki družbene strukture, ki omogoča družbeno delovanje (ibid., 126). S slednjo se v kontekstu 

obče opredelitve strinjamo tudi v pričujočem delu.  

 

Glede na raznovrstnost mehanizmov, s katerimi socialni odnosi vplivajo na razvoj sodelovanja 

v družbi, ni nenavadno, da je v literaturi mogoče najti tudi množico različnih kazalcev 

socialnega kapitala, ki včasih dajejo celo nasprotujočo si sliko o stanju socialnega kapitala v 

določeni državi (Iglič 2004, 157). Pot k večji preglednosti na področju operacionalizacije pa ni 

toliko v izločitvi nepotrebnih kazalcev, temveč v razmisleku o tem, o kakšni vrsti socialnega 

kapitala ti kazalci pripovedujejo (ibid., 157). Kazalci namreč govorijo o socialnem kapitalu na 

različnih ravneh socialnega sistema – od močnih sorodstvenih in prijateljskih vezi do odnosov 

sodelovanja v delovnem okolju in zaupanja v državljane (ibid., 157).  

 

Ravni socialnega sistema opredelimo z močjo socialnih vezi, ki segajo od močnih do šibkih in 

anonimnih socialnih vezi (Iglič 2004, 158–159). Makro raven zaznamujejo odnosi med 

posamezniki, ki se ne poznajo in niso člani istih socialnih omrežij (ibid., 158–159). Višji, kot 

je socialni kapital, večja je verjetnost, da bodo posamezniki razvili komunikacijo in sodelovanje 

v situaciji, v kateri se bo pokazala potreba po skupnem nastopu in usklajenem delovanju (ibid., 

158–159). Vnaprejšnje zaupanje v »druge ljudi« pripomore k hitrejšemu spreminjanju možnih 

v dejanske socialne vezi (ibid., 158–159). Na mikro ravni govorimo o močnih socialnih vezeh 

med posamezniki, ki se že dolgo poznajo, se pogosto srečujejo, so v osebnih in intimnih odnosih 

(ibid., 158–159). Gre za notranji krog socialnih omrežij, ki ga oblikujejo posamezniki v skladu 

s svojimi medosebnimi afinitetami (ibid., 158–159). Mezzo raven pa je opredeljena s srednje 

močnimi in šibkimi vezmi med posamezniki, ki so vključeni v skupna omrežja (ibid., 158–159). 

Čeprav gre med njimi tudi za dolgotrajnejše in pogoste socialne vezi, te niso nujno močne v 

osebnem in intimnem smislu (ibid., 158–159). Za mnoge avtorje so prav te vezi 
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najpomembnejši izvor socialnega kapitala, saj se skozi njih oblikujeta skupinska pripadnost in 

zavzetost, ki presegata primarno oz. družinsko raven, ter vzpostavljajo odnosi vzajemnosti in 

zaupanja, ki se pozneje prelivajo tudi v naključne stike s tujci (ibid., 158–159). Nadalje 

ostajamo na mezzo ravni, saj, kot omenjeno, obravnavamo organizacijski socialni kapital. 

 

Kot navaja Kešeljević (2003, 127–128), lahko socialni kapital na mezzo ravni obravnavamo na 

organizacijskem, medorganizacijskem ali institucionalnem nivoju. Organizacijski vidik 

socialni kapital obravnava kot odnos med posamezniki znotraj družbenega akterja, 

medorganizacijski vidik obravnava relacije med družbenimi akterji, institucionalni vidik pa 

obravnava odnos med družbenim akterjem in institucionalnim okvirjem države, pri čemer 

socialni kapital deluje kot oblika pritiska na oblast (ibid., 127–128). Kešeljević (2003, 127–

128) še dodaja, da se vsi nivoji neprestano prepletajo, to pa nadalje povzroča težje indiciranje 

in opredelitev socialnega kapitala. Kot omenjeno, se torej osredinjamo na mezzo raven, pri 

čemer obravnavamo organizacijski socialni kapital, v domeni katerega smo primarno usmerjeni 

na notranji socialni kapital (ibid., 127–128).   

 

Cohen in Prusak (2001, 16) pravita, da socialni kapital organizacije ne predstavlja tega, da se 

znotraj družbenega akterja vsi med seboj marajo in sprejemajo, niti ne predstavlja tega, da je 

nekdo prijazen ali da si sodelavci med seboj delijo podrobnosti iz svojega zasebnega življenja 

in tako zabrisujejo mejo med delom in domom. Dodajata, da čeprav se prijateljstvo pogosto 

razvije na delovnem mestu, sodelovanje ne temelji na prijateljstvu oz. popolnem medsebojnem 

poznavanju – predstavlja zaupanje, odnose in predanost ter raste na verodostojnosti. Nahapiet 

in Ghoshal (1998, 35–38) sta določila teoretični model, kako lahko socialni kapital olajša 

ustvarjanje vrednosti znotraj družbenih akterjev in nadalje razlikujeta tri dimenzije socialnega 

kapitala organizacije: 

 strukturna (omrežja): nanaša se na neobvezni vzorec med posamezniki oz. je t. i. 

»hardware« socialnih omrežij. Pove nam torej, s kom ima posameznik znotraj družbenega 

akterja vezi oz. kaj lahko znotraj družbenega akterja ali zunaj njega na podlagi teh vezi 

doseže in kako; 

 relacijska (skupne norme): opisuje vsebino osebnih odnosov, za katere obstajajo 

(strukturne) vezi. Odnosi pri tem vplivajo na vedenje posameznikov in izpolnjujejo njihove 

socialne motive, kot so spoštovanje, prijateljstvo, zaupanje in zanesljivost. Med ključne 

dejavnike, ki vplivajo na uspešnost družbenega akterja, prištevamo medsebojno zaupanje, 

prijateljstvo in spoštovanje; 
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 spoznavna (skupno verovanje): nanaša se na vire, ki nudijo skupne predstave, razlage in 

sisteme pomenov, tj. skupni strokovni jezik, kar je pogoj zlasti za prenos tihega znanja 

znotraj družbenega akterja ter med družbenim akterjem in ostalimi zunanjimi družbenimi 

akterji.  

 

Kot pravi Makarovič (2003, 81), lahko socialni kapital organizacije oz. družbenega akterja 

razumemo kot resurs, ki posameznikom in družbenim akterjem omogoča doseganje ciljev na 

podlagi medsebojnega zaupanja in sodelovanja. Avtor nadalje izpostavi, da se je treba vprašati, 

za katere cilje gre in med kom prihaja do zaupanja in sodelovanja – kot pravi sam, je odgovor 

odvisen od ravni analize, ki jo izvajamo, je pa treba pri opredeljevanju te ravni upoštevati vsaj 

dve dimenziji (ibid., 81). Prva dimenzija sega od mikro do makro ravni, od posameznika prek 

skupin in družbenih akterjev do celotnih družb in relacij v svetovnem (med)družbenem sistemu 

(ibid., 81). S tega vidika lahko govorimo o socialnem kapitalu posameznika, skupine ali 

družbenega akterja in gre pri tem za vprašanje enote, ki jo proučujemo (ibid., 81). Druga 

dimenzija pa zadeva nekoliko bolj zapleteno vprašanje, kdaj sploh lahko trdimo, da neka enota 

poseduje socialni kapital (ibid., 81). Kot nadaljuje avtor, je ena možnost ta, da ima socialni 

kapital tista enota, ki poseduje veliko takšnih vezi z drugimi enotami, ki ji omogočajo čim boljše 

doseganje njenih ciljev (ibid., 81). Če je enota analize posameznik, je to tudi praktično edina 

možnost, če pa je enota analize kakršnakoli kolektiviteta, obstaja še druga možnost (ibid., 81). 

Socialni kapital poseduje tista kolektiviteta, ki je na podlagi dobro razvitih notranjih socialnih 

omrežij in organizacijske kulture, ki spodbuja zaupanje in sodelovanje med člani, superiorno 

notranje organizirana in s tem v prednosti pred drugimi kolektivitetami (ibid., 81). Prvo 

možnost lahko za potrebe tega diskurza označimo kot zunanji, drugo pa kot notranji socialni 

kapital (ibid., 81). Makarovič (2003, 82) je mnenja, da je pri zunanjem socialnem kapitalu 

izhodiščna enota umeščena v svoje egocentrično omrežje, učinke socialnega kapitala pa 

proučujemo z vidika ciljev te enote. Posameznik ali družbeni akter tako denimo pridobivata 

določene koristi iz svojih povezav z drugimi posamezniki ali družbenimi akterji (ibid., 81). Pri 

notranjem socialnem kapitalu pa je izhodišče enota, ki ima večje ali manjše prednosti pred 

drugimi enotami zaradi povezav znotraj te enote, torej med njenimi enotami, povezanimi v 

določeno omrežje (ibid., 81). V splošnem torej notranji socialni kapital predstavljajo odnosi 

med člani znotraj družbenega akterja in zunanji socialni kapital odnosi med člani družbenega 

akterja in zunanjimi partnerji oz. družbenimi akterji (Nahapiet in Ghoshal (1998, 35–38).  
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K vzdrževanju in h krepitvi notranjega socialnega kapitala naj bi tako prispevali predvsem 

okrepljena komunikacija v formalni in neformalni obliki, opolnomočenje oz. prenos dela moči 

in pooblastil z višjih na nižje vodene in slabitev statusne hierarhije (ibid., 35–38). Burtova 

teorija strukturnih lukenj vidi prednosti v redkih omrežjih – enota, povezana z enotami, ki med 

seboj niso povezane, je v prednosti pred enoto, ki je povezana z med seboj povezanimi enotami 

(Makarovič 2003, 83). Posredniški položaj – tako med posamezniki kot med družbenimi akterji 

– prinaša koristi (ibid., 83). Burt (2000 v ibid., 83) denimo dokazuje, da so menedžerji, katerih 

sodelavci med seboj niso bili povezani, hitreje napredovali kot drugi. Iz tega bi torej izhajal 

interes enot po čim bolj redkih omrežjih in čim večjem številu strukturnih lukenj – torej po 

situacijah, ko enote, s katerimi je enota povezana, same niso povezane med seboj (ibid., 83). 

Kot nadaljuje avtor, so glavni vir moči posameznika njegove šibke vezi – ne ujetost v trdne 

okvire zelo kohezivne skupinice, ki temelji na močni notranji povezanosti, temveč vezi, ki 

premoščajo meje med skupinami in odpirajo pot k drugim in drugačnim skupinam (ibid., 83). 

Posamezniku (ali kolektiviteti, če gre za omrežje med kolektivitetami) take vezi omogočajo 

posredovanje med različnimi skupinami in dostop do različnih resursov, ki se lahko med seboj 

bistveno dopolnjujejo (ibid., 83). Enota bo socialno in kapitalsko navznoter močna, če bo 

zmanjševala število strukturnih lukenj znotraj sebe in navzven in če bo izkoriščala obstoječe 

strukturne luknje v egocentričnem omrežju, ki jo obdaja (ibid., 83). Upoštevajoč, da se 

osredinjamo na notranji socialni kapital organizacije, se nadalje ustavimo tudi na mestu, ko 

slednji postane skrajno neproduktiven oz. celo škodljiv, kadar pomeni trajno resno povezanost 

ob hkratni zaprtosti za zunanje okolje (Makarovič 2003, 85). Kot pravi avtor, tudi Cohen in 

Prusak kot sicer odločna zagovornika povezovanja v organizacijah izrecno svarita pred 

nevarnostjo klanov (Cohen in Prusak 2001 v ibid., 85). Tim, v katerem se imajo vsi tako radi, 

da ne vidijo napak drug drugega in v katerem zavračajo okolico v tolikšni meri, da se od nje ne 

znajo učiti, bo imel z vidika organizacijskih ciljev prej ali slej destruktivne učinke (ibid., 85). 

Avtor dodaja, da lahko ta problem razumemo s pomočjo znanega razlikovanja med vezivnim 

(»bonding«) in premostitvenim (»bridging«) socialnim kapitalom (ibid., 85). Vezivni, ki 

temelji na gostem omrežju, integrira posamezno skupino in je seveda lahko zelo produktiven, 

saj krepi posameznikovo identifikacijo z družbenim akterjem, skupinsko lojalnost in 

medsebojno sodelovanje – toda sam po sebi in prignan do skrajnosti pripelje do avtarkičnega 

klanovstva (ibid., 85). Premostitveni socialni kapital nasprotno temelji na redkih omrežjih in 

izkoriščanju strukturnih lukenj, zato je večja verjetnost, da se med seboj povežejo heterogeni 

posamezniki in skupine, kar ima z vidika medsebojnega sodelovanja in učenja praviloma 

koristne učinke (ibid., 85). Okolja, kjer obstaja občutek medsebojnega zaupanja in varnosti le 
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znotraj ožjih, večinoma družinskih (klanovskih) skupin, omogočajo zgolj oblikovanje 

vezivnega socialnega kapitala, saj bi bili poskusi premoščanja preveč tvegani (ibid., 85). 

Strukturne luknje bi namreč zmanjšale možnosti za medsebojno socialno kontrolo, ki zagotavlja 

spoštovanje pravil igre (ibid., 85). Kot zaključuje avtor, je mogoče ugotoviti, da je socialni 

kapital vsekakor pomemben za organizacije, vendar je treba upoštevati tudi vrsto socialnega 

kapitala in vezi znotraj družbenega akterja kot tudi pogojenost s širšim kontekstom (ibid., 85).  

 

Odgovori na vprašanje, kakšno organizacijsko okolje je primerno za okrepitev in vzdrževanje 

notranjega socialnega kapitala organizacije, so, kot pravi dotični avtor, izpeljani induktivno, iz 

same organizacijske prakse (ibid., 85). Ponujeni in po različnih pričevanjih tudi uspešno 

preizkušeni načini za krepitev socialnega kapitala znotraj družbenih omrežij so še najbolj 

povezani z odstranjevanjem ali vsaj blaženjem ovir, ki jih postavljajo različne, zlasti hierarhične 

delitve znotraj družbenih akterjev (Makarovič 2004, 140). V veliki meri tako vključujejo 

spremenjen pogled na porazdelitev resursov oz. nagrad, kot so moč, denar in prestiž, in 

ustvarjanje boljših pogojev za komuniciranje znotraj družbenega akterja (ibid., 140). K 

vzdrževanju in h krepitvi notranjega socialnega kapitala naj bi tako prispevali predvsem 

naslednji elementi (ibid., 140):  

 okrepljeno komuniciranje v formalni in neformalni obliki: pri spodbujanju ali vsaj 

omogočanju čim bolj pogostih in neposrednih stikov med zaposlenimi igrata pomembno 

vlogo razpoložljivi čas in fizično prostorska urejenost družbenega akterja; 

 opolnomočenje: prenos dela moči z višjih na nižje temelji na logiki in zahteva določeno 

raven medsebojnega zaupanja, hkrati pa so med njegovimi pozitivnimi in negativnimi 

posledicami dodatna krepitev medsebojnega zaupanja, razbremenitev višjih organizacijskih 

nivojev z boljšo izkoriščenostjo (človeških) resursov znotraj družbenega akterja, krepitev 

skupnosti znotraj družbenega akterja in močnejši občutki pripadnosti; 

 slabitev statusne hierarhije: poudarjeni statusni simboli, namenjeni razlikovanju med člani 

družbenega akterja na višjih in nižjih organizacijskih ravneh, negativno vplivajo na razvoj 

zaupanja in socialnega kapitala;  

 zmanjšanje razlik v denarnem nagrajevanju: velike razlike v denarnih nagradah 

posameznikov, tudi kadar niso vezane na položaj, staž ali višino izobrazbe, temveč na 

dejanske delovne dosežke, imajo lahko destruktivne učinke za socialni kapital. Družbeni 

akter, ki od svojih članov pričakuje sodelovanje, ne bi smel ustvarjati velikih razlik v 

denarnem nagrajevanju, pa naj bodo, kot pravi avtor, še tako »pravične«. Socialnega 
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kapitala torej ni mogoče umetno ustvariti, možno pa je znotraj družbenega akterja ustvariti 

pogoje, ki omogočajo njegovo krepitev in uporabo (Makarovič 2004, 150).  

 

Socialni kapital kot interni socio-kulturni dejavnik obravnavamo torej na organizacijski ravni, 

kot notranji (organizacijski) socialni kapital oz. notranji socialni kapital organizacije, ki nastaja 

in odseva družbene odnose znotraj organizacije oz. družbenega akterja ter se uresničuje preko 

skupnih ciljev in skupnega zaupanja (Leana in van Buren 1999, 538–540). Na mezzo ravni oz. 

na ravni družbenega akterja ga definirajo odnosi sodelovanja med posamezniki v delovnem 

okolju (Iglič 2004, 2). Na tej ravni ga razumemo, kot ga definira Coleman (v Fukuyama 1995, 

10), ki pravi, da slednji predstavlja zmožnost posameznikov, da v skupinah in organizacijah oz. 

znotraj družbenih akterjev skupno delujejo za dosego generalnih ciljev. Socialni kapital je torej 

definiran s svojo funkcijo – ni enotna entiteta, ampak raznolikost različnih entitet, katerim sta 

skupni dve značilnosti: vse so sestavljene iz nekega aspekta družbene strukture in vse 

pospešujejo določena dejanja posameznikov, ki so znotraj te strukture (Coleman 1988, 98). 

Socialni kapital je ustvarjen takrat, kadar se odnosi med posamezniki spremenijo na načine, ki 

spodbujajo delovanje (Coleman 1990 v Adam in Tomšič 2004, 386).  

 

Eksplicitno nas v pričujočem delu zanima socialni kapital med zaposlenimi na relaciji 

oddelkov, pristojnih za ravnanje z odpadki, okoljem, ekologijo ali sorodnim področjem, 

oddelkov, pristojnih za raziskave in/ali razvoj, ter oddelkov vodstva posameznega družbenega 

akterja. Socialni kapital med zaposlenimi tako izhajajoč iz opredelitve po Leana in van Burnu 

(1999, 538–540) proučujemo oz. merimo z dvema sestavinama – s povezovalnostjo in 

zaupanjem, ki ju Leana in van Buren (1999, 541–543) označujeta za ključni komponenti oz. 

dimenziji socialnega kapitala.  

 

Povezovalnost pri tem razumemo kot pripravljenost in zmožnost sodelujočih v organizaciji oz. 

znotraj družbenega akterja, da podredijo lastne cilje in z njimi povezana dejanja skupnim ciljem 

in dejanjem (Leana in van Buren 1999, 541). Povezovalnost združuje elemente družabnosti 

(zmožnosti družabne interakcije z drugimi) ter pripravljenost podrediti lastne želje ciljem 

skupine (ibid., 541). V tem pogledu je povezovalnost lažje primerjati s konceptom 

kolektivizma, ki so ga prepoznali kot lastnost posameznikov (npr. Wagner 1995 v ibid., 541) 

in – za nas še pomembneje – kot lastnost družbenega akterja, skupin in kultur (npr. v Hofstede 

1980; Ouchi 1980; Triandis, Bontempo, Vil-lareal, Asai, in Lucci 1988 v ibid., 541). Za 

kolektivistično kulturo sta značilna sodelovanje med njenimi člani in poudarek na dobrobiti 
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skupine kot celote (ibid., 541). Po Earlyju je »ključni element kolektivistične družbe ta, da 

posamezniki podredijo lastne interese ciljem njihove kolektive ali vključujoče skupine – tistih, 

s katerimi posameznik dela in se identificira« (1989, 567–568 v ibid., 541). Za zaupanje kot 

drugo dimenzijo, ki jo obravnavamo, Cohen in Prusak (2001, 29) pravita, da je slednja hkrati 

predpogoj, indikacija, rezultat in ugodnost socialnega kapitala, kot tudi neposredni sodelavec 

drugih ugodnosti. Dodajata, da ko so posamezniki povezani drug z drugim v nekem obdobju, 

je zaupanje hkrati produkt ali prednost socialnega kapitala in drugih prednosti (ibid., 29). 

Socialni kapital je, kot pravita avtorja, odvisen od zaupanja, saj medsebojni odnosi, skupnosti, 

sodelovanje in vzajemna predanost, ki karakterizirajo socialni kapital, ne morejo obstajati brez 

ustrezne stopnje zaupanja (ibid., 29). Brez zaupanja se torej socialni kapital ne more razviti, saj 

se zaradi njegove odsotnosti ne morejo vzpostaviti nujno potrebni stiki – zaupanje je torej 

predpogoj zdravega socialnega kapitala, in visoka stopnja zaupanja bo rezultirala v visoko 

stopnjo socialnega kapitala (ibid., 29). Zaupanje, za katerega Lane (1998, 1) opozarja, da je v 

današnji družbi, kjer veljata povečana kompleksnost in negotovost, ključnega pomena za 

normalno delovanje v poslovnem svetu, pa obravnavamo na medosebni ravni, torej med 

zaposlenimi na relaciji izbranih oddelkov. Sztompka (1999, 21), ki tako kot Lane (1998, 1) 

zaupanje proučuje s sociološkega stališča, pravi, da je zaupanje strategija poenostavljanja, s 

pomočjo katere se lažje prilagajamo kompleksnemu socialnemu okolju, v katerem živimo in 

delujemo. V pričujočem delu zaupanje na medosebni ravni razumemo kot pričakovanje, da ena 

stran ne bo namerno oškodovala interesov druge (Cohen in Prusak 2001, 9). 

 

2.4.1.6 Medorganizacijsko zaupanje 

 

Medtem ko zaupanje kot eno izmed dimenzij socialnega kapitala obravnavamo na medosebni 

ravni, medorganizacijsko zaupanje kot eksterni socio-kulturni dejavnik obravnavamo na ravni 

med dvema ali več organizacijami oz. družbenimi akterji, ki kot vozlišča nastopajo v 

industrijsko simbiotskem omrežju. Tako razlikujeta tudi Sydow (1998, 31) in Kenning (2008, 

463), in sicer med zaupanjem znotraj organizacij in med zaupanjem med organizacijami oz. 

družbenimi akterji. Anderson in Narus (1990) ga opredeljujeta kot prepričanje družbenega 

akterja, da bo družbeni akter, s katerim sodeluje, deloval tako, da se bo to delovanje pokazalo 

v pozitivnih učinkih za družbenega akterja in da hkrati ne bo izvajal takih dejanj, ki bi prinesla 

negativne posledice. Cummings in Bromiley (1996, 303) pa pravita, da gre v primeru 

medorganizacijskega zaupanja za posameznikovo pričakovanje bodisi med posameznikom 

bodisi med skupino, da bo drug posameznik ali skupina ravnala dobronamerno in skladno 
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z obvezami. V nadaljevanju to pomeni, da bo posameznik ali skupina iskrena v vseh 

obvezah in ne bo izkoriščala druge strani, če bi se za to pokazala priložnost (ibid., 303) 

 

Kot navaja Sydow (1998, 31), gre pri medorganizacijskem zaupanju dejansko za zaupanje v 

sistem – tega sestavljajo raznolike strukture, ki držijo skupaj, četudi se posamezniki v sistemu 

zamenjajo. S tega vidika se zaupanje ne nanaša na izbrane posameznike v socialni strukturi 

družbenega akterja, ampak zaobjame tudi socialne strukture in načela, ki omogočajo zaupanje 

(ibid., 303). Zaupanje v družbenega akterja torej predstavlja jedro znotraj organizacijskega in 

medorganizacijskega zaupanja, saj sega čez kadrovske spremembe in temelji na pristopu, s 

katerim se družbeni akter identificira z nekaterimi družbenimi prvinami, kot so tradicije, poklici 

in izobrazba (ibid., 303). Organizacijsko zaupanje predstavlja več kot vsoto zaupanja znotraj 

posameznih omejenih odnosov (ibid., 303). V kontekstu družbenega akterja na zaupanje 

vplivajo tako odnosi med posamezniki kot strukture in mehanizmi nadzora, ki oblikujejo 

njihovo vedenje (ibid., 303). Avtor nadalje trdi, da se zaupanje med družbenimi akterji obnavlja 

in potrjuje skozi osebne odnose s t. i. posredniki, ki socialno strukturo in načela utelešajo skozi 

interakcije s posamezniki zunaj svojega družbenega akterja (ibid., 303). Svoj argument glede 

razvoja medorganizacijskega zaupanja je utemeljil na Giddensovi teoriji strukturacije (1984, v  

Sydow 1998, 32), v kateri se prepletajo interakcije med strukturo in aktivnostjo. Giddens (1990, 

34) je v domeni omenjene teorije zaupanje opredelil kot prepričanje v zanesljivost drugega 

posameznika ali sistema, upoštevajoč obstoječi niz rezultatov ali dogodkov, kjer se prepričanje 

izraža skozi verovanje v poštenost ali ljubezen do drugega ali v korektnost abstraktnih načel. 

Po tej teoriji socialne strukture hkrati omogočajo in odobravajo družbeno aktivnost, pri čemer 

družbena aktivnost hkrati predstavlja in sankcionira socialno strukturo (ibid., 34). Sydow (1998, 

32) dodaja, da ga torej lahko razumemo kot rezultat subtilnega in rekurzivnega medsebojnega 

vpliva delovanja in strukture, ki je v medorganizacijskih omrežjih ključnega pomena. Avtor 

dodaja, da prinaša ekonomske koristi in rezultira v lažje in boljše sodelovanje med družbeni 

akterji, razvidno pa je tudi v odnosnem marketingu in pravočasnih dobavah (Sydow 1998, 

32). Ključne ekonomske koristi medorganizacijskega zaupanja so predvsem naslednje (Sydow 

1998, 32): 

 služi kot alternativni kontrolni mehanizem v medorganizacijskih odnosih, kjer lahko, kot 

pravi avtor, nadomešča ali pa celo zamenjuje hierarhično avtoriteto in cene na trgu; 

 s tem, ko podpira razkrivanje zaupnih informacij in zmanjšuje stroške medorganizacijskih 

transakcij, povečuje alokacijsko učinkovitost; 
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 ko je medorganizacijsko zaupanje enkrat vzpostavljeno, stabilizira menjalne odnose, kar 

rezultira v povečanje možnosti zaupanja.  

 

Sydow (1998, 32) nadalje navaja, da čeprav medorganizacijsko zaupanje v medorganizacijskih 

omrežjih ni vedno dobrodošlo premoženje (visoka stopnja zaupanja denimo lahko ohranja 

»status quo«, zaradi česar so medorganizacijske spremembe težje oz. visoka stopnja zaupanja 

lahko ustvari priložnosti za prestopke in manipulacije):  

 podpira formiranje »kolektivnih strategij«;  

 pospešuje koordinacijo ekonomskih dejavnosti; 

 podpira odprto uporabo informacij in medorganizacijsko učenje; 

 prispeva k očitnemu zmanjšanju transakcijskih stroškov, odpira priložnosti za strateške 

akcije, povečuje stabilnost sistema in hkrati podpira organizacijske spremembe. 

 

Kot navaja Sydow (1998, 32), ga torej lahko razumemo kot rezultat subtilnega in rekurzivnega 

medsebojnega vpliva delovanja in strukture, ki je v medorganizacijskih omrežjih ključnega 

pomena, hkrati pa ga je težko razviti in ohraniti. Avtor nadalje trdi, da medorganizacijsko 

zaupanje izhaja iz dejanj mrežnih partnerjev znotraj okvirov posamezne strukture, medtem ko 

ravno ta struktura dejanjem daje pomen in legitimnost (ibid., 32). Medorganizacijsko omrežje 

pri tem opredeli kot dolgoročni institucionalni dogovor med različnimi, a vseeno povezanimi 

družbenimi akterji, ki nastane bodisi zaradi kvazi eksternalizacije bodisi zaradi kvazi 

internalizacije poslovnih funkcij (Sydow 1998, 33). V nadaljevanju to pomeni, da medtem ko 

so običajne funkcije dane v zakup izven meja družbenega akterja ali ko se slednji odrečejo 

vertikalni ali horizontalni integraciji funkcij, se ti isti družbeni akterji trudijo, da bi obdržali 

izvrševanje teh funkcij pod nadzorom (ibid., 33). Tako v enem kot v drugem primeru to 

predstavlja socialno organizacijo mrežnih odnosov, ki so, v kolikor jih primerjamo z notranjimi 

organizacijskimi odnosi, združeni samo ohlapno (ibid., 33). Pri delovanju skupaj z drugimi 

člani omrežja pa naj bi posamezniki, kot pravi Sydow (1998, 36), uporabljali interpretativne 

sheme, norme in možnosti. Tako postajajo socialne strukture čedalje bolj institucionalizirane in 

odobrene, dokler dejanje ne postane samoumevno in za seboj povleče splošna pričakovanja in 

z njim povezane norme (ibid., 33). Sydow (1998, 36) ugotavlja, da se medorganizacijsko 

zaupanje razvija z majhnimi koraki, v katerih se sredstva minimalizirajo in preudarno izražena 

dejanja dodajajo pomen in dvigajo legitimnost obstoječih struktur. Tako posredniki vsakič 

znova delujejo v smeri sprejetih pravil razuma in pomena in pri tem potrjujejo pričakovanja 
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drugih (ibid., 36). Na ta način se zaupanje v sistem skozi interakcije med člani sodelujočih 

organizacij počasi preoblikuje v medosebno zaupanje (ibid., 36). Zucker (1986) pri tem ločuje 

med naslednjimi tremi viri medorganizacijskega zaupanja (Lane 1998, 42): 

 procesno zaupanje se razvije iz realnih izkušenj in socialne in/ali ekonomske menjave, kaže 

pa se kot pričakovanje v bodoče transakcije. Slednji vir zaupanja se pogosto pojavlja v 

menjavah, kjer je pod vprašanjem kvaliteta blaga ali storitev, ki so v menjavi (Kollock 1994 

v ibid., 42);  

 karakterno zaupanje je za razliko od procesnega zaupanja neodvisno od realnih menjalnih 

izkušenj – njegovi viri so spol, starost ali pripadnost določeni etični skupnosti ali 

socialnemu sistemu; 

 institucijsko zaupanje prerašča realne menjalne izkušnje in tudi ni odvisno od določenega 

družbenega akterja. Predpostavlja se, da se v širšem omrežju odnosov generira bolj 

razpršeno, pri čemer so viri institucijskega zaupanja zlasti tradicije, profesije, certifikati, 

licence, znamke ali članstvo v določenih društvih. 

 

Čeprav je zaupanje lastnost odnosa, je razlika med osebnim in sistemskim zaupanjem ter med 

zaupanjem v abstraktne sisteme v predmetu zaupanja (Sydow 1998, 44). Osebno zaupanje in 

zaupanje v strokovno sposobnost ali dobronamernost drugega posameznika se pretežno nanaša 

na personalne agente in, kot dodaja avtor, temelji na »face-to-face« odnosih – omenjeni se v 

teh odnosih obračajo na strukture pomenov, dominacije in legitimnosti (ibid., 44). Procesno in 

karakterno zaupanje se lahko razvije samo skozi tovrstne odnose, medtem ko institucijsko 

zaupanje predvideva, da so agenti (ne sistemi) povezani z institucionalnimi viri zaupanja (ibid., 

44). Predmeti sistemskega zaupanja so tehnični ali socialni sistemi oz. deli teh sistemov (ibid., 

44). Socialni sistemi, kot so denimo družbeni akterji ali pa celo medorganizacijska omrežja, so 

s perspektive teorije strukturalizma videti kot korporativni agenti z zelo izrazitimi strukturnimi 

lastnostmi – slednjih ne moremo reducirati na posamezne agente, katerih socialne in morda celo 

nasprotujoče si prakse prispevajo k sestavi tega sistema (ibid., 44). Vzeti so kot rezultat 

kompleksnega strukturnega procesa, znotraj katerega se posamezni agenti iz tega sistema – kot 

tudi iz njihovega »okolja«, vključujoč druge socialne sisteme – sklicujejo na sisteme in ostale 

socialne strukture (ibid., 44). Očitno je, da družbeni akterji, še manj pa medorganizacijska 

omrežja, ne izkazujejo enotne ali homogene »sistemske racionalnosti« ali sistemske kulture 

(ibid., 44).  
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Sydow (1998, 47) v nadaljevanju izpostavlja tudi strukturne lastnosti medorganizacijskih 

omrežij, ki povečujejo zaupanje med družbenimi akterji v omrežjih, ki jih je mogoče preslikati 

tudi na industrijsko simbiotska omrežja, znotraj katerih družbeni akterji sodelujejo pri izvajanju 

industrijske simbioze. Na osebni ravni avtor poudarja lastnosti, kot so individualna nagnjenost 

k zaupanju (Hart 1988 v ibid., 47), določen način vodenja ter druga idiosinkratska 

predvidevanja in pričakovanja (ibid., 47). Na organizacijski ravni je treba upoštevati vpliv 

organizacijske klime na interno interakcijo med posamezniki družbenih akterjev, kjer lahko 

kvaliteta interne interakcije vpliva na zanesljivost medorganizacijske reakcije (ibid., 47). Na 

ravni omrežnega okolja pa je treba upoštevati različnost nacionalnih kultur in t. i. posebne 

»industrijske recepte« (Spender 1989 v ibid., 47), ki vsebujejo zgodovine industrije, delitev 

posebnega razumevanja strateških konceptov in virov, vključujoč zaupno ali nezaupno kulturo 

posamezne industrije sektorja ali obstoj šestih lastnosti omrežnega okolja, ki lahko pogojujejo 

medorganizacijsko zaupanje – prve štiri lastnosti se v pretežni meri nanašajo na omrežne 

odnose, zadnji dve pa na organizacijske povezave z omrežjem (ibid., 47): 

 prva strukturna lastnost je frekventnost in odprtost medorganizacijske komunikacije, ki ni 

odvisna zgolj od skupnih interesov, ampak tudi od prostorske oddaljenosti; 

 druga strukturna lastnost je multikompleksnost odnosov v omrežju, kar pomeni, da določeni 

organizacijski avtorji ob določeni točki v času opravijo transakcijo zaradi različnih razlogov 

in pri tem izmenjajo različne vsebine;  

 tretja strukturna lastnost predstavlja trajnost odnosa, pri čemer teorija iger pravi, da 

zaupanje in sodelovanje promovira neskončna igra (Selten 1978 v ibid., 47); 

 četrta strukturna lastnost predstavlja ravnotežje med avtonomijo in odvisnostjo, zaradi česar 

je pomembno, da agenti, ki so vključeni v medorganizacijski strukturni proces, spoznajo, 

da so omrežni odnosi uravnoteženi; 

 peta strukturna lastnost povečuje sestavo zaupanja na ravni omrežnega prostora, nanaša pa 

se na omrežno strukturo – sestava medorganizacijskega zaupanja je bolj verjetnejša v 

omrežjih z manjšim številom družbenih akterjev in tam, kjer so si strukturne lastnosti 

omrežij bolj podobne; 

 šesta strukturna lastnost predstavlja strukturo medorganizacijskega okolja, iz katerega se 

rekrutirajo potencialni omrežni družbeni akterji – v kolikor je denimo to okolje zelo 

omejeno, obstaja veliko možnosti, da družbeni akter, pa četudi je trenutno izključen iz 

omrežja, postane član tega omrežja. 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

122 
 

S perspektive strukturalizma je jasno, da je medorganizacijsko zaupanje rezultat družbenih 

praks, ki so najpogosteje ukoreninjene v praktično zavest družbenih akterjev, in je tako pogosto 

stranski produkt drugače namernih dejavnosti, kar pa še ne pomeni, da je medorganizacijsko 

zaupanje vedno stranski rezultat (Sydow 1998, 54). Ustvarja se namerno in refleksivno, v 

kolikor omrežja družbenih akterjev izkazujejo zgoraj predstavljene strukturne lastnosti, ki 

povečujejo zaupanje, in v kolikor se agenti nanje nanašajo na sprejemljiv način (ibid., 54). 

 

V pričujočem delu medorganizacijsko zaupanje razumemo, kot ga opredeljujeta Cummings in 

Bromiley (1996, 303), ki pravita, da gre v primeru medorganizacijskega zaupanja za 

posameznikovo pričakovanje bodisi med posameznikom bodisi med skupino, da bo drug 

posameznik ali skupina ravnala dobronamerno in skladno z obvezami. V nadaljevanju to 

pomeni, da bo posameznik ali skupina iskrena v vseh obvezah in ne bo izkoriščala druge 

strani, če bi se za to pokazala priložnost (ibid., 303). Prvotno nas zanima, ali je družbeni akter, 

ki kot vozlišče nastopa in deluje v industrijsko simbiotskem omrežju, preden je to postal, 

morebiti z enim ali več družbenimi akterji, ki so prav tako vozlišče, predhodno že sodeloval iz 

drugih namenov. Nadalje nas zanima, ali je bilo medorganizacijsko zaupanje med družbenimi 

akterji, preden so postali vozlišča v industrijsko simbiotskem omrežju, kot pravita Cummings 

in Bromiley (1996, 303), dobronamerno in skladno z obvezami oz. ali je bilo ob določeni 

priložnosti izkoriščeno in kako je to vplivalo na družbenega akterja, preden je postal vozlišče v 

tem omrežju. Zanima nas tudi, kako medorganizacijsko zaupanje na družbenega akterja v 

omrežju vpliva zdaj – ali je dobronamerno ravnanje in ravnanje skladno z obvezami pogoj, da 

družbeni akter ostaja in deluje v omrežju ali pa morda na izvajanje industrijske simbioze v 

industrijsko simbiotskem omrežju sploh ne vpliva. 
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3 METODOLOŠKI OKVIR 

 

»Ne hodite tja, kamor vodi utečena pot. Namesto tega pojdite tja, kjer ni poti, in pustite 

sled. Samo tisti, ki si drznejo iti predaleč, lahko ugotovijo, kako daleč lahko sežejo.« 

(Thomas Stearns Eliot) 

  

V tem delu orišemo celoten metodološki okvir doktorske disertacije. Najprej predstavimo 

metodološki okvir za izvedbo sekundarne analize podatkov, pri čemer se osredotočimo na 

zbiranje sekundarnih podatkov, ki jih črpamo iz relevantnih mednarodnih baz in spletnih borz, 

poročil, analiz in drugih študij o izvajanju in poteku industrijske simbioze v industrijsko 

simbiotskih omrežjih. Sekundarna analiza podatkov je nujno potrebna za identifikacijo vseh 

industrijsko simbiotskih omrežij v domeni zbiranja primarnih podatkov, na kateri temeljita 

analiza omrežij in analiza vpliva socio-kulturnih dejavnikov. Nadalje v tretjem vsebinskem 

sklopu predstavimo metodološki okvir za izvedbo lastnega konceptualnega okvira oz. za 

izvedbo primarne analize podatkov. Nazorno predstavimo uporabo raziskovalnih metod –

metodo analize omrežij, ki je v okviru matematične formulacije podprta s teorijo grafov in 

teorijo omrežij, ter kvalitativno komparativno metodo mehkih množic. 

 

3.1 Potek raziskovanja 

 

Skladno s Kumarjem (2005, 19) potek raziskovanja določimo z osmimi koraki – koraki si do 

koraka, ki predstavlja obdelavo podatkov, sledijo zaporedno, nato pa se po končani analizi 

industrijsko simbiotskih omrežij vrnemo na korak zbiranja podatkov za potrebe analize vpliva 

socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij. V nadaljevanju 

korake razdelimo v dve fazi: v predempirično fazo, ki predstavlja načrtovanje raziskave, in 

empirično fazo, ki predstavlja izvedbo raziskave. Predempirično fazo nadalje sestavlja pet 

korakov: v prvem koraku opredelimo raziskovalni problem, v drugem določimo koncept 

raziskave, v tretjem raziskovalna orodja za potrebe zbiranja podatkov, v četrtem vzorec in v 

petem raziskovalni predlog. Empirično fazo sestavljajo trije koraki: v šestem koraku zbiramo 

podatke, v sedmem slednje obdelujemo in v osmem pripravljamo zaključke raziskave. 

Opredelitev raziskovalnega problema kot prvi korak podaja odgovor na vprašanje, »kaj« bomo 

proučevali. Naslednji trije koraki v predempirični fazi podajajo odgovor na vprašanje, »kako« 
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bomo prišli do odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja, koraki v empirični fazi pa 

predstavljajo »izvedbo raziskave«. Slika 3.1 predstavlja ilustrativni oris poteka raziskovanja. 

 

Slika 3.1 Ilustrativni oris poteka raziskovanja 

 

Vir: prirejeno po Kumar 2005, 19 

 

Korake v poteku raziskovanja razdelimo v tri stopnje, kar v nadaljevanju pomeni, da raziskavo 

gradimo v treh stopnjah, ki se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo. Teoretična stopnja zajema 

prvi korak raziskovanja in skozi obdobje prve stopnje pridemo do odgovorov na vprašanje 

»kaj«. S prvim korakom na tej stopnji torej natančno opredelimo raziskovalni problem, ki je v 

nadaljevanju podlaga za definiranje metodologije. Metodološka stopnja kot druga vključuje 

naslednje štiri korake raziskovanja in skozi obdobje druge stopnje pridemo do odgovorov na 

vprašanje, »kako« bomo izvedli raziskavo. Izvedbena stopnja kot tretja pa vključuje zadnje tri 

korake raziskovanja in predstavlja celotno »izvedbo raziskave«. 

 

3.2 Raziskovalne metode 

 

V teoretičnem in empiričnem delu raziskovanja raziskovalne metode razdelimo na kvalitativne 

in kvantitativne, iz česar izhaja, da gre za prisotnost dveh paradigem raziskovanja – kvalitativne 
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in kvantitativne62. Teoretično konceptualni diskurz temelji na kritičnem pregledu relevantne 

literature in virov z uporabo treh raziskovalnih metod. Uporaba metode kompilacije (Kothari 

2004) je s prevzemanjem ugotovitev in rezultatov predhodnih raziskav in študij prisotna pri 

določitvi podrobnega koncepta industrijske simbioze, industrijsko simbiotskih omrežij in socio-

kulturnih dejavnikov. Uporaba metode komparacije (Creswell 2003) je prisotna pri primerjavi 

interpretacij v opravljenih raziskavah in študijah in metoda deskripcije (Kothari 2004) pri 

eksplicitnem definiranju in pojasnjevanju ključnih terminov – uporaba slednjih dveh 

raziskovalnih metod je v nadaljevanju ključna za umestitev teoretično-konceptualnega diskurza 

industrijske simbioze, industrijsko simbiotskih omrežij in socio-kulturnih dejavnikov v 

kontekst raziskave. 

 

V empiričnem delu za izvedbo raziskave določimo dve raziskovalni metodi – metodo analize 

omrežij in kvalitativno komparativno metodo mehkih množic po Charlesu Raginu. Metodo 

analize omrežij predvidimo kot prvo raziskovalno metodo pri proučevanju industrijsko 

simbiotskih omrežij. V nadaljevanju imamo opravka z metodo, ki z načinom dojemanja 

proučevanih primerov omogoča mnogo kompleksnejši pristop k interpretiranju proučevanih 

problemov. Govorimo o kvalitativni komparativni metodi mehkih množic, ki jo predvidimo pri 

proučevanju vpliva določenih socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje industrijsko 

simbiotskih omrežij. V tovrstnem primeru se kvalitativna komparativna metoda mehkih množic 

pokaže za zelo primerno, saj za razliko od običajnih statističnih metod, ki temeljijo na linearni 

algebri, predpostavlja, da je vzročna zveza zapletena, izid pa je lahko posledica različnih 

kombinacij spremenljivk (Ragin 2008). Kvalitativna komparativna metoda mehkih množic 

temelji na ideji, da lahko sistem doseže enako končno stanje po različnih poteh (Katz in Kahn 

1978), in kot taka omogoča podrobnejši vpogled v vzročno razmerje med različnimi 

kombinacijami spremenljivk (Ragin 2000). V primeru naše raziskave kombinacijo različnih 

spremenljivk gradimo iz nabora šestih določenih socio-kulturnih dejavnikov – organizacijske 

kulture, družbene odgovornosti, odnosa do okolja, kognitivnih okvirov, socialnega kapitala in 

                                                           
62 Zaradi uporabe med seboj različnih si metod in ponavljajoče se uporabo ene metode ob različnih 

priložnostih znotraj iste raziskave govorimo o prisotnosti metodološke triangulacije kot ene izmed vrst 

triangulacije (Denzin 1978, 291–305). Triangulacijo v splošnem za naše potrebe raziskovanja razumemo 

kot najpogosteje uporabljeni koncept za poimenovanje kombinacije kvalitativnih in kvantitativnih 

metod (Bryman 1992, 63) oz. kot uporabo različnih metod pri proučevanju določenega raziskovalnega 

problema (Richardson 2003, Greene, Caracelli in Graham 1989, Morgan 1998, Steckler, McLeroy, 

Goodman, Bird in McCormick 1992 v Cresswell 2003, 217) – v pričujoči raziskavi gre za prisotnost 

zaporednega načina kombiniranja metod. Pri tovrstnem načinu kombiniranja metod najprej uporabimo 

eno in nato drugo metodo (Neuman 2003, 139) oz. v našem primeru najprej metodo v okviru 

kvantitativnega dela raziskave in nato metodo v okviru kvalitativne raziskave. 
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medorganizacijskega zaupanja. Predpostavka, da socio-kulturni dejavniki vplivajo pozitivno ali 

negativno oz. je njihov vpliv nevtralen, nam namreč ne pomaga prav veliko, v kolikor ne 

poznamo odnosov med socio-kulturnimi dejavniki, ki vplivajo na strukturiranje. V nadaljevanju 

to pomeni, da proučujemo, kako kombinacija vpliva socio-kulturnih dejavnikov pripelje do 

predvidenega rezultata. Eksplicitno se torej ne osredinjamo na vprašanja, kateri izmed 

določenih socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje vpliva bolj in kateri manj – čeprav nas 

tudi omenjeno zanima, kar proučujemo z deskriptivno statistično analizo –, temveč pozornost 

posvečamo združevanju socio-kulturnih dejavnikov, kar kasneje privede do rezultatov. V 

kontekstu naše raziskave sta predvidena dva, pri čemer proučujemo obdobje pred vstopom 

družbenega akterja v industrijsko simbiotsko omrežje in obdobje trenutnega delovanja v 

industrijsko simbiotskem omrežju. V domeni prvega proučujemo, ali je bil vpliv socio-

kulturnih dejavnikov pozitiven in je družbenega akterja spodbudil k vstopu v industrijsko 

simbiotsko omrežje, ali je bil vpliv negativen, pa je družbeni akter upoštevajoč druge razloge 

vstopil v industrijsko simbiotsko omrežje, oz. ali je bil vpliv nevtralen in je v industrijsko 

simbiotsko omrežje vstopil ne glede na vpliv. V domeni slednjega prvotno preučujemo, ali pri 

trenutnem delovanju v industrijsko simbiotskem omrežju socio-kulturni dejavnik na 

družbenega akterja vpliva pozitivno, kar se odraža v njegovem obstoju v industrijsko 

simbiotskem omrežju in pri promoviranju sodelovanj pri družbenih akterjih, ki bi vozlišča lahko 

postali. Nadalje proučujemo, ali socio-kulturni dejavniki vplivajo negativno in morda družbeni 

akter razmišlja o odhodu iz industrijsko simbiotskega omrežja ter to promovira pri družbenih 

akterjih, ki bi vozlišča lahko postali, oz. nas zanima, ali je vpliv socio-kulturnih dejavnikov 

nevtralen. S predvideno metodo identificiramo kombinacije socio-kulturnih dejavnikov, ki nas 

privedejo do rezultatov. Omenjena metoda je uporabna, ker nas zanimajo odnosi v množicah, 

kjer vsaka proučevana spremenljivka opredeljuje neodvisno množico, vsakemu primeru v vsaki 

množici pa je dodeljena vrednost članstva (Ragin 2008). Tabela 3.1 prikazuje uporabo 

raziskovalnih metod po raziskovalnih vprašanjih za potrebe analize delovanja industrijsko 

simbiotskih omrežij in vpliva socio-kulturnih dejavnikov, pri čemer uporaba raziskovalnih 

metod velja za empirični del raziskave. 
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Tabela 3.1 Uporaba raziskovalnih metod po postavljenih raziskovalnih vprašanjih (RV) 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2016 

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, analizo industrijsko simbiotskih omrežij izvedemo v domeni 

metode analize omrežij in analizo vpliva socio-kulturnih dejavnikov v domeni kvalitativne 

komparativne metode mehkih množic po Charlesu Raginu. Uporabo raziskovalnih metod v 

kontekstu analize nazorno predstavimo v razdelku 3.4, ki orisuje analizo podatkov. 

 

3.3 Zbiranje podatkov 

 

Zbiranje podatkov v empiričnem delu raziskave razdelimo na zbiranje sekundarnih in primarnih 

podatkov, pri čemer zbiramo tako kvalitativne kot kvantitativne63. Sekundarne podatke zbiramo 

iz relevantnih mednarodnih zbirk, študij in raziskav, kjer gre za podatke o potencialnih 

geografskih teritorijih industrijsko simbiotskih omrežjih. Primarne podatke zbiramo iz realnih 

okolij, in sicer na lokalnem, regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju, ki jih določimo 

glede na prisotnost obstoja oz. delovanja industrijsko simbiotskih omrežij. Pred pričetkom 

zbiranja podatkov določimo minimalna pogoja, ki jima sledimo v fazi zbiranja podatkov: 

 glede na velikost omrežij, ki velja v teoriji omrežij (Batagelj 2016, Mrvar 2016, Borgatti, 

Everett in Johnson 2013, 250) in kjer majhno omrežje vsebuje nekaj deset vozlišč, srednje 

veliko nekaj sto vozlišč in veliko nekaj tisoč vozlišč, identificiramo vsaj eno industrijsko 

simbiotsko omrežje, za katerega veljajo slednje velikosti; 

 glede na štiri možne geografske nivoje (Domenech 2010; Onita 2006; Chertow 2007), na 

katerih lahko delujejo industrijsko simbiotska omrežja, identificiramo vsaj eno industrijsko 

simbiotsko omrežje na vsakem nivoju. 

                                                           
63 Govorimo o triangulaciji podatkov, ki označuje uporabo različnih tipov podatkov, zbranih z različnimi 

ali z eno samo metodo (Denzin 1978, 291–305). 

RV Raziskovalna metoda 

Analiza 

industrijsko 

simbiotskih 

omrežij 

Analiza 

vpliva socio-

kulturnih 

dejavnikov 

1. 
Metoda analize omrežij X  

2. 

3. Kvalitativna komparativna metoda 

mehkih množic 
 X 

4. 
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Zbiranje podatkov pričnemo z identificiranimi (spletnimi) borzami odpadnih surovin v devetih 

evropskih državah64, ki so del industrijsko simbiotskega omrežja in kot vezni člen nastopajo 

med ponudniki in iskalci odpadnih virov. Pri koordinatorjih kot t. i. pristojnih osebah v okviru 

posamezne (spletne) borze odpadnih virov v vsaki izmed omenjenih držav najprej pridobimo 

soglasje za sodelovanje v raziskavi, nato pa zaprosimo za podatke, ki jih potrebujemo za analizo 

posameznega industrijsko simbiotskega omrežja. V nadaljevanju (spletna) borza odpadnih 

virov deluje znotraj enega industrijsko simbiotskega omrežja, slednje pa predstavlja posamezno 

študijo primera65. Z zbiranjem podatkov nadaljujemo še v dveh mednarodno najbolj 

prepoznavnih primerih industrijsko simbiotskih omrežij – gre za industrijsko simbiotski 

omrežji Kalundborg na Danskem in National Industrial Symbiosis Programme (NISP) v 

Združenem kraljestvu. Z zbiranjem podatkov v omenjenih kot tudi v preostalih članicah in 

nečlanicah EU nadaljujemo še preko prostodostopnega seznama pooblaščenih družbenih 

akterjev, ki imajo znotraj posamezne države pristojnost za ravnanje z odpadnimi viri – prvotno 

se usmerimo na komunalna podjetja, ki kot vez nastopajo med družbenimi akterji, ki oddajajo 

odpadne vire, in družbenimi akterji, ki slednje potrebujejo. Zlasti pa je ključni razlog za 

usmeritev in izbiro komunalnih podjetij kot stičnih točk med ponudniki in povpraševalci po 

odpadnih virih ta, da omenjeni razpolagajo z največjo bazo podatkov o tokovih odpadnih virov 

znotraj posamezne države. Preko komunalnih podjetij do relevantnih družbenih akterjev, ki na 

enem ali več geografskih nivojih nastopajo kot vozlišče v majhnem, srednje velikem ali velikem 

industrijsko simbiotskem omrežju, pridemo s postopkom t. i. vzorčenja z dodajanjem oz. 

vzorčenja po metodi snežne kepe – preostale metode vzorčenja66 bi se namreč izkazale za manj 

uporabne (Haralambos in Holborm 2007, 819). V neverjetnostni vzorec, kamor uvrščamo 

metodo snežne kepe, tako uvrstimo tiste posameznike, ki so za nas najbolj relevantni in vedo 

največ. Pri uporabi tovrstne metode poiščemo osebo, za katero vemo oz. predpostavljamo, da 

karseda najbolje pozna proučevano tematiko (Vogrinc 2008, 56). V nadaljevanju to pomeni, da 

                                                           
64 Borzo odpadnih surovin identificiramo v Avstriji, na Danskem, Finskem, v Sloveniji, Italiji, Nemčiji, 

na Slovaškem, na Švedskem in v Združenem kraljestvu. 
65 Študijo primera pretežno razumemo kot raziskovanje posameznika, skupine ali fenomena (Sturman 

1997, 61) oz. kot poglobljeno raziskovanje iz mnogih perspektiv glede na kompleksnost in edinstvenost 

posameznega projekta, politike, institucije, programa ali sistema v vsakdanjem kontekstu (Simons 2009, 

21). V pričujočem delu pa študijo primera razumemo kot intenzivno študijo enega samega primera ali 

majhnega števila primerov, ki temeljijo na podatkih o opazovanju in obetih osvetliti večjo populacijo 

primerov (Gerring 2017, 28). Primere lahko pri tem predstavljajo države, državne entitete, organizacije, 

družbene skupine, dogodki ali posamezniki (Gerring 2017, 27), v pričujočem delu pa industrijsko 

simbiotska omrežja.  
66 Za manj uporabni bi se lahko v domeni neverjetnostnega vzorčenja izkazali metoda priložnostnega 

vzorčenja in metoda kvotnega vzorčenja. 
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je zaposlena v komunalnem podjetju kot družbenem akterju, ki za nas predstavlja vozlišče v 

industrijsko simbiotskem omrežju, ki ga proučujemo, in ima vse potrebne podatke, ki jih 

potrebujemo. Omenjeno osebo nato prosimo, da nam priporoči naslednjo osebo (ibid., 56), torej 

osebo, ki je zaposlena v podjetju kot družbenem akterju, ki nastopa kot ponudnik in/ali 

povpraševalec po odpadnih virih. Pri vsakem naslednjem stiku osebo vprašamo po nadaljnjih 

osebah in jo prosimo, da nam posreduje kontaktne podatke drugih oseb, ki so po njeni presoji 

primerne za našo raziskavo (ibid., 56). Slika 3.2 prikazuje ilustrativni oris postopka vzorčenja 

po metodi snežne kepe. 

 

Slika 3.2 Ilustrativni oris postopka vzorčenja po metodi snežne kepe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2016 

 

Pri iskanju relevantnih družbenih akterjev oz. enot so faze v postopku vzorčenja po metodi 

snežne kepe, ki se je poslužujemo, naslednje (Doreian in Woodard 1994, 279–280): 

 določimo začetni seznam enot prvega reda glede na jasen in objektiven kriterij (označene z 

belo barvo); 

 enote prvega reda nam dajo seznam enot drugega reda (označene s svetlo sivo barvo); 

 s seznamom enot drugega reda izberemo enote (denimo prvih n enot), ki jih vključimo med 

enote prvega reda; 

 priključene enote dajo naslednji seznam novih potencialnih enot, pri čemer uporabimo isti 

generator imen (označene s temno sivo barvo); 

 postopek ponavljamo, dokler obstajajo potencialne nove enote oz. se že dobljene ne začnejo 

ponavljati. 
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Po končanem postopku z uporabo vzorčenja po metodi snežne kepe pretežno prejmemo 

informacije o relevantnih družbenih akterjih in relevantnih kontaktnih osebah znotraj meja 

posameznega družbenega akterja. Znotraj posamezne enote oz. družbenega akterja, ki po 

priporočilu predhodnega družbenega akterja privoli v sodelovanje pri zbiranju podatkov, 

strmimo k sodelovanju z osebami, ki kot vodje delujejo na področju varstva okolja, ekologije 

oz. ravnanja z odpadki, in z osebami, ki delujejo v vodstvu podjetja. Nadvse ključnega pomena 

je, da so slednje aktivno vključene v vse primarne aktivnosti vodstva podjetja – zlasti v aktivno 

sodelovanje na področju obravnavanja oz. sprejemanja razvojnih strategij optimalnega in 

družbeno odgovornega ravnanja z odpadnimi viri. Izkaže se, da povečini izvemo za 

relevantnega družbenega akterja, ne izvemo pa vedno tudi za ustrezno osebo oz. v našem 

primeru za intervjuvanca znotraj meja družbenega akterja. V tovrstnih primerih smo osredinjeni 

k nenaključnemu iskanju oseb, ki ustrezajo vnaprej določenim značilnostim, in imamo tako 

opravka s kvotnim vzorcem (Lawson, Moores in Jones 2000, 121). V nadaljevanju pripravimo 

seznam zahtevanih oz. določenih značilnosti oseb oz. intervjuvancev, ki jih intervjuvamo v 

posamezni kategoriji (ibid., 122). Gre za fiksno število intervjuvancev z določenimi 

značilnostmi, ki jih vključimo v vzorec (Kalton in Vehovar 2001, 171). Značilnosti 

intervjuvancev so v našem primeru naslednje: 

 delovno mesto oz. funkcija, ki jo intervjuvanec opravlja znotraj meja družbenega akterja v 

domeni varstva okolja, ekologije ali ravnanja z odpadki oz. v domeni vodstva podjetja; 

 intervjuvanec deluje kot vodja dotičnih področij, kot namestnik vodje oz. kot ožji sodelavec 

slednjih in 

 časovna doba opravljanja tovrstne funkcije, ki pri potencialnem intervjuvancu znotraj meja 

družbenega akterja ni manjša od dveh let.  

 

V nadaljevanju pripravimo seznam zgoraj zahtevanih značilnosti in število oseb, ki jih želimo 

intervjuvati v posamezni kategoriji – izobrazba in število let delovnih izkušenj na dotičnem 

področju. Pri izbiri kvotnega vzorčenja na tem delu koraka izhajamo predvsem iz razloga, da 

se namreč v primeru odsotnega intervjuvanca ni treba vračati in ponovno poskušati zbrati 

podatke, ampak težimo k iskanju novega intervjuvanca (Kalton in Vehovar 2001, 173), in iz 

razloga, da izbira intervjuvancev temelji na presojanju raziskovalca (Lawson, Jones in Moores 

2000, 122). Medtem ko sicer vzorčni okvir obstaja, nima eksplicitno definiranih meja in števila 

ciljnih intervjuvancev (ibid., 122). Po pridobljenih podatkih za izvedbo mapiranja in analize 

industrijsko simbiotskih omrežij sledi določitev relevantnega števila družbenih akterjev znotraj 

posameznega industrijsko simbiotskega omrežja, ki sodelujejo pri zbiranju podatkov o vplivu 
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socio-kulturnih dejavnikov. Pred pričetkom zbiranja podatkov o vplivu socio-kulturnih 

dejavnikov določimo štiri minimalne pogoje, ki jih zasledujemo v fazi zbiranja podatkov in jim 

sledimo z uporabo postopka vzorčenja po metodi snežne kepe (Doreian in Woodard 1994, 279–

280): 

 v raziskavo vključimo najmanj enega »povezovalca« oz. koordinatorja vsakega industrijsko 

simbiotskega omrežja; 

 določimo, da so relevantna tista vozlišča, med katerimi potekajo večkratne povezave oz. 

večkratno sodelovanje – z izpolnitvijo tega pogoja se izognemo vozliščem, ki naključno 

postanejo vozlišče v industrijsko simbiotskem omrežju z namenom enkratnega sodelovanja; 

 z upoštevanjem prvega pogoja o večkratnem sodelovanju enakovredno obravnavamo vsa 

vozlišča glede na njihovo velikost, ki velja za mikro, majhno, srednje veliko in veliko 

podjetje; 

 z upoštevanjem drugega pogoja o velikosti družbenega akterja v raziskavo vključimo vsaj 

enega družbenega akterja iz vsake izmed štirih velikosti. 

 

V nadaljevanju pripravimo raziskovalni instrument, s pomočjo katerega zbiramo podatke. 

Ključni raziskovalni instrument pri zbiranju primarnih podatkov glede na stopnjo 

standardiziranosti predstavlja nestandardizirani polstrukturirani intervju67, tj. intervju, ki se 

nahaja na polovici med dvema ekstremoma – med standardiziranim in nestandardiziranim 

intervjujem (May 2001, 123) oz. med strukturiranim in nestrukturiranim intervjujem (Saunders, 

Lewis in Thornhill 2007, 312; Harell in Bradley 2009, 25). V nadaljevanju uporaba tovrstne 

tipologije intervjuja predstavlja določitev seznama okvirnih tem in vprašanj, ki jih zastavimo 

intervjuvancem, pri čemer lahko tako število kot način zastavljenih vprašanj variirata od 

intervjuvanca do intervjuvanca (May 2001, 123). Nekatera predhodno določena vprašanja pri 

sami izvedbi polstrukturiranega intervjuja upoštevajoč situacijo in potek dodamo ali izpustimo 

(ibid., 123). Vsi intervjuvanci tako ne dobijo enakih vprašanj, temveč je zastavljanje vprašanj 

povečini odvisno tudi od informacij (in znanja), ki nam jih lahko intervjuvanec posreduje 

(Saunders, Lewis in Thornhill 2007, 312). Tovrstni intervju nam omogoči, da zasledujemo pot 

do najboljših možnih odgovorov, hkrati pa imamo v primerjavi s fokusnim intervjujem 

relativno strukturiran intervju (Newton 1996, 720). Za zelo primernega se izkaže tudi zaradi 

kombinacije odprtih in zaprtih vprašanj, odgovorov intervjuvancev, ki so lahko pripovedni ali 

                                                           
67 Uporabljamo torej raziskovalni intervju oz. t. i. konverzacijo z razlogom, kjer gre za eksplicitno 

zbiranje podatkov v raziskovalne namene (Schaeffer in Maynard 2003, 225).  
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kratki, zaradi uporabnosti pri študijah primera, ki jih pričujoče delo vključuje, pri večjih vzorcih 

in zaradi možnosti kombinacij zbiranja podatkov z drugimi raziskovalnimi instrumenti (Drever 

1997, 8). Pri uporabi polstrukturiranega intervjuja se poslužujemo strategije lijaka, tj. strategije, 

kjer na začetku intervjuvancu postavimo široka in splošna odprta vprašanja, nato pa z vprašanji 

postopoma prehajamo na vedno bolj ožja vsebinska vprašanja, ki se postopoma zapirajo 

(Tashakkori in Teddlie 1998, 102). Polstrukturirani intervju izvedemo s pristojnimi osebami v 

izbranem okolju oz., kot omenjeno, z osebami, ki kot vodje delujejo na področju varstva okolja, 

ekologije oz. ravnanja z odpadki, in z osebami, ki delujejo v vodstvu podjetja. V geografsko 

oddaljenih državah polstrukturirani intervju izvedemo v obliki videokonference oz., kjer je to 

mogoče z minimalnimi logističnimi stroški (v Sloveniji in v državah, ki so Sloveniji manj 

geografsko oddaljene), v živo. Upoštevajoč število intervjuvancev gre pri zastavljanju vprašanj 

eni osebi za uporabo individualnega intervjuja (intervjuvanec je ena oseba, ki deluje znotraj 

enega področja/oddelka družbenega akterja), pri zastavljanju vprašanj dvema osebama za 

uporabo parnega intervjuja (Edwards in Holland 2013, 39) (intervjuvani sta dve osebi, pri čemer 

vsaka oseba deluje znotraj enega področja/oddelka družbenega akterja – osebi se torej med 

seboj poznata) in pri zastavljanju vprašanj trem ali več osebam za uporabo skupinskega 

intervjuja. V kolikor pristojna oseba oz. intervjuvanec, ki privoli v sodelovanje, pri zbiranju 

podatkov ne želi (v živo ali preko videokonference) sodelovati v polstrukturiranem intervjuju 

(bodisi zaradi jezikovnih barier bodisi zaradi barier, ki so interne narave družbenega akterja in 

nam jih ne želi razkriti oz. gre za interno sprejeto določilo družbenega akterja), sodeluje s 

pomočjo vprašalnika, ki mu ga posredujemo po elektronski pošti in vsebuje popolnoma enaka 

vprašanja, kot jih po seznamu okvirnih tem zastavljamo intervjuvancem v polstrukturiranem 

intervjuju. 

 

Predstavljeni pristop, ki ga uporabljamo v fazi zbiranja podatkov za potrebe identificiranja 

industrijsko simbiotskih omrežij, nam ne dovoljuje generalizacije oz. posploševanja – gre 

namreč za t. i. »case-oriented pristop«, s pomočjo katerega industrijsko simbiotsko omrežje 

proučujemo skozi študijo primera znotraj države, v kateri deluje. Nadalje to pomeni, da vsako 

izmed identificiranih industrijsko simbiotskih omrežij obravnavamo oz. proučujemo kot eno od 

obstoječih industrijsko simbiotskih omrežij v državi in pri tem torej ne posplošujemo, da je 

posamezno industrijsko simbiotsko omrežje značilno za državo, znotraj katere deluje. Iz tod 

izhaja tudi, da je proučevanje strukturno-analitičnih in statističnih značilnosti industrijsko 

simbiotskih omrežij eksplorativno – upoštevajoč geografske lokacije, zaradi katerih je bila 

denimo znotraj Slovenije in sosednjih držav razpoložljivost primarnih podatkov bistveno večja 
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kot v geografsko bolj oddaljenih državah, med identificiranimi industrijsko simbiotskimi 

omrežji obstajajo številna razlikovanja. Slednje je zlasti vidno v velikosti industrijsko 

simbiotskih omrežij, ki je ključna, da komparativno proučevanje v tem primeru ne bi bilo 

izvedljivo oz. relevantno. Eksplicitno smo torej osredinjeni na proučevanje poteka 

strukturiranja industrijsko simbiotskih omrežij v družbenem miljeju. 

 

3.4 Analiza podatkov 

 

Analizo podatkov pričnemo z določitvijo strukture vsakega industrijsko simbiotskega omrežja, 

ki jo, kot pravi Batagelj (2016), predstavimo z grafom. Predstavimo torej množico vozlišč, ki 

predstavlja izbrane enote in (usmerjene) povezave, ki predstavljajo odnose oz. relacije med 

enotami. V nadaljevanju predstavimo dodatne podatke oz. lastnosti vozlišč in povezav. Z 

namenom razvrščanja industrijsko simbiotskih omrežij v razrede, ki sledi v nadaljevanju, se 

osredinimo na naslednje lastnosti: povprečna, minimalna in maksimalna geografska razdalja, 

porazdelitev stopenj vozlišč in pomembnost. Z dodelitvijo dodatnih podatkov oz. lastnosti 

grafom pridobimo (realno) omrežje (Batagelj, 2016) oz. v našem primeru elementarno 

industrijsko simbiotsko omrežje, ki nam v nadaljevanju služi kot osnova za nadaljnjo analizo. 

Nadalje nas zanimajo časovna omrežja. Pri njih se osredinimo na prisotnost vozlišč oz. povezav, 

ki se v industrijsko simbiotskem omrežju spreminjajo skozi čas. To predstavlja pomemben del 

analize industrijsko simbiotskih omrežij, saj izvemo, koliko povezav oz. sodelovanj je 

enkratnih oz. dogodkovnih in koliko trajajočih oz. prisotnostnih ter kje so. Podatke iz analize 

pozneje uporabimo kot enega izmed kriterijev, po katerih izbiramo vozlišča za zbiranje 

podatkov o vplivu socio-kulturnih dejavnikov. V nadaljevanju uporabimo metodo analize 

omrežij (de Nooy, Mrvar in Batagelj 2005, 2011) za ugotovitev oz. identificiranje 

povezovalcev, ki predstavljajo most med vozlišči v industrijsko simbiotskem omrežju. 

Predvsem nas zanima, ali lahko »povezovalce« oz. »nosilce« predstavljajo (spletne) borze kot 

mostovi med ponudniki in povpraševalci, kar bi pomenilo, da povezave oz. sodelovanja med 

vozlišči ne nastajajo naključno68. Podatke iz analize o identifikaciji »povezovalcev« pozneje 

                                                           
68 S tovrstnim izzivom se je na primeru socialnih omrežij tri desetletja nazaj soočil Mark Granovetter, 

sociolog na Univerzi Stanford, in odkril »moč šibkih povezav« (Vizjak Pavšič 2015, 70). Slednja se 

nanaša na navidezno paradoksalno dejstvo, da najbolj pomembne zveze za širjenje informacij skozi 

socialno omrežje niso ljudje, ki so z nami najbolj tesno povezani, temveč so bolj ključni tisti 

»povezovalci«, ki predstavljajo most med skupino ljudi, ki jih poznamo, in drugimi, podobnimi 

skupinami bližnjih znancev naših prijateljev (ibid., 70). Povezave v socialnih omrežjih torej ne nastajajo 

naključno, ampak se združujejo v skupine, pri čemer so nekatere od povezav pomembnejše kot druge – 
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uporabimo kot drugega izmed kriterijev, po katerih izbiramo vozlišča za zbiranje podatkov o 

vplivu socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.  

 

V okviru logike običajnih (trdih) množic je neka entiteta element množice (da = 1) oz. ni 

element množice (ne = 0), v okviru mehkih množic pa obstaja zvezni prehod (Ragin 2000, 6), 

kar je pri proučevanju vpliva socio-kulturnih dejavnikov lahko zelo prisotno, ko določena 

kombinacija socio-kulturnih dejavnikov malo, srednje ali zelo vpliva. V nadaljevanju določimo 

število vzročnih pogojev, kar določa število možnih kombinacij vzročnih pogojev (Ragin 

1994). Opredelitev šestih vzročnih pogojev v primeru naše raziskave privede do 64 (26, kjer 

vrednost 2 predstavlja dve stanji, v katerih se lahko pojavijo pogoji, torej »vpliva ali ne vpliva«) 

logično možnih kombinacij vzročnih pogojev, ki jih ne proučujemo posamično, temveč le v 

medsebojnih kombinacijah. V nadaljevanju proučimo posamezne primere, ki ustrezajo vsaki 

posamezni kombinaciji vzročnih pogojev, s čimer ugotovimo, ali se skladajo z izidom (Ragin 

1994). Po določenem zadovoljivem naboru vzročnih pogojev za pojasnjevanje določenega izida 

podatke o proučevanih primerih prikažemo v pravilnostni tabeli, ki pripomore k hitrejši analizi 

vzorcev podobnosti in razlik (Ragin 1994). Po končanem postopku pridobivanja podatkov 

pripravimo seznam z izkustvenim gradivom (podatki) o posameznih proučevanih primerih v 

obliki tabele podatkov, ki jih nato po posameznih proučevanih primerih tudi razvrstimo. Vsako 

logično kombinacijo vrednosti vzročnih pogojev predstavimo kot eno vrstico pravilnostne 

tabele – v pravilnostni tabeli imamo torej 26 = 64 vrstic. Vsaki vrstici na podlagi primerov (enot) 

v tej vrsti pripišemo vrednost izida, in sicer vrednost 1, če je bila kombinacija pogojev prisotna, 

kar pomeni, da je družbeni akter postal vozlišče v industrijsko simbiotskem omrežju na podlagi 

vpliva, ali pa število 0, če kombinacija pogojev ni bila prisotna in to pomeni, da je družbeni 

akter ne glede na pozitiven ali negativen oz. nevtralen vpliv postal vozlišče v industrijsko 

simbiotskem omrežju. S pravilnostno tabelo torej prikažemo rezultate vpliva socio-kulturnih 

dejavnikov, katerih opazovanje predvidimo v nadaljevanju raziskave. V vsaki vrstici za 

družbenega akterja, ki je v tabeli označen s kraticami, prikažemo primer ocenjevanja vzročnih 

pogojev oz. vpliva šestih socio-kulturnih dejavnikov. V nadaljevanju se lotimo poenostavljanja 

pravilnostne tabele, ki povzema vzročne konfiguracije iz tabele podatkov in smo jo ustvarili 

predhodno (Ragin 1994). Razvrščanje konfiguracij namreč ni enako kot prepoznavanje vzorcev 

v podatkih, zato želimo proučiti, če je mogoče konfiguracije kje poenostaviti – šele po 

poenostavitvi konfiguracij pričnemo s prepoznavanjem in določevanjem vzorcev (ibid.). 

                                                           
torej nekatere omogočajo eni skupini, da se poveže z drugo (ibid., 70). 
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Nadalje pričnemo z uporabo pravila kombiniranja (združevanja) vrstic v pravilnostni tabeli, 

način poenostavljanja teh vrstic pa lahko formalno pojasnimo takole: kadar se dve vrstici v 

pravilnostni tabeli razlikujeta le v enem vzročnem pogoju, vendar imata kljub temu enak pogoj, 

lahko pogoj, ki vrstici razlikuje, označimo kot nepomemben in ga izločimo, da tako oblikujemo 

enostavnejšo kombinacijo vzročnih pogojev (ibid.). Tovrstni postopek kombiniranja vrstic za 

poenostavljanje izrazov ponavljamo, dokler ne izčrpamo vseh možnosti za nadaljnjo 

poenostavitev (ibid.). Preden sprejmemo poskusne rezultate kot dokončne, preverimo, ali so 

morda možne še kakšne nadaljnje poenostavitve – v nadaljevanju to pomeni, ali je postopek 

kombiniranja dveh vrstic, ki ga uporabimo za poenostavitev izrazov, privedel do presežnih 

izrazov oz. tistih izrazov, ki so odvečni glede na preostale izraze in niso potrebni za končni 

prikaz kombinacij vzročnih pogojev, ki so povezani z izidom (ibid.). S tem postopek analize 

končamo in preidemo na razkrivanje vzorcev vzročnih odnosov – za te predstavlja opravljena 

analiza poglavitne korake komparativne tehnike, ki jo želimo uporabiti, da razkrijemo vzorce 

vzročnih odnosov (ibid.).  

 

Analizo primarnih podatkov predvidimo z uporabo štirih programskih orodij. S programskim 

orodjem Pajek (de Nooy, Mrvar in Batagelj 2005, 2011) industrijsko simbiotska omrežja 

analiziramo v tej meri, da z analizo pridobimo zgradbo industrijsko simbiotskih omrežij z 

množico elementov (vozlišča in vezi) ter njihove dodatne podatke (povprečna geografska 

razdalja, porazdelitev stopenj vozlišč, pomembnost in časovnost). Tovrstno programsko orodje 

uporabimo tako pri analizi majhnih in srednje velikih industrijsko simbiotskih omrežij, kot tudi 

pri analizi velikih industrijsko simbiotskih omrežij. Z omenjeno analizo pridobimo oblikovno-

strukturne parametre in značilnosti delovanja industrijsko simbiotskih omrežij. S programskim 

orodjem ATLAS.ti analiziramo pretežno podatke, ki jih pridobimo z odgovori na vprašanja v 

2. sklopu, kjer proučujemo izvajanje industrijske simbioze, in v 3. sklopu, kjer proučujemo 

interpretacije vpliva socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje industrijsko simbiotskih 

omrežij. S programskim orodjem SPSS 23.0 analiziramo statistične parametre, ki jih dobimo z 

odgovori na vprašanja v 1. sklopu. S programskim orodjem fs/QCA 3.0 (»fuzzy set/Qualitative 

Comparative Analysis«) po Raginu in Daveyju (2017) pa analiziramo vpliv socio-kulturnih 

dejavnikov na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij. Kvalitativna komparativna 

analiza (»QCA«) kot razmeroma nova analitična metoda uporablja Boolovo algebro in pri 

izvajanju načel primerjave ter s formalizacijo logike kvalitativne analize omogoča logično in 

empirično intenzivnost kvalitativnih pristopov k študijam, ki zajemajo več kot le nekaj 

primerov (ibid.). Boolove metode logičnih primerjav vsak primer predstavljajo kot kombinacijo 
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vzročnih in izidnih pogojev (ibid.). Kombinacije je nadalje mogoče primerjati med seboj in nato 

logično poenostaviti s postopkom primerjave od spodaj navzgor, pri čemer računalniški 

algoritmi zagotavljajo tehnike za poenostavitev te vrste podatkov (ibid.). Matrika podatkov je 

oblikovana kot pravilnostna tabela, ki sovpada z minimizacijo preklopnih vezij (Ragin 2014). 

Tovrstni postopki za minimizacijo posnemajo primere usmerjene komparativne metode, vendar 

za razliko od slednje dosežejo tudi kognitivno bolj zahtevne naloge – s pomočjo računalniških 

algoritmov naredijo večkratne primerjave konfiguracij (ibid.). Cilj logične minimizacije je na 

kratko predstaviti informacije v pravilnostni tabeli, upoštevajoč različne kombinacije pogojev, 

ki dajejo rezultat (ibid.). Po končani analizi lahko odgovorimo na ključni raziskovalni vprašanji, 

ugotovimo pa tudi relacije in izraženost vzorcev lastnosti industrijsko simbiotskih omrežij pri 

internih in eksternih dimenzijah odnosov na ravni študij primera. 
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4 EMPIRIČNI DEL 

 

»Nekaterih reči ne moreš narediti, dokler se jih ne naučiš, drugih se ne naučiš, dokler jih 

ne narediš.« 

(Armenska modrost) 

 

V tem poglavju predstavljamo jedro raziskave oz. empirični del, ki ga gradimo v dveh delih. V 

prvem, kvantitativnem delu raziskave, prvotno predstavljamo industrijsko simbiotska omrežja, 

ki smo jih identificirali v obdobju zbiranja primarnih podatkov, spoznali njihovo delovanje ter 

strukturno-analitične in statistične značilnosti. Eksplicitno se osredinimo tudi na razvitost 

industrijske simbioze v Sloveniji, na njen historiat razvoja in na analizo obravnavanih 

industrijsko simbiotskih omrežij. V drugem, kvalitativnem delu raziskave, pa predstavljamo 

analizo primarnih podatkov z namenom proučevanja vpliva določenih socio-kulturnih 

dejavnikov na strukturiranje obravnavanih industrijsko simbiotskih omrežij. 

 

4.1 Identifikacija industrijsko simbiotskih omrežij 

 

Empirični del pričnemo z identifikacijo aktivnih industrijsko simbiotskih omrežij, ki jih nadalje 

obravnavamo v strukturno-analitični in vsebinski domeni. Tekom zbiranja podatkov, ki ga 

razdelimo na zbiranje sekundarnih in primarnih podatkov, pri čemer zbiramo tako kvalitativne 

kot kvantitativne, identificiramo 15 industrijsko simbiotskih omrežij v 11 evropskih državah. 

Sekundarne podatke o njihovem obstoju zbiramo iz relevantnih mednarodnih zbirk, študij in 

raziskav, ki so dostopne v spletnih bazah in na spletnih straneh identificiranih industrijsko 

simbiotskih omrežij. Pretežno se osredinimo na podatke o geografskem teritoriju in statusu 

industrijsko simbiotskih omrežij. S podatki o geografskem teritoriju izvemo državo, v kateri 

primarno deluje, medtem ko s podatki o statusu izvemo, ali deluje oz. ne deluje. Upoštevajoč 

zbiranje primarnih podatkov v drugem, kvalitativnem in kvantitativnem delu raziskave, kjer 

proučujemo delovanje industrijsko simbiotskih omrežij in vpliv določenih socio-kulturnih 

dejavnikov na njihovo strukturiranje, se zato osredinimo samo na delujoča oz. aktivna 

industrijsko simbiotska omrežja. Nadalje to pomeni, da je vseh 15 identificiranih industrijsko 

simbiotskih omrežij aktivnih, s tem pa imamo zagotovljen tudi pogoj za zbiranje primarnih 

podatkov o njihovem delovanju s sodelovanjem družbenih akterjev, ki kot vozlišča nastopajo v 

obravnavanih industrijsko simbiotskih omrežjih. Glede na izvor zbiranja podatkov o njihovem 
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obstoju 6 industrijsko simbiotskih omrežij identificiramo z zbiranjem sekundarnih podatkov, 

preko spletnih strani industrijsko simbiotskih omrežij, in 9 z zbiranjem primarnih podatkov, z 

uporabo polstrukturiranih intervjujev in elektronske korespondence po metodi vzorčenja snežne 

kepe. Z izjemo Platforme e-Simbioza, ki jo podrobno predstavljamo v razdelku 2.1.4, v domeni 

zbiranja sekundarnih podatkov v 32 izmed 47 evropskih držav identificiramo 68 spletnih strani 

oz. spletnih platform za podporo krožnemu gospodarstvu znotraj posamezne države (Priloga 

1). V pretežni meri gre za spletne platforme, namenjene promoviranju ponovne uporabe 

posamezne skupine odpadnih virov, pri čemer družbeni akter, ki se oglašuje na spletni 

platformi, nastopa kot posrednik in ponuja samo spremljajoče logistične dejavnosti – zbiranje, 

transport in/ali predelavo odpadnih virov. Nekatere izmed tovrstnih spletnih platform ponujajo 

informacije o pomenu in nujnosti prehoda držav v krožno gospodarstvo, medtem ko nekatere 

delujejo navidezno – formalno sicer obstajajo, vendar zgolj zaradi izpolnjevanja t. i. 

poprojektnih aktivnosti, v kolikor je bil ključni cilj nekega projekta postavitev in vzdrževanje 

tovrstne spletne platforme še nekaj let po koncu trajanja projekta. Preko identificiranih spletnih 

platform nadalje identificiramo 6 delujočih industrijsko simbiotskih omrežij, pri čemer eno 

deluje v Italiji, eno v Nemčiji in preostala 4 na Švedskem. Z identificiranjem industrijsko 

simbiotskih omrežij v državah članicah EU in preostalih evropskih državah nadaljujemo s 

pomočjo zbiranja primarnih podatkov, pri čemer poskušamo preko prostodostopnih seznamov 

pooblaščenih družbenih akterjev, ki imajo znotraj posamezne države pristojnost za ravnanje z 

odpadnimi viri, priti do relevantnih intervjuvancev. Prvotno se usmerimo na komunalna 

podjetja, ki kot vezi nastopajo med družbenimi akterji, ki oddajajo odpadne vire, in družbenimi 

akterji, ki slednje potrebujejo. Zlasti pa je ključni razlog za usmeritev in izbiro komunalnih 

podjetij kot stičnih točk med ponudniki in povpraševalci po odpadnih virih ta, da omenjeni 

razpolagajo z največjo bazo podatkov o materialnih tokovih odpadnih virov znotraj posamezne 

države. Preko komunalnih podjetij s postopkom t. i. vzorčenja z dodajanjem oz. vzorčenja po 

metodi snežne kepe pridemo do relevantnih družbenih akterjev, ki na enem ali več geografskih 

nivojih nastopajo kot vozlišče v industrijsko simbiotskem omrežju. V neverjetnostni vzorec 

tako uvrstimo vse tiste posameznike, ki so za nas najbolj relevantni oz. vedo največ. Poiščemo 

torej osebo, za katero predpostavljamo, da karseda najbolje pozna proučevano tematiko. V 

nadaljevanju to pomeni, da je zaposlena v komunalnem podjetju kot družbenem akterju, ki za 

nas predstavlja vozlišče v industrijsko simbiotskem omrežju, ki ga proučujemo, in ima vse 

potrebne podatke, ki jih potrebujemo. Relevantno osebo znotraj družbenega akterja k 

sodelovanju v polstrukturiranem intervjuju in v elektronski korespondenci prvotno povabimo s 

kontaktnim pismom. Za potencialne sodelujoče iz Slovenije kontaktno pismo pripravimo v 
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slovenskem jeziku (Priloga 2), za potencialne sodelujoče iz vseh preostalih držav pa v 

angleškem jeziku (Priloga 3). Omenjeno osebo, ki se odzove na sodelovanje in dejansko 

sodeluje, nato prosimo, da nam priporoči naslednjo osebo, torej osebo, ki je zaposlena v 

podjetju kot družbenem akterju, ki nastopa kot ponudnik in/ali povpraševalec po odpadnih 

virih. Pri vsakem naslednjem stiku osebo vprašamo po nadaljnjih osebah in jo prosimo, da nam 

posreduje kontaktne podatke drugih oseb, ki so po njeni presoji primerne za našo raziskavo. V 

fazo zbiranja primarnih podatkov o obstoju in delovanju industrijsko simbiotskih omrežij 

vključimo 81 oseb iz 11 evropskih držav, pri čemer tako polstrukturirani intervju kot 

elektronska korespondenca vedno potekata z natanko eno osebo. Nadalje to pomeni, da za 

potrebe zbiranja podatkov o obstoju in delovanju industrijsko simbiotskih omrežij izvedemo 39 

polstrukturiranih intervjujev, in sicer 36 v živo in 3 preko videokonference, ter 42 elektronskih 

korespondenc. V fazo zbiranja primarnih podatkov vključimo tudi vse tiste osebe, za katere 

smo kontaktne podatke pridobili v fazi zbiranja sekundarnih podatkov. Tabela 4.1 prikazuje 

število sodelujočih v fazi zbiranja primarnih podatkov upoštevajoč instrument zbiranja 

podatkov – v polstrukturiranem intervjuju in v elektronski korespondenci.  

 

Tabela 4.1 Sodelujoči v fazi zbiranja primarnih podatkov glede na uporabo instrumenta 

zbiranja podatkov 

 

Država, v kateri 

ISO primarno69 

deluje 

Št. sodelujočih v 

elektronski 

korespondenci 

Št. sodelujočih v polstrukturiranem intervjuju  

V živo 
Preko 

videokonference 

Avstrija 4 2 / 

Danska 2 / / 

Finska 3 / 1 

Hrvaška 4 8 1 

Italija 3 1 / 

Nemčija 2 1 / 

Slovaška 2 / / 

Slovenija 10 15 / 

Srbija 7 6 1 

Švedska 4 1 / 

Združeno kraljestvo 1 1 / 

Skupaj 42 39 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

                                                           
69 Država, v kateri identificirano industrijsko simbiotsko omrežje primarno deluje, predstavlja državo, 

znotraj katere je industrijsko simbiotsko omrežje nastalo oz. se je pričelo strukturirati, in državo, iz 

katere v industrijsko simbiotskem omrežju deluje največ družbenih akterjev. 
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Cilj polstrukturiranih intervjujev je priti do čim bolj natančnih podatkov o obstoječi strukturi, 

osnovnih značilnostih in delovanju industrijsko simbiotskega omrežja. Vsakemu sodelujočemu 

tako predstavimo dve temi oz. dva sklopa, v okviru katerih bodo z namenom fizičnega izrisa 

obstoječega industrijsko simbiotskega omrežja tekom polstrukturiranega intervjuja in 

elektronskih korespondenc sledila vprašanja (Priloga 2). V prvem sklopu želimo primarno 

izvedeti, s koliko vozlišči oz. družbenimi akterji družbeni akter, ki je vključen v sodelovanje, 

sodeluje pri izvajanju industrijske simbioze ter kakšnega tipa so družbeni akterji glede na 

izvajanje svoje primarne dejavnosti. V drugem sklopu se posvetimo skeletu oz. fizičnemu izrisu 

industrijsko simbiotskega omrežja. Vsakega družbenega akterja, ki ga je sodelujoči navedel, na 

skelet industrijsko simbiotskega omrežja prvotno umestimo z geografsko lokacijo, nadalje pa 

med družbenimi akterji izrišemo vsa sodelovanja oz. povezave, ki nam jih sodelujoči v tistem 

trenutku navede. Vsem povezavam med družbenimi akterji nato pripišemo vrste oz. kategorije 

odpadnih virov, ki so predmet sodelovanj, pri čemer se osredinimo tudi na vzporednost 

sodelovanj oz. povezav med družbenimi akterji, ko med dvema družbenima akterjema 

vzporedno poteka več povezav hkrati oz. se izvaja izmenjava dveh ali več različnih odpadnih 

virov. Družbene akterje povprašamo tudi po ključnih izzivih, s katerimi se soočajo v 

industrijsko simbiotskem omrežju. Sodelujoči v elektronski korespondenci prav tako 

odgovorijo na vprašanja oz. teme, ki so predvidene za polstrukturirani intervju, in izrišejo vse 

možne povezave z družbenimi akterji, s katerimi sodelujejo pri izvajanju industrijske simbioze. 

Po končanem zbiranju primarnih podatkov o obstoju in delovanju industrijsko simbiotskih 

omrežij delne izrise, ki nastanejo tekom polstrukturiranih intervjujev oz. jih od sodelujočih 

prejmemo preko elektronske korespondence, smiselno združimo v eno ali več industrijsko 

simbiotskih omrežij na državo. Tabela 4.2 po abecednem vrstnem redu prikazuje obravnavana 

industrijsko simbiotska omrežja (od tu dalje ISO), identificirana tekom zbiranja sekundarnih in 

primarnih podatkov70.  

                                                           
70 Sekundarne in primarne podatke o industrijsko simbiotskih omrežjih zbiramo med januarjem in 

decembrom 2017 in se zato eksplicitno nanašajo na koledarsko leto 2017. 
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Tabela 4.2 Identificirana industrijsko simbiotska omrežja (ISO) glede na izvor zbiranja 

podatkov o njihovem obstoju 

 

Identificirano 

ISO 

Ime ISO (v 

kolikor 

obstaja) 

Država, v 

kateri ISO 

primarno 

deluje 

Vir identifikacije 

Sekundarni 

podatki in 

instrument 

zbiranja 

podatkov 

Primarni 

podatki in 

instrument 

zbiranja 

podatkov 

ISO 1 Styria Avstrija 

/ 

Elektronska 

korespondenca 

in 

polstrukturirani 

intervju po 

metodi 

vzorčenja 

snežne kepe 

ISO 2 Kalundborg Danska 

ISO 3 Forssa Finska 

ISO 4 Ne obstaja Hrvaška 

ISO 5 Mantova Italija Spletna stran 

ISO 
/ 

ISO 6 Wismar Nemčija 

ISO 7 

Ne obstaja 

Slovaška 

/ 

Elektronska 

korespondenca 

in 

polstrukturirani 

intervju po 

metodi 

vzorčenja 

snežne kepe 

ISO 8 Slovenija 

ISO 9 Slovenija 

ISO 10 Srbija 

ISO 11 Lindköping Švedska 

Spletna stran 

ISO 
/ 

ISO 12 Malmö Švedska 

ISO 13 Helsingborg Švedska 

ISO 14 Enköping Švedska 

ISO 15 Ne obstaja 
Združeno 

kraljestvo 
/ 

Elektronska 

korespondenca 

in 

polstrukturirani 

intervju po 

metodi 

vzorčenja 

snežne kepe 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 
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Kot prikazujemo v nadaljevanju, so vsa identificirana industrijsko simbiotsko omrežja aktivna, 

kar nadalje pomeni, da tekom zbiranja podatkov z namenom izvajanja industrijske simbioze 

delujejo na enem ali več geografskih nivojih (lokalni, regionalni, državni, mednarodni) in jih 

definirajo določene strukturno-analitične značilnosti. Z aktivnostjo vseh identificiranih 

industrijsko simbiotskih omrežij zadostimo pogoju za zbiranje primarnih podatkov v drugem, 

kvalitativnem delu raziskave, ko sodelovanje družbenih akterjev, ki kot vozlišča nastopajo v 

obravnavanih industrijsko simbiotskih omrežjih, potrebujemo pri proučevanju vpliva socio-

kulturnih dejavnikov na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij. 

 

4.2 Delovanje identificiranih industrijsko simbiotskih omrežij: študije primera 

obravnavanih industrijsko simbiotskih omrežij 

 

V prvem, kvantitativnem in kvalitativnem delu raziskave, predstavljamo analizo identificiranih 

industrijsko simbiotskih omrežij, pri čemer skozi študije primera najprej nazorno predstavimo 

vsa identificirana industrijsko simbiotska omrežja in njihovo delovanje. Posamezna študija 

primera predstavlja eno industrijsko simbiotsko omrežje znotraj države. Vsako identificirano 

industrijsko simbiotsko omrežje torej obravnavamo oz. proučujemo kot eno izmed obstoječih 

industrijsko simbiotskih omrežij v državi in pri tem ne posplošujemo, da je posamezno 

industrijsko simbiotsko omrežje značilno za državo, znotraj katere deluje. 

 

Prvotno nas zanima geografsko območje oz. območja, na katerih deluje industrijsko simbiotsko 

omrežje, pri čemer nas pretežno zanimajo države, iz katerih prihajajo družbeni akterji. Nadalje 

se osredinimo na ključne demografske in družbeno-geografske podatke države, v kateri 

primarno deluje industrijsko simbiotsko omrežje, geografski nivo delovanja, nastanek oz. 

evolucijo industrijsko simbiotskega omrežja ter motivacijo za izvajanje industrijske simbioze. 

Nadaljujemo s proučevanjem značilnosti družbenih akterjev, zastopanosti teritorialnih enot in 

tokov, ki so predmet povezav in najpogostejših izzivov, s katerimi se družbenimi akterji soočajo 

pri izvajanju industrijske simbioze znotraj obravnavanega omrežja. V nadaljevanju po 

abecednem vrstnem redu predstavljamo delovanje 15 obravnavanih industrijsko simbiotskih 

omrežij oz. 15 študij primera. Tabela 4.3 prikazuje študijo primera 1 oz. industrijsko simbiotsko 

omrežje v Avstriji. 

 

  



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

143 
 

Tabela 4.3 Študija primera 1/industrijsko simbiotsko omrežje (ISO) 1 

 

Značilnosti študije primera 1 

Ime ISO Styria 

Geografsko območje ISO Avstrija 

Ključni demografski in 

družbeno-geografski 

podatki države, v kateri 

ISO primarno deluje 

Ključni demografski podatki Avstrije (World Population 

Review 2018; Worldometers 2018; EU Avstrija 2018): 

 članica EU: od leta 1995; 

 geografska lega: Avstrija je celinska država v srednji 

Evropi brez izhoda na morje; 

 prebivalstvo (za leto 2017): 8.735.453; 

 gostota prebivalstva (za leto 2017): 106 prebivalcev na 

km2; 

 prestolnica: Dunaj; 

 pokrajinska raznolikost: Avstrija je gorata država, saj je 

skoraj v celoti vpeta v alpski prostor, ki je stičišče 

Vzhodnih Alp, Karpatov, Panonske nižine, Granitne 

planote in Češkega masiva; 

 zvezne dežele (9): Gradiščanska, Koroška, Spodnja 

Avstrija, Zgornja Avstrija, Solnograška ali Salzburg, 

Štajerska, Tirolska, Predarlska, Dunaj; 

 prvih pet največjih mest za prestolnico glede na št. 

prebivalcev (za leto 2017): Gradec, Linz, Salzburg, 

Innsbruck, Celovec; 

 sosednje države: Slovenija, Madžarska, Slovaška, Češka, 

Nemčija, Lihtenštajn, Švica, Italija. 

 

Ključne gospodarske značilnosti Avstrije (World Bank Group 

2017): 

 Avstrija je industrializirana država, ki ima visoko razvito, 

hitro rastoče in izvozno usmerjeno gospodarstvo; 

 najpomembnejše gospodarske panoge so kovinska, 

avtomobilska, živilska, kemijsko-predelovalna, lesna in 

tekstilna industrija; 

 ekološko kmetijstvo in obnovljivi viri sta perspektivni in 

hitro rastoči panogi, ki sta prehiteli gradbeništvo in 

turizem; 

 kovinska in avtomobilska industrija sta tradicionalni 

izvozni gospodarski panogi. 

Status ISO Deluje 

Geografski nivo delovanja 

ISO 
Regionalni nivo 

Evolucija ISO Spontana in načrtovana 

Leto pričetka 

strukturiranja ISO 
Ni znano 
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Motivacija ISO Ekonomske, okoljske in družbene koristi 

Značilnosti družbenih 

akterjev v ISO 

 

 Primarna dejavnost: 

o storitvena dejavnost; 

o industrija. 

 Prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev v 

industrijsko simbiotskem omrežju: 

o kovinska industrija; 

o avtomobilska industrija; 

o lesna industrija; 

o papirna industrija; 

o gradbena industrija; 

o komunalne storitve; 

o podporne storitve. 

 Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki 

neposredno niso vključeni v industrijsko simbiotsko 

omrežje, vendar sodelujejo z družbenimi akterji pri 

svetovanju in izobraževanju: 

o podjetja; 

o posredniki; 

o gospodarske zbornice; 

o razvojne agencije; 

o univerze; 

o izobraževalne ustanove; 

o raziskovalni inštituti; 

o državne ustanove. 

Zastopane zvezne dežele v 

ISO 
 Štajerska71 72 

Tokovi, ki so predmet 

povezav v ISO 

 Odpadni viri: 

o odpadni les; 

o odpadni papir; 

o odpadna guma; 

o vlakninski izvržki; 

o odpadna olja; 

o lesni odpadki; 

o odpadno železo; 

o odpadni pesek. 

Najpogostejši izzivi, s 

katerimi se soočajo 

družbeni akterji v ISO 

 Logistični izzivi (v povezavi s ceno). 

 Razpoložljivost vhodnih surovin na trgu (v povezavi s 

ceno). 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

                                                           
71 nem. Steiermark 
72 angl. Styria 
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Industrijsko simbiotsko omrežje Styria (od tu dalje ISO 1), ki je angleška različica imena za 

zvezno deželo Štajersko, deluje na regionalnem nivoju, saj v celoti deluje znotraj zvezne dežele 

Štajerske, ki je po površini druga največja zvezna dežela v Avstriji. Evolucija, s katero 

definiramo pričetek obstoja oz. strukturiranja ISO 1, je tako spontana kot načrtovana, pri čemer 

prevladuje slednja. Medtem ko leto pričetka strukturiranja ISO 1 natančno ni znano, je 

upoštevajoč njegovo proučevanje v znanstvenoraziskovalnem delu iz leta 1997 (Schwarz in 

Steininger 1997) mogoče ugotoviti, da se je njegovo strukturiranje pričelo po letu 1990. 

Motivacijo za pričetek strukturiranja družbeni akterji pripisujejo ekonomskim, okoljskim in 

družbenim koristim, pri čemer ocenjujejo, da so bile pred pričetkom strukturiranja prvotno 

prepoznane ekonomske koristi, katerim so sledile družbene in šele nato okoljske koristi. 

Primarne dejavnosti družbenih akterjev, ki delujejo znotraj ISO 1, so storitve in industrija, pri 

čemer so prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev skladne z najpomembnejšimi 

gospodarskimi panogami v Avstriji, katerim sledijo še komunalne in podporne storitve. 

Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki neposredno niso vključeni v ISO 1, je 

precejšnja, saj gre z izjemo inkubatorjev in tehnoloških parkov za sodelovanje dejansko vseh 

posrednih družbenih akterjev, po katerih smo spraševali. Izmed tokov, ki so predmet povezav 

in na katere se v pričujočem delu osredinjamo, prevladujejo materialni odpadni viri, v domeni 

katerih se za najpomembnejše izkažeta odpadni les in odpadni pesek. Izzivi, s katerimi se 

družbeni akterji v ISO 1 najpogosteje soočajo, so logistične narave, ki zajemajo nestabilnost 

cen posrednih oz. podpornih storitev, ter razpoložljivost vhodnih surovin v odvisnosti od časa, 

kjer je prav tako prisotna nestabilnost cen znotraj ISO 1. Tabela 4.4 v nadaljevanju prikazuje 

študijo primera 2 oz. industrijsko simbiotsko omrežje na Danskem. 

 

Tabela 4.4 Študija primera 2/industrijsko simbiotsko omrežje (ISO) 2 

 

Značilnosti študije primera 2 

Ime ISO Kalundborg 

Geografsko območje ISO Danska 

Ključni demografski in 

družbeno-geografski 

podatki države, v kateri 

ISO primarno deluje 

Ključni demografski podatki Danske (World Population 

Review 2018; Worldometers 2018; EU Danska 2018): 

 članica EU: od leta 1973; 

 geografska lega: Danska je obmorska nordijska država v 

severni Evropi, ki kot avtonomni ozemlji obsega še Ferske 

otoke in Grenlandijo; 

 prebivalstvo (za leto 2017): 5.733.551; 

 gostota prebivalstva (za leto 2017): 135 na km2; 
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 prestolnica: Kopenhagen; 

 pokrajinska raznolikost: Danska je obmorska država, ki je 

reliefno izrazito ravninska; 

 glavne regije (6): Capital region, Jutland region, North 

Jutland region, Region Zealand, Region of Southern 

Denmark, Denmark (Kopenhagen); 

 prvih pet največjih mest za prestolnico glede na št. 

prebivalcev (za leto 2017): Aarhus, Odense, Aalborg, 

Esbjerg, Randers; 

 sosednje države: Nemčija, Poljska in Švedska. 

 

Ključne gospodarske značilnosti Danske (World Bank Group 

2017): 

 Danska velja za zelo bogato državo v Evropi, pri čemer je 

bruto domači proizvod na prebivalca med najvišjimi na 

svetu; 

 Danska je storitveno usmerjena država, saj storitveni 

sektor k bruto domačemu proizvodu prispeva dobre tri 

četrtine, preostanek pa prispeva industrija; 

 zaradi omejenih naravnih virov je slabše razvita težka 

industrija; 

 najpomembnejše gospodarske panoge na Danskem so 

kemična, farmacevtska in biotehnološka industrija; 

 kmetijstvo in proizvodnja vetrnih turbin sta perspektivni 

in hitro rastoči panogi, katerih proizvodi so pretežno 

namenjeni izvozu, zato ti dve panogi veljata za 

tradicionalno izvozni panogi. 

Status ISO Deluje 

Geografski nivo delovanja 

ISO 
Lokalni nivo 

Evolucija ISO Spontana 

Leto pričetka 

strukturiranja ISO 
1972 

Motivacija ISO Ekonomske, okoljske in družbene koristi 

Značilnosti družbenih 

akterjev v ISO 

 

 Primarna dejavnost:  

o storitvena dejavnost; 

o industrija. 

 Prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev v 

industrijsko simbiotskem omrežju: 

o farmacevtska industrija; 

o biotehnološka industrija; 

o energetska industrija; 

o komunalne storitve; 

o podporne storitve. 
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 Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki 

neposredno niso vključeni v industrijsko simbiotsko 

omrežje, vendar sodelujejo z družbenimi akterji pri 

svetovanju in izobraževanju: 

o podjetja; 

o izobraževalne ustanove; 

o državne ustanove (občina). 

Zastopane regije v ISO  Region Zealand (Zelandija) 

Tokovi, ki so predmet 

povezav v ISO 

 Odpadni viri: 

o odpadna voda; 

o para; 

o biomasa; 

o odpadni etanol; 

o odpadni bioetanol; 

o odpadni mavec. 

Najpogostejši izzivi, s 

katerimi se soočajo 

družbeni akterji v ISO 

 Družbeni akterji se ne soočajo s posebnimi izzivi. 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Industrijsko simbiotsko omrežje Kalundborg (od tu dalje ISO 2), na katerega se predhodno 

podrobno že osredinjamo, danes velja za najbolj prepoznaven primer dobre prakse industrijske 

simbioze na svetu. Ime je dobilo po svojem rojstnem mestu Kalundborg in deluje na lokalnem 

nivoju Zelandije, najbolj poseljenem in največjem otoku Danske. Motivacijo za pričetek 

strukturiranja družbeni akterji pripisujejo ekonomskim, okoljskim in družbenim koristim, 

primarne dejavnosti družbenih akterjev, ki delujejo znotraj ISO 2, pa so storitve in industrija. 

Prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev so skladne z najpomembnejšimi 

gospodarskimi panogami na Danskem, kjer gre v večji večini za prisotnost farmacevtske, 

biotehnološke in energetske industrije ter vključenost komunalnih in podpornih storitev. 

Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki neposredno niso vključeni v ISO 2, je majhna, 

saj so izmed vseh družbenih akterjev, po katerih smo spraševali, vključena le podjetja, 

izobraževalne ustanove in mestna občina. Izmed tokov, ki so predmet povezav, prevladujejo 

materialni odpadni viri, v domeni katerih se za najpomembnejše izkažeta odpadna voda in para, 

izzivov, s katerimi se družbeni akterji v ISO 2 najpogosteje soočajo, pa slednji ne navajajo. 

Tabela 4.5 v nadaljevanju prikazuje študijo primera 3 oz. industrijsko simbiotsko omrežje na 

Finskem. 
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Tabela 4.5 Študija primera 3/industrijsko simbiotsko omrežje (ISO) 3 

 

Značilnosti študije primera 3 

Ime ISO Forssa 

Geografsko območje ISO Finska 

Ključni demografski in 

družbeno-geografski 

podatki države, v kateri 

ISO primarno deluje 

Ključni demografski podatki Finske (World Population 

Review 2018; Worldometers 2018; EU Finska 2018): 

 članica EU: od leta 1995; 

 geografska lega: Finska je obmorska nordijska država v 

severni Evropi; 

 prebivalstvo (za leto 2017): 5.523.231; 

 gostota prebivalstva (za leto 2017): 18 na km2; 

 prestolnica: Helsinki; 

 pokrajinska raznolikost: Finska je obmorska država in je 

z izjemo območja na meji z Norveško, ki je hribovito, 

reliefno pretežno ravninska, okvirno tri četrtine celotnega 

ozemlja prekrivajo gozdovi in jezera; 

 glavne regije (19): Lapland, Northern Ostrobothnia, 

Kainuu, North Karelia, Northern Savonia, Southern 

Savonia, South Karelia, Central Finladn, Southern 

Ostrobothnia, Ostrobothnia, Central Ostrobothnia, 

Pirkanmaa, Satakunta, Päijänne, Tavastia, Tavastia 

Proper, Kymenlaakso, Uusimaa, Southwest Finland, 

Aland Islands; 

 prvih pet največjih mest za prestolnico glede na št. 

prebivalcev: Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti; 

 sosednje države: Švedska, Norveška, Estonija, Rusija. 

 

Ključne gospodarske značilnosti Finske (World Bank Group 

2017): 

 Finska velja za državo s prostotrgovinskim 

gospodarstvom in visokim bruto domačim proizvodom na 

prebivalca; 

 Finska je storitveno usmerjena država, saj storitveni 

sektor k bruto domačemu proizvodu prispeva dobre tri 

četrtine, preostanek pa prispeva industrija; 

 Finska velja za državo z visoko dostopnostjo do 

informacijsko-komunikacijske tehnologije;  

 najpomembnejše gospodarske panoge na Finskem so 

lesna, kovinska in strojna industrija ter informacijsko-

komunikacijska tehnologija; 

 kmetijstvo je zaradi neugodnih klimatskih pogojev 

omejeno in usmerjeno pretežno v pridelavo žitaric. 

Status ISO Deluje 
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Geografski nivo delovanja 

ISO 
Regionalni nivo 

Evolucija ISO Načrtovana 

Leto pričetka 

strukturiranja ISO 
Ni znano 

Motivacija ISO Ekonomske, okoljske in družbene koristi 

Značilnosti družbenih 

akterjev v ISO 

 

 Primarna dejavnost:  

o storitvena dejavnost; 

o industrija. 

 Prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev v 

industrijsko simbiotskem omrežju: 

o kmetijstvo; 

o živilska industrija; 

o energetska industrija; 

o gradbena industrija; 

o komunalne storitve; 

o podporne storitve. 

 Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki 

neposredno niso vključeni v industrijsko simbiotsko 

omrežje, vendar sodelujejo z družbenimi akterji pri 

svetovanju in izobraževanju: 

o univerze; 

o raziskovalni inštituti; 

o državne ustanove. 

Zastopane regije v ISO  Tavastia Proper 

Tokovi, ki so predmet 

povezav v ISO 

 Odpadni viri: 

o ostanki žita; 

o odpadno steklo; 

o biološki odpadki; 

o drobovina/klavni odpadki; 

o mulj; 

o odpadna embalaža; 

o odpadni amonijev sulfat. 

Najpogostejši izzivi, s 

katerimi se soočajo 

družbeni akterji v ISO 

 Pravno-formalne reorganizacije vključenih družbenih 

akterjev. 

 Novi zakonodajni predpisi s področja ravnanja z odpadki 

in njihova neprilagojenost primarnim dejavnostim 

družbenih akterjev. 

 Logistični izzivi (premajhne sprejemne enote za sprejem 

vhodnih surovin in oddajo izhodnih surovin pri nekaterih 

družbenih akterjih). 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 
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Industrijsko simbiotsko omrežje Forssa (od tu dalje ISO 3) deluje na regionalnem nivoju, saj v 

celoti deluje znotraj regije Tavastia Proper, ki je po površini četrta najmanjša regija izmed vseh 

devetnajstih regij. Družbeni akterji, ki so vključeni v izvajanje industrijske simbioze, se v 

celotnem ISO 3 nahajajo v dveh mestih – v mestu Forssa in Jokioinen, ki sta mesti v podregiji 

Forssa. Evolucija strukturiranja ISO 3 je načrtovana, medtem ko njeno leto ni znano. Motivacijo 

za pričetek strukturiranja družbeni akterji pripisujejo ekonomskim, okoljskim in družbenim 

koristim, primarne dejavnosti družbenih akterjev, ki delujejo znotraj ISO 3, so storitve in 

industrija, pri čemer so prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev skladne z 

najpomembnejšimi gospodarskimi panogami na Finskem, tem pa sledijo še komunalne in 

podporne storitve. Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki neposredno niso vključeni 

v ISO 3, je majhna, saj so izmed vseh družbenih akterjev, po katerih smo spraševali, vključene 

le univerze in občasno državne raziskovalne ustanove. Izmed tokov, ki so predmet povezav, 

prevladujejo materialni odpadni viri, v domeni katerih se za najpomembnejše izkažejo odpadni 

žitni otrobi, drobovina oz. klavni odpadki in biološki odpadki. Izzivi, s katerimi se družbeni 

akterji v ISO 3 najpogosteje soočajo, se nanašajo na pravnoformalne reorganizacije vključenih 

družbenih akterjev, nove zakonodajne predpise s področja ravnanja z odpadki in njihovo 

neprilagojenost primarnih dejavnostim ter na logistične izzive, ki obravnavajo prostorske 

omejitve sprejemnih in oddajnih enot surovin pri nekaterih družbenih akterjih. Tabela 4.6 v 

nadaljevanju prikazuje študijo primera 4 oz. industrijsko simbiotsko omrežje na Hrvaškem. 

 

Tabela 4.6 Študija primera 4/industrijsko simbiotsko omrežje (ISO) 4 

 

Značilnosti študije primera 4 

Ime ISO Ne obstaja 

Geografsko območje ISO Hrvaška 

Ključni demografski in 

družbeno-geografski 

podatki države, v kateri 

ISO primarno deluje 

Ključni demografski podatki Hrvaške (World Population 

Review 2018; Worldometers 2018; EU Hrvaška 2018): 

 članica EU: od leta 2013; 

 geografska lega: Hrvaška je država na stičišču srednje in 

jugovzhodne Evrope ter Sredozemskega morja; 

 prebivalstvo (za leto 2017): 4.189.353; 

 gostota prebivalstva (za leto 2017): 75 na km2; 

 prestolnica: Zagreb; 

 pokrajinska raznolikost: Hrvaška je obmorska država z 

več kot 2000 otoki in tremi geografskimi pasovi – s 

Panonsko nižino in reko Donavo na vzhodu, skrajnimi 
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robovi Alp in Dinaro na severozahodu ter z Jadranskim 

morjem na jugu; 

 glavne regije: Osrednja Hrvaška, Dalmacija, Slavonija, 

Istra; 

 prvih pet največjih mest za prestolnico glede na št. 

prebivalcev (za leto 2017): Split, Reka, Osijek, Zadar, 

Velika Gorica; 

 sosednje države: Slovenija, Madžarska, Srbija, Bosna in 

Hercegovina, Črna gora. 

 

Ključne gospodarske značilnosti Hrvaške (World Bank 

Group 2017): 

 Hrvaška je storitveno usmerjena država, saj storitveni 

sektor k bruto domačemu proizvodu prispeva skoraj tri 

četrtine in v domeni katerega je v polnem razcvetu 

turizem, preostanek pa prispevata industrija in kmetijstvo; 

 najpomembnejše gospodarske panoge na Hrvaškem so 

tekstilna, lesna, kovinska in živilska industrija; 

 kmetijstvo je usmerjeno v pridelavo žitaric, sladkorne 

pese, sadja, vina in olivnega olja. 

Status ISO Deluje 

Geografski nivo delovanja 

ISO 
Mednarodni oz. regionalni nivo 

Evolucija ISO Spontana in načrtovana 

Leto pričetka 

strukturiranja ISO 
Ni znano 

Motivacija ISO Ekonomske, okoljske in družbene koristi 

Značilnosti družbenih 

akterjev v ISO 

 

 Primarna dejavnost:  

o storitvena dejavnost; 

o industrija. 

 Prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev v 

industrijsko simbiotskem omrežju: 

o kovinska industrija; 

o tekstilna industrija; 

o steklarska industrija; 

o komunalne storitve; 

o podporne storitve. 

 Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki 

neposredno niso vključeni v industrijsko simbiotsko 

omrežje, vendar sodelujejo z družbenimi akterji pri 

svetovanju in izobraževanju: 

o podjetja; 

o društva; 

o gospodarske zbornice; 

o raziskovalni inštituti; 

o univerze; 
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o izobraževalne ustanove; 

o državne ustanove (resorna ministrstva); 

o poslovna združenja. 

Zastopane regije v ISO  Osrednja Hrvaška 

Tokovi, ki so predmet 

povezav v ISO 

 Odpadni viri: 

o odpadno steklo; 

o odpadni tekstil; 

o odpadne kovine; 

o odpadni papir; 

o biološki odpadki; 

o odpadna embalaža; 

o odpadna guma. 

Najpogostejši izzivi, s 

katerimi se soočajo 

družbeni akterji v ISO 

 Zastareli zakonodajni predpisi s področja ravnanja z 

odpadki. 

 Premajhna zainteresiranost družbenega akterja za teme, 

povezane z industrijsko simbiozo in krožnim 

gospodarstvom. 

 Logistični izzivi (prevelika odvisnost družbenega akterja 

od proizvodnje, prepogoste dobave in s tem povezano 

kopičenje zalog, neustrezne strategije načrtovanja in 

pomanjkanje tesnejšega sodelovanja na nivoju 

družbenega akterja). 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Industrijsko simbiotsko omrežje na Hrvaškem (od tu dalje ISO 4) z izjemo sodelovanja z 

družbenim akterjem s sedežem v avstrijski zvezni deželi Štajerska pretežno deluje na 

regionalnem nivoju. V celoti deluje znotraj osrednje regije Hrvaške, ki po površini velja za 

največjo regijo izmed vseh štirih regij. Družbeni akterji, ki so vključeni v izvajanje industrijske 

simbioze, se v celotnem ISO 4 nahajajo v osmih mestih regije, pri čemer prevladuje delovanje 

družbenih akterjev v Zagrebu, Čakovcu in Varaždinu. Evolucija strukturiranja industrijsko 

simbiotskega omrežja je pretežno načrtovana, motivacijo za pričetek strukturiranja pa družbeni 

akterji pripisujejo ekonomskim, okoljskim in družbenim koristim. Leto pričetka strukturiranja 

ni znano, neformalno pa družbeni akterji z namenom izvajanja industrijske simbioze sodelujejo 

od leta 2010 dalje. Primarne dejavnosti družbenih akterjev, ki delujejo znotraj ISO 4, so storitve 

in industrija, pri čemer so prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev v celoti skladne 

z najpomembnejšimi gospodarskimi panogami, ki veljajo za Hrvaško, katerim sledijo še 

komunalne in podporne storitve. Družbeni akterji, ki neposredno niso vključeni v ISO 4, so 

najrazličnejše oblike društev in poslovnih združenj, podjetja, gospodarske zbornice, 
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raziskovalni inštituti, univerze, izobraževalne ustanove in državne ustanove, v domeni katerih 

prevladujejo resorna ministrstva. Izmed tokov, ki so predmet povezav, prevladujejo materialni 

odpadni viri, kjer se za najpomembnejše izkažejo odpadno steklo, tekstil, kovine, papir in 

biološki odpadki. Izzivi, s katerimi se družbeni akterji v ISO 4 najpogosteje soočajo, so zastareli 

zakonodajni predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, izzivi logistične narave, ki 

zajemajo neustrezne strategije načrtovanja zalog, ter pomanjkanje tesnejšega sodelovanja na 

nivoju družbenega akterja. Tabela 4.7 v nadaljevanju prikazuje študijo primera 5 oz. 

industrijsko simbiotsko omrežje v Italiji. 

 

Tabela 4.7 Študija primera 5/industrijsko simbiotsko omrežje (ISO) 5 

 

Značilnosti študije primera 5 

Ime ISO Mantova 

Geografsko območje ISO Italija 

Ključni demografski in 

družbeno-geografski 

podatki države, v kateri 

ISO primarno deluje 

Ključni demografski podatki Italije (World Population 

Review 2018; Worldometers 2018; EU Italija 2018): 

 članica EU: od leta 1999; 

 geografska lega: Italija je država v južni Evropi, ki skoraj 

v celoti zavzema Apeninski polotok; 

 prebivalstvo (za leto 2017): 59.359.900; 

 gostota prebivalstva (za leto 2017): 202 na km2; 

 prestolnica: Rim; 

 pokrajinska raznolikost: Italija je obmorska država in z 

izjemo Padske nižine na severu velja za gorato državo; 

 glavne regije (21): Abruzzo, Aosta Valley, Apulia, 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy, Marche, 

Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Trentino-South Tyrol, 

Tuscany, Umbria, Veneto, Italy; 

 prvih pet največjih mest za prestolnico glede na št. 

prebivalcev (za leto 2017): Milano, Neapelj, Torino, 

Palermo, Genova; 

 sosednje države: Slovenija, Avstrija, Švica, Francija, 

Lihtenštajn. 

 

Ključne gospodarske značilnosti Italije (World Bank Group 

2017): 

 Italija je storitveno usmerjena država, saj storitveni sektor 

k bruto domačemu proizvodu prispeva skoraj tri četrtine 

in v domeni katerega veliko prispeva turizem, preostanek 

pa prispevata industrija in kmetijstvo; 
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 najpomembnejše gospodarske panoge v Italiji so 

avtomobilska, kemična, farmacevtska, elektronska, 

tekstilna in živilska industrija; 

 kmetijstvo je usmerjeno v pridelavo riža, sadja, zelenjave 

in vina. 

Status ISO Deluje 

Geografski nivo delovanja 

ISO 
Lokalni nivo 

Evolucija ISO Načrtovana 

Leto pričetka 

strukturiranja ISO 
2014 

Motivacija ISO Ekonomske, okoljske in družbene koristi 

Značilnosti družbenih 

akterjev v ISO 

 

 Primarna dejavnost:  

o storitvena dejavnost; 

o industrija. 

 Prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev v 

industrijsko simbiotskem omrežju: 

o energetska industrija; 

o kmetijstvo; 

o živilska industrija. 

 Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki 

neposredno niso vključeni v industrijsko simbiotsko 

omrežje, vendar sodelujejo z družbenimi akterji pri 

svetovanju in izobraževanju; 

o podjetja; 

o gospodarske zbornice; 

o raziskovalni inštituti; 

o univerze; 

o izobraževalne ustanove; 

o državne ustanove (občina). 

Zastopane regije v ISO  Lombardy 

Tokovi, ki so predmet 

povezav v ISO 

 Odpadni viri: 

o biološki odpadki; 

o drobovina/klavni odpadki; 

o hlevski gnoj; 

o odpadna slama. 

Najpogostejši izzivi, s 

katerimi se soočajo 

družbeni akterji v ISO 

 Premajhna zainteresiranost družbenih akterjev in otežena 

komunikacija pred pričetkom izvajanja industrijske 

simbioze in krožnega gospodarstva. 

 Vzpostavljanje stikov oz. mreženje z namenom pridobitve 

novih družbenih akterjev v obstoječe ISO.  

 Prikrivanje podatkov o materialnih odpadnih virih. 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 
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Industrijsko simbiotsko omrežje v Italiji (od tu dalje ISO 5) deluje na lokalnem nivoju – 

družbeni  akterji so prisotni na območju pokrajine Mantova in v njeni neposredni bližini, ki je 

regijsko del Lombardije. Po številu prebivalcev velja Lombardija za največjo in industrijsko 

zelo razvito regijo v Italiji, kjer na območju pokrajine Milano prevladujejo strojna, elektronska, 

tekstilna, kemična, petrokemična, farmacevtska, živilska, obutvena, pohištvena in tiskarska 

industrija. Družbeni akterji, ki so vključeni v izvajanje industrijske simbioze, se v celotnem ISO 

5 nahajajo v mestu Mantova oz. na območju pristanišča v Mantovi in njegovi neposredni bližini. 

Evolucija strukturiranja ISO 5 je pretežno načrtovana, medtem ko za leto pričetka strukturiranja 

štejejo leto 2014. Motivacijo za pričetek strukturiranja družbeni akterji pripisujejo 

ekonomskim, okoljskim in družbenim koristim. Primarne dejavnosti družbenih akterjev, ki 

delujejo znotraj ISO 5, so storitve in industrija, prevladujoče gospodarske panoge družbenih 

akterjev pa so skladne z najpomembnejšimi gospodarskimi panogami, ki so značilne za Italijo. 

Družbeni akterji, ki neposredno niso vključeni v ISO 5, so podjetja, občina, gospodarske 

zbornice, raziskovalni inštituti, univerze, izobraževalne in državne ustanove. Izmed tokov, ki 

so predmet povezav, prevladujejo materialni odpadni viri, kjer so najpogostejše izmenjave 

bioloških odpadkov, drobovine oz. klavnih odpadkov, živalskega gnoja in odpadne slame. 

Izzivi, s katerimi se družbeni akterji v ISO 5 najpogosteje soočajo, so vzpostavljanje stikov oz. 

mreženje posameznega družbenega akterja z namenom pridobitve novih družbenih akterjev v 

ISO 5 in prikrivanje podatkov o nastajanju materialnih odpadnih virov, kar otežuje izmenjavo 

slednjih oz. izvajanje industrijske simbioze. Tabela 4.8 v nadaljevanju prikazuje študijo primera 

6 oz. industrijsko simbiotsko omrežje v Nemčiji. 

 

Tabela 4.8 Študija primera 6/industrijsko simbiotsko omrežje (ISO) 6 

 

Značilnosti študije primera 6 

Ime ISO Wismar 

Geografsko območje ISO Nemčija 

Ključni demografski in 

družbeno-geografski 

podatki države, v kateri 

ISO primarno deluje 

Ključni demografski podatki Nemčije (World Population 

Review 2018; Worldometers 2018; EU Nemčija 2018): 

 članica EU: od leta 1958; 

 geografska lega: Nemčija je država v srednji Evropi, ki z 

lego v osrednjem delu Evrope velja za državo z največjim 

številom sosednjih evropskih držav. Na jugu se 

razprostira med Alpami ter na severu med Baltskim in 

Severnim morjem; 

 prebivalstvo (za leto 2017): 82.114.224; 

 gostota prebivalstva (za leto 2017): 236 na km2; 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

156 
 

 prestolnica: Berlin; 

 pokrajinska raznolikost: Nemčija, država z največ 

prebivalci v EU, velja na jugu Alp za pretežno gorsko in 

na severu za obmorsko državo; 

 glavne zvezne dežele (16): Baden-Württemberg, 

Bavarska, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, 

Hessen, Mecklenburg-Predpomorjanska, Spodnja Saška, 

Severno Porenje – Vestfalija, Porenje – Pfalška, Posarje, 

Saška, Saška-Anhalt, Schleswig-Holstein, Turingija; 

 prvih pet največjih mest za prestolnico glede na št. 

prebivalcev (za leto 2017): Hamburg, München, Köln, 

Frankfurt, Stuttgart; 

 sosednje države: Nizozemska, Belgija, Luksemburg, 

Francija, Švica, Avstrija, Češka, Poljska, Danska. 

 

Ključne gospodarske značilnosti Nemčije (World Bank 

Group 2017): 

 v Evropi velja Nemčija za gonilno gospodarsko silo in 

vodilnega izvoznika na področju avtomobilske, strojne in 

kemijske industrije; 

 Nemčija je storitveno usmerjena država, saj storitveni 

sektor k bruto domačemu proizvodu prispeva skoraj tri 

četrtine, preostanek pa prispevata industrija in ekološko 

kmetijstvo; 

 najpomembnejše gospodarske panoge v Nemčiji so 

avtomobilska, strojna in kemična industrija ter industrija 

gospodinjskih aparatov; 

 kmetijstvo je usmerjeno v ekološko pridelavo žitaric, 

mleka in sladkorne pese. 

Status ISO Deluje 

Geografski nivo delovanja 

ISO 
Lokalni nivo 

Evolucija ISO Spontana in načrtovana 

Leto pričetka 

strukturiranja ISO 
2014 

Motivacija ISO Ekonomske, okoljske in družbene koristi 

Značilnosti družbenih 

akterjev v ISO 

 

 Primarna dejavnost:  

o storitvena dejavnost; 

o industrija. 

 Prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev v 

industrijsko simbiotskem omrežju: 

o lesna industrija; 

o energetska industrija. 

 Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki 

neposredno niso vključeni v industrijsko simbiotsko 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

157 
 

omrežje, vendar sodelujejo z družbenimi akterji pri 

svetovanju in izobraževanju; 

o podjetja; 

o univerze; 

o nevladne organizacije; 

o raziskovalni inštituti; 

o mednarodne organizacije. 

Zastopane zvezne dežele v 

ISO 
 Mecklenburg-Predpomorjanska 

Tokovi, ki so predmet 

povezav v ISO 

 Odpadni viri: 

o odpadni les; 

o odpadni peleti; 

o prah. 

Najpogostejši izzivi, s 

katerimi se soočajo 

družbeni akterji v ISO 

 Prevelika razlikovanja in neskladnosti zakonodajnih 

predpisov s področja ravnanja z odpadki med državami. 

 Širše prepoznavanje in pridobivanje ekonomskih koristi, 

ki jih lahko prinaša industrijska simbioza.  

 Ohranjanje dolgoročne motivacije med družbeni akterji za 

izvajanje industrijske simbioze. 

 Nepoznavanje ključne motivacije družbenega akterja, ki 

je vključen v ISO, s strani preostalih vključenih družbenih 

akterjev. 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Industrijsko simbiotsko omrežje v Nemčiji (od tu dalje ISO 6) deluje na lokalnem nivoju – 

družbeni  akterji so prisotni na območju obmorskega mesta Wismar in v njegovi neposredni 

bližini, ki je del zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjanska. Po številu prebivalcev slednja 

velja za najmanj poseljeno zvezno deželo v Nemčiji, kjer pretežno prevladuje pristaniška 

dejavnost. Evolucija strukturiranja ISO 6 je tako spontana kot načrtovana, strukturiranje naj bi 

se pričelo v letu 2014, motivacijo za pričetek strukturiranja pa družbeni akterji pripisujejo 

ekonomskim, okoljskim in družbenim koristim. Primarne dejavnosti družbenih akterjev, ki 

delujejo znotraj ISO 6, so storitve in industrija, prevladujoče gospodarske panoge družbenih 

akterjev pa so skladne z najpomembnejšimi gospodarskimi panogami, ki so značilne za 

Nemčijo. Družbeni akterji, ki neposredno niso vključeni v ISO 6, so podjetja, univerze, 

raziskovalni inštituti, neprofitne in mednarodne organizacije. Izmed tokov, ki so predmet 

povezav, prevladujejo materialni odpadni viri, kjer so najpogostejše izmenjave odpadnega lesa, 

peletov in pare. Izzivi, s katerimi se družbeni akterji v ISO 6 najpogosteje soočajo, so prevelika 

razlikovanja in neskladnosti zakonodajnih predpisov s področja ravnanja z odpadki med 
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državami, sledijo jim širše prepoznavanje in pridobivanje ekonomskih koristi, ki jih lahko 

prinaša industrijska simbioza, ter motivacijski izzivi, kamor prištevajo ohranjanje dolgoročne 

motivacije med družbenimi akterji, ki izvajajo industrijsko simbiozo, in nepoznavanje ključne 

motivacije posameznega družbenega akterja, ki je vključen v ISO, s strani preostalih vključenih. 

Tabela 4.9 v nadaljevanju prikazuje študijo primera 7 oz. industrijsko simbiotsko omrežje na 

Slovaškem. 

 

Tabela 4.9 Študija primera 7/industrijsko simbiotsko omrežje (ISO) 7 

 

Značilnosti študije primera 7 

Ime ISO Ne obstaja 

Geografsko območje ISO Slovaška 

Ključni demografski in 

družbeno-geografski 

podatki države, v kateri 

ISO primarno deluje 

Ključni demografski podatki Slovaške (World Population 

Review 2018; Worldometers 2018; EU Slovaška 2018): 

 članica EU: od leta 2004; 

 geografska lega: Slovaška je celinska država v srednji 

Evropi brez izhoda na morje; 

 prebivalstvo (za leto 2017): 5.445.829; 

 gostota prebivalstva (za leto 2017): 111 na km2; 

 prestolnica: Bratislava; 

 pokrajinska raznolikost: skozi državo potekajo Karpati, 

zato je relief pretežno hribovit in gorat; 

 glavne pokrajine (8): Banská Bystrica, Bratislava, Košice, 

Nitra, Prešov, Trenčin, Trnava, Žilina; 

 prvih pet največjih mest za prestolnico glede na št. 

prebivalcev (za leto 2017): Košice, Bardejov, Trenčín, 

Banská Štiavnica, Levoča; 

 sosednje države: Avstrija, Poljska, Češka, Ukrajina, 

Madžarska. 

 

Ključne gospodarske značilnosti Slovaške (World Bank 

Group 2017): 

 Slovaška ima ugoden geostrateški položaj in 

visokokvalificirano delovno silo, zato je privlačna za tuje 

investitorje; 

 Slovaška je storitveno usmerjena država, saj storitveni 

sektor k bruto domačemu proizvodu prispeva skoraj tri 

četrtine, preostanek pa prispevata industrija in kmetijstvo; 

 najpomembnejši gospodarski panogi sta avtomobilska in 

elektronska industrija, ki sta hkrati tudi ključni izvozni 

gospodarski panogi; 
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 kmetijstvo je usmerjeno v pridelavo žitaric, krompirja, 

sladkorne pese in grozdja. 

Status ISO Deluje 

Geografski nivo delovanja 

ISO 
Državni nivo 

Evolucija ISO Spontana in načrtovana 

Leto pričetka 

strukturiranja ISO 
Ni znano 

Motivacija ISO Ekonomske, okoljske in družbene koristi 

Značilnosti družbenih 

akterjev v ISO 

 

 Primarna dejavnost:  

o storitvena dejavnost. 

 Prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev v 

industrijsko simbiotskem omrežju: 

o komunalne storitve; 

o podporne storitve. 

 Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki 

neposredno niso vključeni v industrijsko simbiotsko 

omrežje, vendar sodelujejo z družbenimi akterji pri 

svetovanju in izobraževanju; 

o državne ustanove (občine); 

o nevladne organizacije. 

Zastopane pokrajine v 

ISO 

 Bratislava 

 Košice 

 Trenčin 

 Žilina 

 Trnava 

Tokovi, ki so predmet 

povezav v ISO 

 Odpadni viri: 

o odpadna olja; 

o odpadna embalaža; 

o odpadni avtomobilski deli; 

o odpadne kovine; 

o odpadni papir; 

o biološki odpadki. 

Najpogostejši izzivi, s 

katerimi se soočajo 

družbeni akterji v ISO 

 Novi okoljski predpisi in njihovo upoštevanje. 

 Prost pretok ljudi. 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Industrijsko simbiotsko omrežje na Slovaškem (od tu dalje ISO 7) deluje na državnem nivoju 

– družbeni akterji so prisotni v petih izmed osmih pokrajin, in sicer v pokrajinah oz. mestih 

Bratislava, Košice, Žilina, Trnava in Trenčin, ki po številu prebivalcev veljajo za največja in 

gospodarsko najrazvitejša mesta na Slovaškem. Družbeni akterji, ki so vključeni v izvajanje 
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industrijske simbioze, se v celotnem ISO 7 nahajajo v devetih mestih znotraj omenjenih 

pokrajin. Evolucija strukturiranja ISO 7 je deloma spontana in deloma načrtovana, medtem ko 

leto pričetka strukturiranja ni znano. Motivacijo za pričetek strukturiranja družbeni akterji 

pripisujejo ekonomskim, okoljskim in družbenim koristim, njihovo primarno dejavnost pa 

predstavljajo zgolj komunalne in njim podporne storitve. Izmed družbenih akterjev, ki 

neposredno niso vključeni v ISO 7 in po katerih smo spraševali, so le občine in nevladne 

organizacije. Pri tokovih, ki so predmet povezav, prevladujejo materialni odpadni viri, kjer 

prevladujejo izmenjave odpadnih olj, embalaže, avtomobilskih delov, kovin in papirja. 

Družbeni akterji se najpogosteje soočajo z izzivi, ki so povezani z novimi okoljskimi predpisi 

in njihovim upoštevanjem ter prostim pretokom ljudi, v domeni katerega gre na eni strani za 

beg možganov in s tem izgubo visokokvalificiranega kadra ter na drugi strani za pomanjkanje 

nižje kvalificiranega kadra za delo na področju komunalnih in njim podpornih storitev. Tabela 

4.10 v nadaljevanju prikazuje študiji primera 8 in 9 oz. industrijsko simbiotski omrežji v 

Sloveniji. 

 

Tabela 4.10 Študiji primera 8 in 9/industrijsko simbiotsko omrežje (ISO) 8 in 9 

 

Značilnosti študij primera 8 in 9 

Ime ISO 8 in 9 Ne obstaja 

Geografsko območje ISO 

8 in 9 
Slovenija 

Ključni demografski in 

družbeno-geografski 

podatki države, v kateri 

ISO 8 in 9 primarno 

delujeta 

Ključni demografski podatki Slovenije (World Population 

Review 2018; Worldometers 2018; EU Slovenija 2018): 

 članica EU: od leta 2004; 

 geografska lega: Slovenija je država v srednji Evropi z 

izhodom na morje; 

 prebivalstvo (za leto 2017): 2.065.895; 

 gostota prebivalstva (za leto 2017): 110 na km2; 

 prestolnica: Ljubljana; 

 pokrajinska raznolikost: Slovenija je stičišče štirih velikih 

evropskih reliefnih enot: Alp, Dinarskega gorstva, 

sredozemskega sveta in Panonske nižine; 

 statistične regije (12): pomurska regija, podravska regija, 

koroška regija, savinjska regija, zasavska regija, posavska 

regija, jugovzhodna Slovenija, osrednjeslovenska regija, 

gorenjska regija, primorsko-notranjska regija, goriška 

regija, obalno-kraška regija; 
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 prvih pet največjih mest za prestolnico glede na št. 

prebivalcev (za leto 2017): Maribor, Celje, Kranj, 

Velenje, Koper; 

 sosednje države: Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Italija. 

 

Ključne gospodarske značilnosti Slovenije (World Bank 

Group 2017): 

 Slovenija ima relativno majhno, toda rastoče in izvozno 

usmerjeno gospodarstvo; 

 Slovenija je storitveno usmerjena država, saj storitveni 

sektor k bruto domačemu proizvodu prispeva skoraj tri 

četrtine, preostanek pa prispevata industrija in kmetijstvo; 

 najpomembnejša gospodarska panoga v Sloveniji je 

avtomobilska industrija, medtem ko farmacevtska 

industrija velja za tradicionalno izvozno panogo; 

 kmetijstvo je usmerjeno v pridelavo žitaric, vrtnin in 

industrijskih rastlin; 

 zelene tehnologije in predelava sta perspektivni panogi, 

saj na njunem razvoju temelji prehod v krožno 

gospodarstvo. 

Status ISO 8 Deluje 

Geografski nivo delovanja 

ISO 8 
Državni nivo 

Evolucija ISO 8 Spontana in načrtovana 

Leto pričetka 

strukturiranja ISO 8 
Ni znano 

Motivacija ISO 8 Ekonomske, okoljske in družbene koristi 

Značilnosti družbenih 

akterjev v ISO 8 

 

 Primarna dejavnost:  

o storitvena dejavnost; 

o industrija. 

 Prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev v 

industrijsko simbiotskem omrežju: 

o papirna industrija; 

o lesna industrija; 

o kemična industrija; 

o komunalne storitve; 

o podporne storitve. 

 Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki 

neposredno niso vključeni v industrijsko simbiotsko 

omrežje, vendar sodelujejo z družbenimi akterji pri 

svetovanju in izobraževanju: 

o podjetja; 

o posredniki;  

o Gospodarska zbornica Slovenije; 

o območne zbornice; 

o Zbornica komunalnega gospodarstva; 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

162 
 

o razvojne agencije; 

o inkubatorji; 

o izobraževalne ustanove; 

o raziskovalni inštituti; 

o državne ustanove (ministrstva). 

Zastopane statistične 

regije v ISO 8 

 Podravska regija 

 Savinjska regija 

 Posavska regija 

 Jugovzhodna Slovenija 

 Osrednjeslovenska regija  

 Gorenjska regija  

 Primorsko-notranjska regija 

 Goriška regija 

Tokovi, ki so predmet 

povezav v ISO 8 

 Odpadni viri: 

o odpadna voda; 

o odpadna embalaža; 

o biomasa; 

o odpadni papir in karton; 

o elektrofiltrski pepel; 

o odpadno steklo; 

o odpadni les; 

o odpadna guma; 

o vlakninski izvržki; 

o odpadne sveče; 

o odpadna elektronska in elektro oprema; 

o biološki odpadki; 

o lesni odpadki; 

o odpadne kovine; 

o mešani komunalni odpadki. 

Najpogostejši izzivi, s 

katerimi se soočajo 

družbeni akterji v ISO 8 

 Novi okoljski predpisi in njihovo upoštevanje 

(implementacija novih okoljskih predpisov in restriktivno 

izvajanje okoljske politike v kontekstu doseganja skupnih 

ciljev). 

 Prepočasni odzivi družbenih akterjev (podjetij) na 

okoljsko politiko in čakanje na uredbe, ki bi kaj 

spremenile. 

 Nihanje cen prevzema sekundarnih oz. odpadnih virov in 

pogojev njihovega odvoza (cena). 

 Logistični izzivi (odjem odpadkov za sežig). 

 Nestabilnost trga. 

 Odhod družbenih akterjev iz industrijsko simbiotskega 

omrežja. 

Status ISO 9 Deluje 

Geografski nivo delovanja 

ISO 9 
Mednarodni nivo 
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Evolucija ISO 9 Načrtovana 

Leto pričetka 

strukturiranja ISO 9 
2006 

Motivacija ISO 9 Ekonomske, okoljske in družbene koristi 

Značilnosti družbenih 

akterjev v ISO 9 

 

 Primarna dejavnost:  

o storitvena dejavnost; 

o industrija; 

o turizem 

 Prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev v 

industrijsko simbiotskem omrežju: 

o tekstilna industrija; 

o podporne storitve; 

o turizem. 

 Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki 

neposredno niso vključeni v industrijsko simbiotsko 

omrežje, vendar sodelujejo z družbenimi akterji pri 

svetovanju in izobraževanju: 

o podjetja. 

Zastopane države in 

statistične regije v ISO 9 

 Združene države Amerike 

 Egipt 

 Grčija 

 Pakistan 

 Tajska 

 Norveška 

 Turčija 

 Nemčija 

 Slovenija: 

o goriška regija; 

o osrednjeslovenska regija. 

Tokovi, ki so predmet 

povezav v ISO 9 

 Odpadni viri: 

o odpadki, ki vsebujejo poliamid 673; 

o toplota. 

Najpogostejši izzivi, s 

katerimi se soočajo 

družbeni akterji v ISO 9 

 Novi okoljski predpisi in njihovo upoštevanje. 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Industrijsko simbiotsko omrežje v Sloveniji (od tu dalje ISO 8) z izjemo sodelovanja z dvema 

družbenima akterjema s sedežem v Spodnji Avstriji in na Dunaju pretežno deluje na državnem 

                                                           
73 Poliamid 6, ki sodi med lite poliamide, predstavlja tehnične in inženirske plastike in se zaradi zelo 

dobrih kemijskih in mehanskih lastnosti uporablja kot nadomestek kovinsko izdelanih litin.  
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nivoju in po številu družbenih akterjev (40) v pričujočem delu velja za največje obravnavano 

industrijsko simbiotsko omrežje. Zastopanost statističnih regij v ISO 8 je precejšnja, saj so 

družbeni  akterji prisotni v osmih izmed vseh dvanajstih statističnih regij v Sloveniji, pri čemer 

jih večina deluje v Ljubljani (10), Novem mestu (5) in Celju (3). Evolucija strukturiranja ISO 

8 je deloma spontana in deloma načrtovana, leto pričetka strukturiranja pa formalno ni znano. 

Motivacijo za pričetek strukturiranja družbeni akterji pripisujejo ekonomskim, okoljskim in 

družbenim koristim, njihove primarne dejavnosti pa so storitve in industrija. Prevladujoče 

gospodarske panoge družbenih akterjev so papirna in papirnopredelovalna, lesna in kemična 

industrija ter komunalne in podporne storitve, z izjemo avtomobilske in farmacevtske industrije 

pa so vključene gospodarske panoge skladne z najpomembnejšimi gospodarskimi panogami, ki 

so značilne za Slovenijo. Izmed družbenih akterjev, ki neposredno niso vključeni v ISO 8 in po 

katerih smo spraševali, so v sodelovanja vključena podjetja, posredniki, Gospodarska zbornica 

Slovenije, območne zbornice, Zbornica komunalnega gospodarstva, razvojne agencije, 

inkubatorji, univerze, izobraževalne ustanove, raziskovalni inštituti in državne ustanove 

(ministrstva). Pri tokovih, ki so predmet povezav, prevladujejo materialni odpadni viri, v 

domeni katerih gre za izmenjave 17 različnih odpadnih virov. Izzivov, s katerimi se družbeni 

akterji v ISO 8 najpogosteje soočajo, slednji ne navajajo. 

 

Industrijsko simbiotsko omrežje, ki ga obravnavamo v nadaljevanju in prav tako deluje v 

Sloveniji (od tu dalje ISO 9), v pričujočem delu velja za edino, ki z zastopanostjo devetih držav 

na štirih kontinentih v celoti deluje mednarodnem nivoju. Tako kot industrijsko simbiotsko 

omrežje oz. primer Kalundborg danes velja za pionirja uspešnejših primerov dobrih praks oz. 

industrijske simbioze na svetu, velja ISO 9, ki ga podrobneje obravnavamo v nadaljevanju, za 

pionirja uspešnejših primerov dobrih praks oz. industrijske simbioze v Sloveniji. Evolucija 

strukturiranja je načrtovana, strukturiranje pa se je pričelo okvirno v letu 2006, ko je ključni 

družbeni akter v ISO 9 pričel z izvajanjem primarne dejavnosti po načelih krožnega 

gospodarstva. Motivacijo za pričetek strukturiranja družbeni akterji pripisujejo ekonomskim, 

okoljskim in družbenim koristim, njihove ključne primarne dejavnosti pa so storitve, industrija 

in turizem, v domeni katerih delujejo tekstilna industrija, podporne storitve in turizem. Izmed 

družbenih akterjev, ki neposredno niso vključeni v ISO 9 in po katerih smo spraševali, so v 

sodelovanja vključena podjetja, pri tokovih, ki so predmet povezav, pa prevladujejo materialni 

odpadni viri, kjer so ključne izmenjave odpadkov iz poliamida 6 (odpadne ribiške mreže, 

odpadne tekstilne talne obloge, industrijski odpadki) in toplote. Pri izvajanju industrijske 
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simbioze se družbeni akterji soočajo z izzivi, ki jih narekujejo novi okoljski predpisi in njihovo 

upoštevanje. 

 

Nadalje se upoštevajoč posamezne statistične regije, ki so zastopane v zgornjih dveh primerih 

oz. industrijsko simbiotskih omrežjih v Sloveniji, osredinjamo na prikaze primerov dobrih 

praks industrijske simbioze. Osredinimo se tudi na tiste primere, ki niso del obravnavanih 

industrijsko simbiotskih omrežij in delujejo bodisi zgolj znotraj hevrističnega merila za obstoj 

industrijske simbioze (Chertow 2007, 13) bodisi znotraj katerega drugega industrijsko 

simbiotskega omrežja. Prvotno se osredinimo na historiat industrijske simbioze v Sloveniji, 

nadalje pa predstavimo obstoječe primere dobrih praks industrijske simbioze v Sloveniji. 

 

4.2.1 Historiat industrijske simbioze v Sloveniji in njena razvitost 

 

V decembru leta 2012 je Slovenija pričela z zagonom projekta »Slovenija znižuje CO2: dobre 

prakse«. Projekt je potekal v akciji partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin 

med Uradom Republike Slovenije za komuniciranje, Evropsko komisijo, Vlado Republike 

Slovenije in Evropskim parlamentom (Slovenija znižuje CO2 2013). Med decembrom 2012 

in februarjem 2013 je projektna skupina evidentirala dobre prakse v Sloveniji in na območju 

EU ter na podlagi vnaprej pripravljenih meril opravila končni izbor dvajsetih dobrih praks 

– od tega petnajst v Sloveniji in pet v tujini (ibid.). Dobre prakse so bile umeščene v 

sedem področij, in sicer v trajnostno energetiko, trajnostno mobilnost, gozd in les, ekološko 

kmetovanje, trajnostni razvoj podeželja, trajnostno proizvodnjo in potrošnjo ter prilagajanje 

na podnebne spremembe (ibid.). V področje trajnostne proizvodnje in potrošnje je bil kot 

dobra praksa umeščen že obstoječi Nacionalni program industrijske simbioze, katerega 

nosilec je družba International Synergies iz Birminghama v Združenem kraljestvu (ibid.). 

Industrijsko simbiozo kot primer dobre prakse so predvideli v razvojno-strateških dokumentih 

Slovenije 2014–2020, in sicer v strategiji razvoja Slovenije, strategiji pametne specializacije in 

v slovenski industrijski politiki (ibid.). Kot primer dobre prakse so jo predstavili na podlagi 

pozitivnih učinkov, ki jih je industrijska simbioza prinesla v tujini v okviru Nacionalnega 

programa industrijske simbioze (ibid.). Med marcem in septembrom 2013 so potekale javne 

predstavitve dobrih praks v okviru naštetih sedmih področij, in sicer z vodenimi ogledi na kraju 

izvajanja dobre prakse (ibid.). Med septembrom in novembrom 2013 je potekalo oblikovanje 

poročil odločevalcem za nadaljnje širjenje in uporabo dobrih praks (ibid.). Ugotovljeno je bilo, 

da se industrijska simbioza, ki je bila kot dobra praksa predstavljena v okviru projekta 
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»Slovenija znižuje CO2: dobre prakse«, še ne uveljavlja, in tako v Sloveniji še vedno 

predstavlja okoljski, gospodarski in družbeni izziv (ibid.). V okviru omenjenega projekta je 

kot partnersko podjetje sodeloval družbeni akter Umanotera, ki dandanes aktivno organizira 

dogodke, na katerih udeležence opozarja na problematiko s področja okolja in trajnostnega 

razvoja, oblikuje pobude in odpira razprave (Umanotera 2015). Trenutno se osredotoča na tri t. 

i. strateška področja, in sicer na teorijo trajnostnega razvoja in politike, trajnostni razvoj v praksi 

ter na informiranje, ozaveščanje in izobraževanje. V domeni slednjega je bila promovirana 

dobra praksa v okviru projekta »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse«, leta 2014 pa je bila 

omenjena v okviru predlogov krožnega gospodarstva, ki jih je predlagala Evropska komisija 

(ibid.).  

 

V istem letu je nastal Slovenski program industrijske simbioze (SPIS), ki ga je finančno 

podprlo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije in je temeljil na zelo preprosti 

logiki: identificirati potencialne sinergije, jih med sabo povezati in vzpostaviti omrežje (SPIS 

2016). Pri tem sta bila kot ključna predvidena skrbno načrtovanje in koordinacija, kar v praksi 

pomeni, da člani omrežja industrijske simbioze zaupajo svoje presežke in 

potrebe koordinacijskemu telesu, ki zanje poišče ustrezne sinergije na osnovi prejetih podatkov 

(ibid.). Koordinacijsko telo bi bilo lahko pri tem zasebna ustanova, javna agencija, raziskovalni 

inštitut, nevladna organizacija ali konzorcij več nosilcev (ibid). Kakršnekoli oblike bi že bilo, 

pa bi igralo pomembno vlogo spodbujevalca razvoja in delovanja industrijsko simbiotskih 

omrežij (ibid). S tem namenom je nastala platforma SPIS74, s pomočjo katere bi prepoznali 

partnerje, ki bi sodelovali v programu, in jih informirali o ciljih SPIS, potencialnih koristih za 

sodelujoče, praktičnih implikacijah ipd. (ibid.). Šele nato bi lahko začeli s prepoznavanjem 

najpomembnejših partnerjev in potencialnih koristi njihove vključitve ter pripravili uvodni 

splošni pregled dejavnikov razvoja omrežja v Sloveniji (ibid.). Po Mirati (2004 v ibid.) so 

povzeli, da je razvoj industrijsko simbiotskih omrežij odvisen od petih kategorij dejavnikov – 

tehnične, informacijske, ekonomske, politične in organizacijsko-motivacijske kategorije (ibid.). 

Kljub zelo dobro zastavljenim ciljem, ki bi s svojo uresničitvijo prispevali k razvijanju 

industrijske simbioze v Sloveniji, tako program kot platforma nista zaživela, in danes ne 

delujeta več. Smo pa pri izbiri socio-kulturnih dejavnikov v pričujočem delu delno izhajali tudi 

iz organizacijsko-motivacijske kategorije kot ene izmed petih kategorij po Mirati (2004), v 

                                                           
74 http://www.spis.si/industrijska-simbioza/ 
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kateri smo izbrali štiri obravnavane socio-kulturne dejavnike – organizacijsko kulturo, 

kognitivne okvire, socialni kapital in medorganizacijsko zaupanje.  

 

Leta 2015 smo bili na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu uspešni na 2. javnem 

razpisu za sofinanciranje projektov »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, ki ga je razpisal 

in objavil Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, in pridobili projekt 

»Medorganizacijsko zaupanje in industrijska simbioza«. Cilj projekta, ki je bil financiran s 

strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in s strani Evropskega 

socialnega sklada Evropske unije, je bil proučiti prepletanje na eni strani trenutno še razvijajoče 

se industrijske simbioze v Republiki Sloveniji in medorganizacijskega zaupanja kot enega 

izmed socio-kulturnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na izvajanje industrijske simbioze (Fric 

2016, 241–242). Izkazalo se je, da je poznavanje termina industrijska simbioza relativno nizko, 

saj namreč 65 % sodelujočih (N = 20) v raziskavi ni poznalo termina industrijska simbioza oz. 

se kakorkoli drugače ni srečalo z izvajanjem industrijske simbioze (ibid., 258–259). Poznavanje 

in interpretacija termina medorganizacijsko zaupanje je bilo za razliko od termina industrijska 

simbioza višje, saj ga je interpretiralo 80 % sodelujočih (ibid., 258–259). Medorganizacijsko 

zaupanje je kot nujno potrebno za medorganizacijsko sodelovanje označilo kar 65 % 

sodelujočih, za 20 % sodelujočih izmed 35 % tistih, ki industrijsko simbiozo poznajo oz. jo 

izvajajo, je bilo medorganizacijsko zaupanje na petstopenjski ocenjevalni lestvici zelo 

pomembno in za 15 % sodelujočih pomembno (ibid., 258–259). Nakazalo se je, da povezanost 

medorganizacijskega zaupanja in industrijske simbioze obstaja in da je smotrno nadaljnje 

proučevanje v smislu vpliva medorganizacijskega zaupanja na medorganizacijsko sodelovanje 

pri izvajanju industrijske simbioze (ibid., 258–259). Nekateri družbeni akterji, ki so sodelovali 

v raziskavi, so pričeli z načrtovanjem nadgradnje svojih kompetenc in iskanjem priložnosti za 

specializirano svetovalno dejavnost, nekateri pa so pričeli z iskanjem priložnosti za večjo 

učinkovitost industrijsko simbiotskih procesov in iz tega izhajajočih sinergij (ibid., 258–259). 

 

Leta 2016 je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot 

eden izmed partnerjev pričela s sodelovanjem v projektu SYMBI (Industrial SYMBIosis for 

Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy, Interreg Europe) 

(SVRK 2017). Izbran je bil v okviru programa Interreg Europe in je sofinanciran iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj (ESRR), preostala sredstva pa zagotavljajo sodelujoči partnerji 

(ibid.). Splošni cilj projekta SYMBI je opolnomočiti sodelujoče regije, da oblikujejo trajnostna 

gospodarstva, ki bodo odporna na okoljske pritiske in podnebne spremembe (ibid.). Projekt naj 
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bi podprl izvajanje instrumentov politik in ukrepov za širjenje industrijske simbioze z namenom 

povečevanja dodane vrednosti, zmanjševanja proizvodnih stroškov in okoljskih pritiskov ter 

podnebnih sprememb zaradi učinkovitejše rabe virov (ibid.). Z razvojem dejavnosti naj bi tako 

projekt SYMBI (ibid.): 

 spodbujal regionalne sisteme za pretvorbo odpadnih virov; 

 spodbujal uporabo sekundarnih surovin in nastanek regionalnih trgov sekundarnih surovin; 

 prioritiziral zeleno javno naročanje; 

 stremel k sprostitvi vlaganj regijskih in lokalnih finančnih akterjev; 

 raziskal, ocenil, razširil in okrepil trenutne prakse v ekosistemih industrijskih inovacij in 

 dvignil ozaveščenost javnosti o industrijski simbiozi ter krožnem gospodarstvu. 

 

Leta 2017 smo bili, kot predhodno omenjeno, na Fakulteti za informacijske študije v Novem 

mestu uspešni na javnem razpisu »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v 

lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017«, ki ga je razpisal 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, ter pridobili 

projekt »Platforma e-Simbioza«. V okviru projekta smo izdelali spletno platformo e-Simbioza, 

ki je trenutno edina aktivna spletna platforma za podporo krožnemu gospodarstvu Slovenije in 

s pomočjo katere je mogoče sodelovati pri izmenjavi odpadnih virov. Izdelavo e-Simbioze so 

financirali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni 

štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ter Evropski socialni 

sklad. Upoštevajoč, da jo v Sloveniji štejemo med primere dobre prakse in smo jo v pričujočem 

delu že nazorno predstavili, je zato na tem mestu vnovič ne predstavljamo.  

 

V nadaljevanju prisotnost industrijske simbioze po mestih v statističnih regijah predstavimo na 

realnih primerih, v katerih gre za dejansko izvajanje industrijske simbioze – nekateri izmed njih 

so bili skozi »Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije« prepoznani kot primeri dobrih 

praks na regionalnem oz. državnem nivoju – med njimi tudi e-Simbioza. Predstavimo tudi vse 

tiste primere dobrih praks, ki v celoti ne ustrezajo pogoju za obstoj industrijske simbioze, kot 

ga je predvidela Chertowova (2007, 13) in določa, da morajo vsaj trije različni družbeni akterji, 

ki niso povezani s posrednimi družbenimi akterji, sodelovati pri izmenjavi vsaj dveh različnih 

materialnih virov – upoštevamo namreč tudi primere, kjer gre med tremi različnimi akterji ali 

več za izmenjavo enega materialnega oz. odpadnega vira. Tovrstni primeri namreč nakazujejo 

vse potenciale, da bo v prihodnosti med njimi stekla izmenjava dveh ali več različnih odpadnih 
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virov. Osredinjamo se na predelovalne dejavnosti in kot za primer dobre prakse štejemo primer, 

v katerem družbeni akter odpadni vir za vnovično uporabo odda ali proda, drugi družbeni akter 

pa slednjega vnovično uporabi. Na družbene akterje, ki med njima oz. njimi nastopajo kot 

posredniki, se na tem mestu eksplicitno ne osredinjamo.  

 

4.2.1.1 Osrednjeslovenska regija 

 

Aquafil, mednarodna skupina s sedežem v Italiji, ki ima svoje tovarne tudi v Sloveniji, je eden 

izmed vodilnih evropskih in svetovnih izdelovalcev sintetičnih vlaken za tekstilne talne obloge 

in oblačila (MOP 2018, 39). V tovarni v Ljubljani (AquafilSLO) iz odpadnih virov, med 

katerimi so odpadne ribiške mreže, deli tekstilnih talnih oblog in industrijski odpadki, 

proizvajajo predelano surovino za izdelavo vlaken ECONYL® (ibid., 39). ECONYL® je 100-

odstotno predelan najlon in predstavlja svetovno inovacijo (ibid., 39). Vlakna so primerljive 

kakovosti najlonu, izdelanemu iz primarnih surovin, za svoje izdelke pa ga uporabljajo vodilne 

svetovne znamke, kot so denimo La Perla, Stella McCartney, Adidas, Speedo, Levi's in Gucci 

(ibid., 39). Drugi primer je sodelovanje med AquafilSLO v Ljubljani in Vodnim mestom 

Atlantis (ibid., 39). Družbena akterja sta vzpostavila edinstven primer industrijske simbioze, 

pri katerem odvečna toplota, ki nastaja v procesu ECONYL® v Ljubljani, predstavlja vir 

ogrevanja za bazene, savne in sanitarno vodo v vodnem parku Atlantis (ibid., 39). Tako kot 

primer Kalundborg na Danskem velja za pionirja industrijske simbioze na svetu, omenjeni 

primer velja za pionirja industrijske simbioze v Sloveniji. 

 

4.2.1.2 Gorenjska regija 

 

M SORA, d. d., s sedežem v Žireh je proizvajalec lesenih oken, pri čemer pri proizvodnji 

uporablja tudi odslužen les, ki ga pretežno odkupuje od družbenih akterjev, ki rušijo odslužene 

objekte. Podjetje je najbolj prepoznano po kakovostnih oknih za nizkoenergetske objekte in 

pasivne hiše, še posebej pa je uspešno pri razvoju alu-les oken velikih površin oz. panoramskih 

sten. V letu 2016 mu je Gospodarska zbornica Slovenije za inovacijo »Leseno pasivno okno iz 

termično modificirane smrekovine – NATURA OPTIMO XLT« podelila zlato nacionalno 

priznanje. Razvoj istega produkta je bila sočasno podlaga za pridobitev državnega Puhovega 

priznanja, ki nagrajuje uspešen prenos znanja iz raziskovalnih organizacij v podjetja. V tem 

konkretnem primeru gre za prenos znanja iz oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete 

Univerze v Ljubljani v M SORO, d. d. V letu 2017 je bila na natečaju European Business 
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Awards 2016/2017, na katerega se je prijavilo več kot 33.000 podjetij iz 34 evropskih držav, po 

izboru strokovne komisije uvrščena v 1. krog glasovanja. Izmed 636 podjetij je bilo na podlagi 

števila glasov javnega glasovanja izbranih 34 podjetij, ki so v posamezni državi prejela največ 

glasov. M SORA, d. d., je v 1. krogu javnega glasovanja prejela največ glasov med slovenskimi 

podjetji in za zmago prejela naziv National Public Champion. Leta 2018 je med najboljšimi 

gorenjskimi inovatorji od Gospodarske zbornice Slovenija za inovacijo »Numerične simulacije 

obnašanja lesenih oken ob različnih zunanjih obremenitvah« prejela srebrno priznanje in za 

inovacijo »ReWin – leseno okno izdelano iz odsluženega lesa« bronasto priznanje (Ugovšek in 

Šubic, osebna komunikacija, 31. maj 2018).  

 

4.2.1.3 Primorsko-notranjska regija 

 

Na področju industrijske simbioze in trajnostnih procesov deluje tudi Insol, d. o. o., iz 

Postojne, ki se ukvarja z razvojem industrijske simbioze na mednarodnih trgih. Na 

slovenskem trgu so izvedli tri projekte, katerih izumi so patentirani na Uradu Republike 

Slovenije za intelektualno lastnino. V projektu CAPS, ki je bil sofinanciran s strani Evropske 

komisije za konkurenčnost in inovacije preko programa Eco Innovation 2009, so razvili 

konverzijo papirniškega mulja v absorbente za čiščenje vodnih površin. Pilotni projekt je 

stekel v podjetju VIPAP VIDEM KRŠKO, d. d., industrijska realizacija pa se je postavila v 

Izraelu in Združenih državah Amerike. V projektu BACOM, ki je bil prav tako financiran 

preko programa Eco Innovation 2009, so razvili konverzijo biorazgradljivega blata v gradbene 

kompozite. Pri tem se v biorazgradljivo blato meša odpadni pepel, mešanica 

biorazgradljivega blata pa se lahko uporablja kot nadomestek za glino pri gradnji nezahtevnih 

gradbenih objektov (servisne poti, igrišča) in pri upravljanju odlagališč odpadkov. 

Pretvorba biološkega blata v gradbene kompozite je v Sloveniji dobila industrijsko izvedbo – 

ena naprava se trenutno nahaja v Novem mestu in ena v Murski Soboti (Likon, elektronsko 

sporočilo z avtorjem, 13. februar 2015).  

 

4.2.1.4 Savinjska regija 

 

Štore Steel, d. o. o., s sedežem v Štorah pri Celju je proizvajalec jekel, ki deluje predvsem 

na trgu evropskih proizvajalcev za avtomobilsko industrijo v segmentu komercialnih in osebnih 

vozil. Uporabnike oskrbuje z vzmetnimi, inženirskimi in Exem jekli. Jekleni odpadni viri 
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predstavljajo vhodno surovino za proizvodnjo novih jeklenih izdelkov. Odpadno jeklo v 

obratu jeklarne talijo v elektroobločni peči in talini dodajajo legirne elemente, s katerimi 

dobivajo različne kakovosti taline. Taline nato odlivajo v procesu kontinuiranega litja, kjer 

nastajajo jeklene gredice, ki jih nato v obratu valjarne razvaljajo v palice različnih profilov. V 

obratu hladne predelave palice po naročilu dodatno obdelajo (luščenje površine, robkanje, 

kosovni razrez). Jeklene palice se proizvajajo za uporabo v kovaški industriji, proizvodnji 

vzmeti in strojništvu, končni proizvodi pa se uporabijo v evropski avtomobilski industriji. Prah, 

zajet s filtriranjem emisij iz procesa taljenja jekla, izvažajo na Poljsko, kjer iz njega pridobijo 

cink, preostanek pa v gradbene namene uporabljajo pri utrjevanju zemljin in pri zasipavanju 

jamskih objektov (Tratnik, Koklič in Kač, osebna komunikacija, 15. februar 2017). 

 

Plastika Skaza, d. o. o., s sedežem v Velenju je inovativni, hitrorastoči, tržno usmerjeni družbeni 

akter s področja plastike (MOP 2018, 9). Uvrščen je med 1000 podjetij, ki na področju plastike 

navdihujejo Evropo (ibid., 9). So več kot tridesetletni razvojni partner družbenim akterjem z 

različnih področij, kot so bela tehnika, pohištvena in elektroindustrija ter avtomobilska 

industrija (ibid., 9). V zadnjih nekaj letih se je družbeni akter preobrazil v razvojno naravnan 

center inovacij, ki postavlja nove trende v tehnološkem razvoju izdelkov iz ekološke plastike 

(ibid., 9). Dokaz, kako je tudi plastika del krožnega gospodarstva, je njihov večkrat nagrajen 

koš za biološke odpadke za gospodinjstva z imenom Organko (ibid., 9). Izdelan je namreč iz 

predelane plastike, dopušča pa trajnejšo hrambo bioloških odpadkov brez vonja (ibid., 9). 

 

4.2.1.5 Koroška regija 

 

Skupina SIJ, Slovenska industrija jekla, d. d., je največji slovenski proizvajalec jekla in eden 

naših glavnih izvoznikov, pri čemer je proizvodnja v celoti zasnovana na načelih krožnega 

gospodarstva  (MOP 2018d, 38). Jekleni odpadni vir kot osnovno surovino zbirajo na lastnih 

zbirnih skladiščih v Srbiji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Sloveniji (ibid., 38). S 

tako zbranimi odpadnimi viri v Sloveniji proizvajajo vrhunska nišna jekla (ibid., 38). Vse 

kovinske stranske produkte ločujejo in ponovno uporabijo pri proizvodnji jekla (ibid., 38). Po 

količini med odpadnimi viri izstopa žlindra, ki jo predelujejo in uporabljajo v asfaltnih 

mešanicah (ibid., 38). Intenzivno se posvečajo tudi projektom izkoriščanja koristnih (odpadnih) 

toplot za daljinsko ogrevanje (ibid., 38). V letu 2016 so Petrol Energetika, d. o. o., s sedežem v 

Ravnah na Koroškem, jeklarska družba SIJ Metal Ravne, d. o. o., prav tako s sedežem v Ravnah 

na Koroškem in Institut »Jožef Stefan« Ljubljana zasnovali projekt celovitih energetskih rešitev 
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in izrabe odvečne toplote iz metalurških procesov v SIJ Metal Ravne, d. o. o. (SIJ Metal Ravne 

v MOP 2018d, 7). Gre za prvi tovrstni projekt v slovenskem prostoru, ki je uspešno poiskal in 

povezal porabnike odpadne toplote ter razvil potrebne tehnične in organizacijske rešitve (ibid., 

7). V nagrajenem projektu so partnerji izrabili odpadno toploto, ki nastaja pri hlajenju 

elektroobločne peči v podjetju SIJ Metal Ravne, d. o. o., katera se je do zdaj preko hladilnih 

stolpov neizkoriščena odvajala v okolje – jeklarska industrija spada namreč med energetsko 

najbolj intenzivne panoge, saj večina preoblikovanja poteka pri visokih temperaturah (ibid., 7). 

Projekt zdaj omogoča izkoriščanje dela odpadne toplote za ogrevanje sanitarne vode v ostalih 

industrijah in pri drugih odjemalcih v občini (ibid., 7). Količina toplogrednih plinov naj bi se 

tako znižala za 1500 ton na leto, poleg tega pa naj bi v SIJ Metal Ravne, d. o. o., z manjšo 

obremenitvijo sistema hlajenja prihranili še nekaj električne energije (ibid., 7). Projekt pomeni 

dolgoročno zanesljivo oskrbo s toploto, začetek zmanjševanja emisij toplogrednih plinov na 

območju Raven na Koroškem in občuten prispevek k trajnostnemu razvoju ter kakovosti 

bivanja v občini (SIJ Metal Ravne v MOP 2018d, 8). Družba SIJ Acroni, d. o. o., s sedežem na 

Jesenicah, ki je prav tako iz Skupine SIJ, d. d., je v avgustu 2018 prevzela dejavnost in opremo 

za predelavo žlindre družbenega akterja Harsco Minerali, d. o. o., prav tako s sedežem na 

Jesenicah in s katerim je omenjena družba že predhodno sodelovala (EOL 2018). S prevzemom 

želi Skupina SIJ, d. d., utrditi delo po načelu krožnega gospodarstva in vertikalne integracije 

(ibid.). Žlindro, ki nastaja kot stranski proizvod pri proizvodnji jekla, bo SIJ Acroni, d. o. o., 

sam predeloval za ponovno uporabo v proizvodnji oz. jo bo tržil kot vhodni material za druge 

industrije (ibid.). 

 

MPI – reciklaža, d. o. o., s sedežem v Črni na Koroškem je edini družbeni akter v Sloveniji, ki 

ima naprave in tehnologijo za predelavo izrabljenih svinčenokislinskih akumulatorjev in drugih 

odpadkov na osnovi svinca (MPI 2017 v MOP 2018d, 8). Z moderno opremo, znanjem in s 

filtrirnimi napravami družbeni akter zagotavlja najvišjo stopnjo predelave vseh proizvodov ter 

pri tem skrbi, da je vpliv dejavnosti na okolje čim manjši in v okviru zakonitih predpisov (ibid., 

8). Skrb za čim manjši vpliv na okolje je narekovala količinsko proizvodnjo, tako da je na leto 

proizvedenega od 30.000 do 35.000 ton rafiniranega svinca in zlitin – takšna proizvodnja 

sovpada tudi z letno porabo svinca v Sloveniji (ibid., 8). Za svojo proizvodnjo družbeni akter 

potrebuje med približno 50.000 do 70.000 ton odpadnih virov, ki pa jih žal slovenski trg ne 

premore, zato slednji odpadne vire, ki jih predeluje v proizvode in se uporabljajo za ponovno 

izdelavo akumulatorjev, uvaža iz tujine (ibid., 8). 
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4.2.1.6 Pomurska regija 

 

Družbeni akter SAUBERMACHER – KOMUNALA Murska Sobota, d. o. o., se že od 90-ih let 

dalje trudi ozaveščati uporabnike o pomenu pravilnega ločevanja in zbiranja odpadkov (MOP 

2018e, 10). Upoštevajoč, da so tekstilni odpadki vrsta odpadnega vira, ki v EU najhitreje 

narašča, so v letu 2018 namestili dodatne ulične zbiralnike za zbiranje oblačil, obutve, hišnega 

tekstila, modnih dodatkov in plišastih igrač, ločeno pa zbirajo tudi industrijski tekstil (ibid., 10). 

V svojem prodajnem programu nudijo bombažne industrijske čistilne krpe, namenjene čiščenju 

v proizvodnih procesih, ki se pretežno uporabljajo za čiščenje vseh vrst industrijskih strojev, 

pri obdelavi kovin, v avtoservisih, avtoličarskih delavnicah, grafični industriji in avtopralnicah 

(ibid., 10). Ob dostavi čistih industrijskih čistilnih krp poskrbijo tudi za odvoz umazanih in 

odsluženih (ibid., 10). 

 

4.2.1.7 Podravska regija 

 

Talum, d. d., s sedežem v Kidričevem, ki sodi med največje proizvodne družbene akterje v 

Sloveniji, poleg proizvodov iz aluminija, kot so livarske zlitine, drogovi, ronde, rondelice, 

izparilniki in ulitki, proizvaja tudi primarni in sekundarni aluminij, iz katerega se 

proizvajajo omenjeni izdelki (Talum, 2015). Primarni aluminij s pomočjo postopka 

elektrolize pridobivajo iz glinice, vendar skladno s prestrukturiranjem proizvodnje 

povečujejo delež uporabe sekundarnega aluminija, ki ga pridobivajo s taljenjem odpadnega 

aluminija, ki ga uvozijo iz tujine (ibid.). 

 

Impol, d. o. o., s sedežem v Slovenski Bistrici je eden največjih slovenskih izvoznikov (MOP 

2018b, 9). V letu 2016 je proizvedel več kot 200.000 ton vrhunskih polizdelkov iz aluminija 

(ibid., 9). Je tudi eden največjih zaposlovalcev v podravski regiji, uspešnost pa dokazuje tudi 

z dobro razvito trajnostno strategijo (ibid., 9). Energijo usmerja v predelavo in s tem 

ustvarjanje številnih pozitivnih učinkov na okolje, pri čemer so rezultat ekološki izdelki iz 

predelanih materialov, za proizvodnjo katerih se porabi manj energije, s tem pa se veča tudi 

učinkovitost (ibid., 9). Med drugim je v letu 2013 dokončal naložbo v novo livarno, vredno 

več kot 15 milijonov evrov, s čimer je povečal svoje proizvodne kapacitete in si zagotovil 

tehnologijo, ki omogoča pretaljevanje odpadnega aluminija in njegovo ponovno uporabo 

(ibid., 9). 
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Gorenje Surovina, d. o. o., s sedežem v Mariboru se ukvarja s pridobivanjem sekundarnih 

surovin iz ostankov odpadkov (MOP 2018b, 9). Družba je zavezana k predelavi in ponovni 

uporabi odpadkov, kar ostaja njeno temeljno načelo tudi v razvoju dejavnosti predelave 

odpadkov (ibid., 9). Ukvarja se z različnimi vrstami odpadkov, pretežno pa z jeklenim 

odpadom, plastiko, barvami, tekstilom in odpadno elektronsko opremo (ibid., 9). V svoji 

razvojni enoti z inovacijami, razvitimi na podlagi lastnih raziskav, išče in utira nove poti za 

energetsko izrabo odpadkov (ibid., 9). Predelava v trdno gorivo je rešitev za tiste odpadke, ki 

niso primerni za nadaljnjo oz. snovno predelavo (ibid., 9). Tovrstni način predelave nenevarnih 

odpadkov v trdno gorivo predstavlja alternativo odlaganju odpadkov, s čimer kot ekološko 

osveščeni družbeni akter zmanjšuje negativne vplive na okolje (ibid., 9). Za inovacijo priprave 

trdnega goriva iz nenevarnih odpadkov je družba za leto 2010 prejela srebrno priznanje 

Štajerske gospodarske zbornice in srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije (ibid., 9). 

 

4.2.1.8 Posavska regija 

 

VIPAP VIDEM KRŠKO,  d. d., s sedežem v Krškem je proizvajalec časopisnih papirjev, 

premazanih in nepremazanih grafičnih papirjev ter ovojno-embalažnih papirjev na osnovi 

predelanih vlaken. Osnovno vhodno surovino za proizvodnjo predelanih vlaken predstavlja star 

papir, ki ga nabavljajo predvsem z bližnjih trgov sosednjih držav. Poleg integrirane proizvodnje 

papirja in predelanih vlaken proizvajajo tudi lesovino, ki jo proizvedejo z mehansko obdelavo 

brusnega lesa in uporabijo pri proizvodnji časopisnega papirja. Ostanke gorenja, ki nastajajo 

v proizvodnji energentov, sami predelajo v gradbene kompozite za namene v gradbeništvu (za 

gradnjo konstrukcijskih nasipov, ki niso podvrženi dinamičnim obremenitvam) in za sanacije 

devastiranih območij (izčrpane gramoznice) ali jih predajo predelovalcem, npr. za remediacijo 

onesnažene zemljine. Lubje in lesne ostanke ter lesno biomaso pokurijo na kraju nastanka na 

kurilnih napravah, proizvedeno paro pa porabijo v integrirani proizvodnji vlaknin in papirja. 

Tujke deinking mešanice odpadnega papirja oz. t. i. izvržke iz mehanske obdelave starega papirja 

predajajo zbiralcem, predelovalcem odpadkov, ki med drugim odpadke obdelajo in predelajo v 

alternativna goriva. Predelovalci alternativna goriva izvozijo in jih v tujini uporabijo pri 

pridobivanju toplotne in električne energije (Šepetavc, osebna komunikacija, 10. april 2017).  

 

Radeče papir nova, d. o. o., s sedežem v Radečah je proizvajalec papirja, proizvodnja pa temelji 

na dolgoletni tradiciji papirništva v Radečah. Proizvajajo papir z visoko vrednostjo, grafični, 

risalni, tehnični in pisarniški papir. Odpadne vlakninske rejekte, ki v papirnici nastajajo kot 
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odpadni vir, v predelavo za vhodno surovino prodajo družbenemu akterju Kogal, d. o. o., s 

sedežem v Šentilju v Slovenskih Goricah, odpadni papir in karton pa družbi Količevo Karton, d. 

o. o., iz Domžal, kjer ju kot sekundarno surovino uporabijo pri proizvodnji kartona (Paulić, 

osebna komunikacija, 24. avgust 2017). 

 

4.2.1.9 Jugovzhodna Slovenija 

 

Novomeški Valtex & Co., d. o. o., se ukvarja z distribucijo izdelkov za profesionalno objektno 

higieno, kot so čistila, higienski papir in pripomočki za čiščenje (MOP 2018, 10–11). Leta 2010 

so se odločili za politiko trajnostnega poslovanja in ustanovili skupnost EKO INICIATIVA, s 

katero v praksi izvajajo trajnostno objektno higieno z uporabo predelanega papirja iz sestavljene 

kartonske embalaže (ibid., 10–11). V letu 2014 je približno 150 članov EKO INICIATIVE 

porabilo toliko higienskega papirja, da je bilo zanj treba predelati približno 1100 ton odpadne 

embalaže, kar je ekvivalentno 15 % kartonske embalaže za mleko in sokove, ki se letno porabi 

v Sloveniji (ibid., 10–11). Ta frakcija ima navadno negativno tržno vrednost, v družbi Valtex 

& Co., d. o. o.,  pa so prepoznali lokalno skupnost kot surovinsko bazo in tovrstne odpadne vire 

spremenili v trajnostno naravnan tok embalaže (ibid., 10–11). Z visokokakovostnim 

predelovanjem so razvili več vrst novih uporabnih izdelkov, s tem pa dosegli stabilnost cen 

zaradi neodvisnosti od trga celuloze in samooskrbo lokalne skupnosti z izdelki za objektno 

higieno (ibid., 10–11). Zaprt krog izdelave in predelave omogoča spremljanje vplivov 

proizvoda na okolje skozi njegov celotni življenjski cikel, dosegli pa so tudi prepoznavnost in 

dvignili zavest o krožni kulturi v lokalni skupnosti (ibid., 10–11). Za izjemne dosežke na 

področju krožnega gospodarstva je družba Valtex & Co., d. o. o., s strani globalnega natečaja 

The Circulars, ki ga vsako leto podeljuje Svetovni gospodarski forum,  prejela tudi priznanje 

»Highly Recommended« (ibid., 10–11). 

 

Komunala Novo mesto, d. o. o., s sedežem v Novem mestu opravlja obvezne in izbirne 

gospodarske javne službe. Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, ki sodi v domeno 

obvezne gospodarske javne službe, je družba odgovorna za storitve zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov, medtem ko je za prevzem, obdelavo in odlaganje preostankov obdelave 

ali odstranjevanje komunalnih odpadkov odgovoren družbeni akter CeROD, d. o. o., prav tako 

s sedežem v Novem mestu. Določene odpadke oz. odpadne vire, za katere velja t. i. podaljšana 

odgovornost, po prevzemu od povzročitelja slednjih in njihovi obdelavi neposredno odda ali 

proda družbenemu akterju, ki jih uporabi za vhodno surovino. Omenjeno velja zlasti pri 
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kovinskih odpadnih virih, ki se zberejo v okviru zbiranja kosovnih odpadkov, in pri papirju, za 

katerega se izkaže, da ni embalaža. Slednjega od embalaže na osnovi ocene deležev posamezne 

podfrakcije evidenčno loči, občasno pa t. i. sejalno analizo naredi prevzemnik, pri čemer 

ugotovi razmerje med posamezno podfrakcijo. Sorodni pristop uporabi tudi pri lesu, ki ga 

zainteresiranim družbenim akterjem pretežno oddaja. Ves les pred oddajo zbere skupaj, 

komunalni in embalažni les pa nato evidenčno deli na posamezne deleže. Komunala Novo 

mesto, d. o. o., je prvi družbeni akter, ki je na dolenjskem v letu 2015 prejel certifikat »Srcu 

prijazno podjetje«, v letu 2016 polni certifikat »Družini prijazno podjetje«, že vrsto let pa 

poslovanje vodi po certificiranem sitemu ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004 (Štukelj, osebna 

komunikacija, 13. november 2017). 

 

Ursa Slovenija, d. o. o., s sedežem v Novem mestu proizvaja izolacijske izdelke iz mineralne 

steklene volne in je s svojimi 13 proizvodnimi obrati prisotna v osmih državah. Proizvedeni 

izolacijski izdelki spadajo med izdelke, ki se uporabljajo za toplotno izolacijo stavb in zaradi 

nižje porabe energije prispevajo k nižjim emisijam toplogrednih plinov v ozračje. Od leta 2005 

dalje v družbi Ursa Slovenija, d. o. o., kot eno izmed osnovnih surovin za steklo uporabljajo 

tudi dva tipa odpadnega stekla. Odpadno steklo z vsebnostjo približno 30 % barvnega stekla 

nabavljajo v Avstriji in na Hrvaškem, borosilikatno odpadno steklo pa iz proizvodnje ampul za 

farmacevtsko podjetje iz Madžarske, Hrvaške in Italije. Delež odpadnega stekla v steklarski 

zmesi so povečevali, tako da zdajšnji delež odpadnega stekla predstavlja 75 % masnega deleža 

v talini stekla, kar je trenutno glede na končno sestavo tudi zgornja meja. Z uporabo odpadnega 

stekla kot ene izmed vhodnih surovin dosegajo manjšo porabo osnovnih surovin za proizvodnjo 

stekla in s tem znižanje proizvodnih stroškov (Bezjak, 16. maj 2018, osebna komunikacija). 

 

Melamin, d. d., s sedežem v Kočevju si je v zadnjem desetletju uspel ustvariti prepoznavno 

mesto v niši melaminske kemije (MOP 2018, 11–12). V evropskem prostoru je poznan kot 

soliden in konkurenčen dobavitelj smol za papirno in gradbeno industrijo ter impregniranih 

dekorativnih papirjev za pohištveno industrijo (ibid., 11–12). Posebno pozornost posveča 

okolju in krožnemu gospodarstvu – z investicijami v ekološko naravnane projekte, kot so lastna 

biološko-kemijska čistilna naprava, zaprti sistem hladilnih vod, zmanjševanje emisij v zrak in 

predelava topil, zmanjšuje svoj vpliv na okolje celo pod norme, ki jih predpisuje evropska 

zakonodaja (ibid., 11–12). Hkrati je razvil tudi novost v svetovnem merilu, melaminski 

biopolimer iz obnovljivih virov surovin, v njihovem primeru iz lesne biomase (ibid., 11–12). 

Slednji se bo uporabljal na področju premazov kot zamrzovalec v pečeh sušečih aplikacijah in 
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bo lahko nadomestil obstoječi proizvod fosilnega izvora (ibid., 11–12). Projekt poleg razvoja 

izdelka zajema tudi razvoj novih postopkov in tehnologij za industrijsko proizvodnjo, 

financiran pa je s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije 

ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ibid., 11–12). 

 

4.2.1.10 Zasavska regija 

 

Xella Porobeton Si, d. o. o., s sedežem v Kisovcu proizvaja gradbeni material blagovne znamke 

Ytong, projekt izkoriščanja odpadne pare pa je plod dolgoletnih izkušenj in predanega dela 

celotnega tehničnega osebja tovarne (GZS 2016 v MOP 2018č, 8). Gre za popolnoma novo 

razumevanje rabe porabnikov energije v proizvodnji porobetona (ibid., 8). V tovarni so kot prvi 

na svetu povezali avtoklave oz. peči za porobeton neposredno z vsemi porabniki energije ter s 

tem dosegli popolno izrabo odpadne toplote, ki nastane pri proizvodnji porobetona. Slednje so 

dosegli z minimalno investicijo in zahvaljujoč znanju svojih zaposlenih (ibid., 8). Z investicijo 

v vrednosti približno 22.500 evrov so denimo v letu 2015 prihranili 85.000 evrov, kar je znašalo 

11 % celotnega dobička (ibid., 8). Z uvedbo procesne inovacije so prispevali k znižanju letne 

emisije CO2 za 282 ton, kar je enakovredno emisijam CO2, ki jih letno povzroči 142 povprečno 

uporabljanih osebnih avtomobilov (ibid., 8). 

 

V kolikor je mogoče dejati, da je posamezna aktivnost glede na stopnjo razvitosti nerazvita, v 

razvijanju ali razvita, lahko v okviru razvitosti industrijske simbioze v Sloveniji vidimo, da 

je slednja še vedno v razvijanju – brez družbenih akterjev, ki med dvema ali več akterji 

nastopajo kot posredniki, smo izmed okvirno 1005 družbenih akterjev, ki so med letoma 2015 

in 2018 sodili v področje predelovalne dejavnosti (SURS 2017), v desetih75 izmed dvanajstih 

statističnih regij našli in podrobneje proučili 20 družbenih akterjev (Slika 4.1), ki izvajajo 

industrijsko simbiozo. 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Nobenega družbenega akterja, ki bi bodisi formalno bodisi neformalno izvajal industrijsko simbiozo, 

nismo tekom zbiranja podatkov našli v goriški (z izjemo poslovne enote, ki jo ima družbeni akter v ISO 

9 v Ajdovščini) in obalno-kraški regiji.  
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Slika 4.1 Primeri dobrih praks industrijske simbioze v Sloveniji po mestih v statističnih regijah 

 

 

Vir: GoogleMyMaps 2018 

 

Upoštevajoč predstavljene primarne dejavnosti družbenih akterjev je tako mogoče opaziti, da 

je v Sloveniji prisotno precejšnje število neformalnih oz. pojavnih oblik industrijske 

simbioze, ki temeljijo na namenskih institucionalnih strukturah ali pa se pojavljajo kot 

fragmentirane aktivnosti, ki so motivirane zlasti s stališča okoljske in ekonomske regulative.  

 

V nadaljevanju po abecednem vrstnem redu predstavljamo delovanje preostalih 6 obravnavanih 

industrijsko simbiotskih omrežij oz. 6 študij primera. Tabela 4.11 prikazuje študijo primera 10, 

ki jo v pričujočem delu obravnavamo, oz. industrijsko simbiotsko omrežje v Srbiji. 
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Tabela 4.11 Študija primera 10/industrijsko simbiotsko omrežje (ISO) 10 

 

Značilnosti študije primera 10 

Ime ISO Ne obstaja 

Geografsko območje ISO Srbija 

Ključni demografski in 

družbeno-geografski 

podatki države, v kateri 

ISO primarno deluje 

Ključni demografski podatki Srbije (World Population 

Review 2018; Worldometers 2018): 

 članica EU: ni članica; 

 geografska lega: Srbija je celinska država v jugovzhodni 

in srednji Evropi brez izhoda na morje; 

 prebivalstvo (za leto 2017): 8.790.574; 

 gostota prebivalstva (za leto 2017): 101 prebivalec na 

km2; 

 prestolnica: Beograd; 

 pokrajinska raznolikost: Srbija je na severu ravninska in 

na jugu gorata država; 

 statistične regije (7): Vojvodina, Beograd, Zahodna 

regija, Vzhodna regija, Centralna regija, Južna regija, 

Kosovo; 

 prvih pet največjih mest za prestolnico glede na št. 

prebivalcev (za leto 2017): Novi Sad, Niš, Kragujevac, 

Leskovac, Kruševac; 

 sosednje države: Madžarska, Hrvaška, Romunija, 

Bolgarija, Makedonija, Albanija, Črna gora, Bosna in 

Hercegovina. 

 

Ključne gospodarske značilnosti Srbije (World Bank Group 

2017): 

 predvsem zaradi velikega domačega povpraševanja velja 

za državo s precejšnjim gospodarskim potencialom; 

 storitveni in industrijski sektor sta glede na prispevek k 

bruto domačemu proizvodu uravnotežena in predstavljata 

slabo polovico, preostanek pa prispeva kmetijstvo; 

 najpomembnejše gospodarske panoge so energetska, 

avtomobilska, kemična, strojna, živilska, kovinska, 

farmacevtska in tekstilna industrija; 

 obnovljivi viri oz. energetika je perspektivna in hitro 

rastoča panoga. 

Status ISO Deluje 

Geografski nivo delovanja 

ISO 
Državni nivo 

Evolucija ISO Spontana in načrtovana 

Leto pričetka 

strukturiranja ISO 
Ni znano 

Motivacija ISO Ekonomske, okoljske in družbene koristi 
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Značilnosti družbenih 

akterjev v ISO 

 

 Primarna dejavnost: 

o storitvena dejavnost; 

o industrija. 

 Prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev v 

industrijsko simbiotskem omrežju: 

o kemična industrija; 

o energetska industrija; 

o komunalne storitve; 

o podporne storitve. 

 Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki 

neposredno niso vključeni v industrijsko simbiotsko 

omrežje, vendar sodelujejo z družbenimi akterji pri 

svetovanju in izobraževanju: 

o podjetja; 

o posredniki; 

o gospodarske zbornice; 

o razvojne agencije; 

o inkubatorji; 

o tehnološki parki; 

o univerze; 

o izobraževalne ustanove; 

o raziskovalni inštituti; 

o državne ustanove. 

Zastopane statistične 

regije ISO 

 Beograd 

 Vojvodina 

 Centralna regija 

 Južna regija 

Tokovi, ki so predmet 

povezav v ISO 

 Odpadni viri: 

o odpadna guma. 

Najpogostejši izzivi, s 

katerimi se soočajo 

družbeni akterji v ISO 

 Odhod družbenih akterjev iz industrijsko simbiotskega 

omrežja. 

 Reorganizacija družbenih akterjev. 

 Novi okoljski predpisi in njihovo upoštevanje. 

 Logistični izzivi. 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Industrijsko simbiotsko omrežje v Srbiji (od tu dalje ISO 10) v celoti deluje na državnem nivoju. 

Družbeni akterji so prisotni v 4 izmed 7 statističnih regij, pri čemer jih večina deluje znotraj 

statističnih regij oz. mest Beograd (4) in Vojvodina (4), ki po številu prebivalcev veljata za 

največji statistični regiji v Srbiji. Evolucija strukturiranja ISO 10 je deloma spontana in deloma 

načrtovana, leto pričetka strukturiranja pa formalno ni znano. Motivacijo za pričetek 

strukturiranja družbeni akterji pripisujejo ekonomskim, okoljskim in družbenim koristim, 
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njihove primarne dejavnosti pa so storitve in industrija. Prevladujoči gospodarski panogi 

družbenih akterjev sta kemična in energetska industrija, ki jima sledijo še komunalne in 

podporne storitve. Z izjemo preostalih veljata kemična in energetska industrija za ključni 

gospodarski panogi v Srbiji. Izmed družbenih akterjev, ki neposredno niso vključeni v ISO 10, 

so v sodelovanje vključena podjetja, posredniki, gospodarske zbornice, razvojne agencije, 

inkubatorji, univerze, izobraževalne ustanove, raziskovalni inštituti in državne ustanove. Pri 

tokovih, ki so predmet povezav, prevladujejo materialni odpadni viri, v domeni katerih gre zgolj 

za izmenjave odpadne gume v najrazličnejših oblikah. Medtem ko eksplicitnih izzivov, s 

katerimi se družbeni akterji v ISO 10 najpogosteje soočajo, slednji ne opisujejo, navajajo, da k 

izzivom prištevajo odhode družbenih akterjev iz ISO 10, reorganizacije vključenih družbenih 

akterjev, nove okoljske predpise in njihovo upoštevanje ter logistične izzive. Tabela 4.12 

prikazuje 11., 12., 13. in 14. študijo primera, ki jih v pričujočem delu obravnavamo, oz. 

industrijsko simbiotska omrežja na Švedskem. 

 

Tabela 4.12 Študije primera 11, 12, 13 in 14/industrijsko simbiotsko omrežje (ISO) 11, 12, 13 

in 14 

 

Značilnosti študij primera 11, 12, 13 in 14 

Ime ISO 11 Lindköping 

Ime ISO 12 Malmö 

Ime ISO 13 Helsingborg 

Ime ISO 14 Enköping 

Geografsko območje ISO 

11, 12, 13 in 14 
Švedska 

Ključni demografski in 

družbeno-geografski 

podatki države, v kateri 

ISO 11, 12, 13 in 14 

primarno delujejo 

Ključni demografski podatki Švedske (World Population 

Review 2018; Worldometers 2018; EU Švedska 2018): 

 članica EU: od leta 1995; 

 geografska lega: Švedska je obmorska država v severni 

Evropi; 

 prebivalstvo (za leto 2017): 9.910.701; 

 gostota prebivalstva (za leto 2017): 24 na km2; 

 prestolnica: Stockholm; 

 pokrajinska raznolikost: Švedska velja za malo poseljeno, 

hribovito državo s številnimi gozdovi, otoki, jezeri in 

rekami; 

 okrožja (21): Blekinško okrožje, Dalarnsko okrožje, 

Gotlandsko okrožje, Gävleborško okrožje, Hallandsko 

okrožje, Jämtlandsko okrožje, Jönköpinško okrožje, 

Kalmarsko okrožje, Kronobersko okrožje, Norrbottensko 
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okrožje, Skansko okrožje, Stockholmsko okrožje, 

Södermanlandsko okrožje, Uppsalsko okrožje, 

Värmlandsko okrožje, Västerbottensko okrožje, 

Västernorrlandsko okrožje, Västmanlandsko okrožje, 

Västra Götalandsko okrožje, Örebreško okrožje, 

Östergötlandsko okrožje; 

 prvih pet največjih mest za prestolnico glede na št. 

prebivalcev (za leto 2017): Göteborg, Malmö, Uppsala, 

Lindköping, Västeras; 

 sosednje države: Norveška in Finska. 

 

Ključne gospodarske značilnosti Švedske (World Bank 

Group 2017): 

 na svetu velja za eno najbolj razvitih postindustrijskih 

držav; 

 je storitveno usmerjena država, saj storitveni sektor k 

bruto domačemu proizvodu prispeva več kot tri četrtine, 

preostanek pa prispevata industrija in kmetijstvo; 

 najpomembnejši gospodarski panogi sta lesna in papirna 

industrija, ki tradicionalno veljata tudi za izvozni panogi, 

ključne so še živilska, avtomobilska in farmacevtska 

industrija; 

 kmetijstvo je usmerjeno v pridelavo žitaric, mlečnih 

izdelkov, mesa in krompirja. 

Status ISO 11 Deluje 

Geografski nivo delovanja 

ISO 11 
Lokalni nivo 

Evolucija ISO 11 Načrtovana 

Leto pričetka 

strukturiranja ISO 11 
2012 

Motivacija ISO 11 Ekonomske, okoljske in družbene koristi 

Značilnosti družbenih 

akterjev v ISO 11 

 

 Primarna dejavnost:  

o storitvena dejavnost; 

o industrija. 

 Prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev v 

industrijsko simbiotskem omrežju: 

o energetska industrija; 

o kmetijstvo; 

o komunalne storitve; 

o podporne storitve. 

 Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki 

neposredno niso vključeni v industrijsko simbiotsko 

omrežje, vendar sodelujejo z družbenimi akterji pri 

svetovanju in izobraževanju: 

o podjetja; 

o posredniki;  



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

183 
 

o gospodarske zbornice; 

o razvojne agencije; 

o inkubatorji; 

o tehnološki parki; 

o izobraževalne ustanove; 

o univerze; 

o raziskovalni inštituti; 

o državne ustanove. 

Zastopana okrožja v ISO 

11 
 Västra Götalandsko okrožje 

Tokovi, ki so predmet 

povezav v ISO 11 

 Odpadni viri: 

o kanalizacijska voda; 

o ostanki žita; 

o biološki odpadki; 

o mulj; 

o para; 

o pepel. 

Najpogostejši izzivi, s 

katerimi se soočajo 

družbeni akterji v ISO 11 

 Družbeni akterji se ne soočajo s posebnimi izzivi. 

Status ISO 12 Deluje 

Geografski nivo delovanja 

ISO 12 
Lokalni nivo 

Evolucija ISO 12 Načrtovana 

Motivacija ISO 12 Ekonomske, okoljske in družbene koristi 

Značilnosti družbenih 

akterjev v ISO 12 

 

 Primarna dejavnost:  

o storitvena dejavnost; 

o industrija. 

 Prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev v 

industrijsko simbiotskem omrežju: 

o energetska industrija; 

o kmetijstvo; 

o komunalne storitve; 

o podporne storitve. 

 Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki 

neposredno niso vključeni v industrijsko simbiotsko 

omrežje, vendar sodelujejo z družbenimi akterji pri 

svetovanju in izobraževanju: 

o podjetja; 

o posredniki;  

o gospodarske zbornice; 

o razvojne agencije; 

o inkubatorji; 

o tehnološki parki; 

o univerze; 

o raziskovalni inštituti; 
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o izobraževalne ustanove; 

o državne ustanove. 

Zastopana okrožja v ISO 

12 
 Skansko okrožje 

Tokovi, ki so predmet 

povezav v ISO 12 

 Odpadni viri: 

o biološki odpadki; 

o hlevski gnoj; 

o trdni odpadki. 

Najpogostejši izzivi, s 

katerimi se soočajo 

družbeni akterji v ISO 12 

 Družbeni akterji se ne soočajo s posebnimi izzivi. 

Status ISO 13 Deluje 

Geografski nivo delovanja 

ISO 13 
Lokalni nivo 

Evolucija ISO 13 Načrtovana 

Leto pričetka 

strukturiranja ISO 13 
2013 

Motivacija ISO 13 Ekonomske, okoljske in družbene koristi 

Značilnosti družbenih 

akterjev v ISO 13 

 

 Primarna dejavnost:  

o storitvena dejavnost; 

o industrija. 

 Prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev v 

industrijsko simbiotskem omrežju: 

o energetska industrija; 

o kmetijstvo; 

o komunalne storitve; 

o podporne storitve. 

 Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki 

neposredno niso vključeni v industrijsko simbiotsko 

omrežje, vendar sodelujejo z družbenimi akterji pri 

svetovanju in izobraževanju: 

o podjetja; 

o posredniki;  

o gospodarske zbornice; 

o razvojne agencije; 

o inkubatorji; 

o tehnološki parki; 

o izobraževalne ustanove; 

o univerze; 

o raziskovalni inštituti; 

o državne ustanove. 

Zastopana okrožja v ISO 

13 
 Skansko okrožje 

Tokovi, ki so predmet 

povezav v ISO 13 

 Odpadni viri: 

o biološki odpadki; 

o nevarni odpadki; 
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o trdni odpadki; 

o odpadna voda; 

o preostali odpadki. 

Najpogostejši izzivi, s 

katerimi se soočajo 

družbeni akterji v ISO 13 

 Družbeni akterji se ne soočajo s posebnimi izzivi. 

Status ISO 14 Deluje 

Geografski nivo delovanja 

ISO 14 
Lokalni nivo 

Evolucija ISO 14 Načrtovana 

Leto pričetka 

strukturiranja ISO 14 
2013 

Motivacija ISO 14 Ekonomske, okoljske in družbene koristi 

Značilnosti družbenih 

akterjev v ISO 14 

 

 Primarna dejavnost:  

o storitvena dejavnost. 

 Prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev v 

industrijsko simbiotskem omrežju: 

o kmetijstvo; 

o komunalne storitve; 

o podporne storitve. 

 Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki 

neposredno niso vključeni v industrijsko simbiotsko 

omrežje, vendar sodelujejo z družbenimi akterji pri 

svetovanju in izobraževanju: 

o podjetja; 

o posredniki;  

o gospodarske zbornice; 

o razvojne agencije; 

o inkubatorji; 

o tehnološki parki; 

o izobraževalne ustanove; 

o univerze; 

o raziskovalni inštituti; 

o državne ustanove. 

Zastopana okrožja v ISO 

14 
 Uppsalsko okrožje 

Tokovi, ki so predmet 

povezav v ISO 14 

 Odpadni viri: 

o muljna voda; 

o kanalizacijska voda; 

o deževnica. 

Najpogostejši izzivi, s 

katerimi se soočajo 

družbeni akterji v ISO 14 

 Družbeni akterji se ne soočajo s posebnimi izzivi. 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 
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Prvo industrijsko simbiotsko omrežje na Švedskem (od tu dalje ISO 11), ki ga obravnavamo, v 

celoti deluje na lokalnem nivoju in glede na to, da se vsi družbeni akterji, ki znotraj ISO 11 

izvajajo industrijsko simbiozo, nahajajo v mestu Lindköping, je zastopanost v okrožju zelo 

nizka – izmed 21 okrožij se družbeni akterji v ISO 11 nahajajo zgolj v Västra Götalandskem 

okrožju. Medtem ko Lindköping po številu prebivalcev velja za peto največje mesto na 

Švedskem, velja Västra Götalandsko okrožje po številu prebivalcev za drugo največje okrožje 

na Švedskem. Evolucija strukturiranja ISO 11 je načrtovana, leto pričetka strukturiranja pa 

formalno sega v leto 2012. Motivacijo za pričetek strukturiranja družbeni akterji pripisujejo 

ekonomskim, okoljskim in družbenim koristim, njihova primarna dejavnost pa je storitvena oz. 

predelovalna. Prevladujoči gospodarski panogi družbenih akterjev sta energetska in kmetijska, 

sledijo pa jima še podporne storitve – izmed najpomembnejših gospodarskih panog, ki so 

značilne za Švedsko, ni zastopana nobena, medtem ko so med družbenimi akterji, ki neposredno 

niso vključeni v ISO 11, v sodelovanja vključeni prav vsi družbeni akterji, po katerih smo 

spraševali – podjetja, posredniki, gospodarske zbornice, razvojne agencije, inkubatorji, 

izobraževalne ustanove, univerze, raziskovalni inštituti in državne ustanove. Pri tokovih, ki so 

predmet povezav, prevladujejo materialni odpadni viri, v domeni katerih gre za izmenjave 

kanalizacijske vode, ostankov žita, bioloških odpadkov, mulja, pare in pepela. Izzivov, s 

katerimi se družbeni akterji v ISO 11 najpogosteje soočajo, slednji ne navajajo. 

 

Drugo industrijsko simbiotsko omrežje na Švedskem (od tu dalje ISO 12) prav tako kot 

predhodno ISO 11 v celoti deluje na lokalnem nivoju. Vsi družbeni akterji, ki znotraj ISO 12 

izvajajo industrijsko simbiozo, se nahajajo v mestu Malmö, ki po številu prebivalcev velja za 

tretje največje mesto na Švedskem in spada v Skansko okrožje, najjužnejše okrožje na 

Švedskem. Evolucija strukturiranja ISO 12 je načrtovana, leto pričetka strukturiranja pa 

formalno sega v leto 2014, ko so v okviru projekta »EPIC 2020« (Symbiotic bio-Energy Port 

Integration with Cities by 2020), ki ga je financirala EU, pričeli s preoblikovanjem pristaniških 

območij v učinkovite in ogljično nevtralne, urbano integrirane energetske sisteme z uporabo 

industrijske simbioze (EPIC 2020, 2018). Motivacijo za pričetek strukturiranja družbeni akterji 

pripisujejo ekonomskim, okoljskim in družbenim koristim, njihova primarna dejavnost pa je 

storitvena oz. predelovalna. Prevladujoči gospodarski panogi družbenih akterjev sta tudi tukaj 

energetska in kmetijska, sledijo jima še komunalne in podporne storitve. Izmed družbenih 

akterjev, ki neposredno niso vključeni v ISO 12, so v sodelovanja vključeni prav vsi, po katerih 

smo spraševali – podjetja, posredniki, gospodarske zbornice, razvojne agencije, inkubatorji, 

izobraževalne ustanove, univerze, raziskovalni inštituti in državne ustanove. Pri tokovih, ki so 
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predmet povezav, prevladujejo materialni odpadni viri, v domeni katerih gre za izmenjave 

kanalizacijske vode, bioloških in trdnih odpadkov ter hlevskega gnoja. Izzivov, s katerimi se 

družbeni akterji v ISO 12 najpogosteje soočajo, slednji ne navajajo. 

 

Tretje industrijsko simbiotsko omrežje na Švedskem (od tu dalje ISO 13) tako kot predhodna 

industrijsko simbiotska omrežja na Švedskem v celoti deluje na lokalnem nivoju. Vsi družbeni 

akterji, ki znotraj ISO 13 izvajajo industrijsko simbiozo, se nahajajo v mestu Helsingborg, ki 

spada v Skansko okrožje. Evolucija strukturiranja ISO 13 je načrtovana, leto pričetka 

strukturiranja pa formalno sega v leto 2013. Motivacijo za pričetek strukturiranja družbeni 

akterji pripisujejo ekonomskim, okoljskim in družbenim koristim, njihova primarna dejavnost 

pa je storitvena oz. predelovalna. Prevladujoči gospodarski panogi družbenih akterjev sta 

energetska in kmetijska, ki jima sledijo komunalne in podporne storitve. Izmed družbenih 

akterjev, ki neposredno niso vključeni v ISO 13, so v sodelovanja vključeni prav vsi, po katerih 

smo spraševali – podjetja, posredniki, gospodarske zbornice, razvojne agencije, inkubatorji, 

izobraževalne ustanove, univerze, raziskovalni inštituti in državne ustanove. Pri tokovih, ki so 

predmet povezav, prevladujejo materialni odpadni viri, v domeni katerih gre za izmenjave 

bioloških, trdnih, preostalih in nevarnih odpadkov ter odpadne vode. Izzivov, s katerimi se 

družbeni akterji v ISO 13 najpogosteje soočajo, slednji ne navajajo. 

 

Tudi četrto industrijsko simbiotsko omrežje na Švedskem (od tu dalje ISO 14) v celoti deluje 

na lokalnem nivoju in velja za najmanjše industrijsko simbiotsko omrežje, ki ga obravnavamo 

v pričujočem delu – šteje le 4 družbene akterje, ki se nahajajo v mestu Enköping. Slednje spada 

v Uppsalsko okrožje, ki po številu prebivalcev velja za četrto največje okrožje na Švedskem. 

Evolucija strukturiranja ISO 14 je načrtovana, leto pričetka strukturiranja pa formalno sega v 

leto 2013. Motivacijo za pričetek strukturiranja družbeni akterji pripisujejo ekonomskim, 

okoljskim in družbenim koristim, njihova primarna dejavnost pa je storitvena oz. predelovalna. 

Prevladujoča gospodarska panoga družbenih akterjev je zgolj kmetijska, ki ji sledijo komunalne 

in podporne storitve. Izmed družbenih akterjev, ki neposredno niso vključeni v ISO 14, so v 

sodelovanja zopet vključeni prav vsi družbeni akterji, po katerih smo spraševali – podjetja, 

posredniki, gospodarske zbornice, razvojne agencije, inkubatorji, izobraževalne ustanove, 

univerze, raziskovalni inštituti in državne ustanove. Pri tokovih, ki so predmet povezav, 

prevladujejo materialni odpadni viri in vodni viri, v domeni katerih gre za izmenjave deževnice, 

muljne, kanalizacijske in odpadne vode. Izzivov, s katerimi se družbeni akterji v ISO 14 
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najpogosteje soočajo, slednji ne navajajo. Tabela 4.13 prikazuje zadnjo, študijo primera 15, ki 

jo v pričujočem delu obravnavamo oz. industrijsko simbiotsko omrežje v Združenem kraljestvu. 

 

Tabela 4.13 Študija primera 15/industrijsko simbiotsko omrežje (ISO) 15 

 

Značilnosti študije primera 15 

Ime ISO Ne obstaja 

Geografsko območje ISO Združeno kraljestvo 

Ključni demografski in 

družbeno-geografski 

podatki države, v kateri 

ISO primarno deluje 

Ključni demografski podatki Združenega kraljestva (World 

Population Review 2018; Worldometers 2018; EU Združeno 

kraljestvo): 

 članica EU: od leta 1973; 

 geografska lega: Združeno kraljestvo obsega štiri dežele, 

in sicer Anglijo, Škotsko, Wales in Severno Irsko, pri 

čemer so Anglija, Škotska in Wales združeni v Veliko 

Britanijo; 

 prebivalstvo (za leto 2017): 66.822.117; 

 gostota prebivalstva (za leto 2017): 274 prebivalcev na 

km2; 

 prestolnica: London; 

 pokrajinska raznolikost: medtem ko so severozahodna 

Anglija, Wales in Škotska znani po goratem reliefu, je za 

južno, jugovzhodno Anglijo in Severno Irsko značilen 

položni relief z nižavji; 

 statistične regije v Angliji76 (9): South East, London, 

North West, East of England, West Midlans, South West, 

Yorkshire and the Humber, East Midlans, North East; 

 prvih pet največjih mest za prestolnico glede na št. 

prebivalcev (za leto 2017): Birmingham, Leeds, 

Sheffield, Bradford, Manchester; 

 sosednje države: Škotska in Wales. 

 

Ključne gospodarske značilnosti Združenega kraljestva 

(World Bank Group 2017): 

 velja za tretje največje gospodarstvo v Evropi in 

posledično za vodilni finančni in trgovski steber v Evropi; 

 storitveni sektor k bruto domačemu proizvodu prispeva 

več kot tri četrtine, pri čemer je ključnega pomena tržno 

gospodarstvo, preostanek prispevata industrija in 

kmetijstvo, ki je pretežno usmerjeno v pridelavo 

krompirja in žitaric; 

                                                           
76 Upoštevajoč, da se obravnavano industrijsko simbiotsko omrežje v celoti nahaja v mestu Birmingham, 

ki je v Angliji, se osredotočamo zgolj na statistične regije v Angliji.  
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 najpomembnejše gospodarske panoge so strojna, kemična 

in transportna industrija; 

 biotehnologija in letalska tehnologija sta perspektivni in 

hitro rastoči panogi. 

Status ISO Deluje 

Geografski nivo delovanja 

ISO 
Lokalni nivo 

Evolucija ISO Načrtovana 

Leto pričetka 

strukturiranja ISO 
2003 

Motivacija ISO Ekonomske, okoljske in družbene koristi 

Značilnosti družbenih 

akterjev v ISO 

 

 Primarna dejavnost: 

o storitvena dejavnost; 

o industrija. 

 Prevladujoče gospodarske panoge družbenih akterjev v 

industrijsko simbiotskem omrežju: 

o kemična industrija; 

o energetska industrija; 

o letalska industrija; 

o komunalne storitve; 

o podporne storitve. 

 Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki 

neposredno niso vključeni v industrijsko simbiotsko 

omrežje, vendar sodelujejo z družbenimi akterji pri 

svetovanju in izobraževanju: 

o podjetja; 

o posredniki; 

o gospodarske zbornice; 

o razvojne agencije; 

o univerze; 

o državne ustanove. 

Zastopane statistične 

regije ISO 
 West Midlans 

Tokovi, ki so predmet 

povezav v ISO 

 Odpadni viri: 

o odpadno gorivo; 

o odpadna plastika; 

o pepel; 

o oglje; 

o papirniški mulj; 

o preostali odpadki. 

Najpogostejši izzivi, s 

katerimi se soočajo 

družbeni akterji v ISO 

 Pomanjkanje časa za dane priložnosti. 

 Neustreznost trenutnih okoljskih predpisov. 

 Meje med medsektorskim partnerstvom. 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 
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Industrijsko simbiotsko omrežje v Združenem kraljestvu (od tu dalje ISO 15) v celoti deluje na 

lokalnem nivoju. Družbeni akterji, ki izvajajo industrijsko simbiozo, se nahajajo v mestu 

Birmingham, po številu prebivalcev drugem največjem mestu v Angliji, ki sodi v statistično 

regijo West Midlans. Evolucija strukturiranja ISO 15 je načrtovana, leto pričetka strukturiranja 

pa formalno pripisujejo letu 2003, ko se je v Združenem kraljestvu tudi uradno pričel izvajati 

program National Industrial Symbiosis Programme (NISP), ki deluje pod okriljem organizacije 

International Synergies in se ukvarja z iskanjem rešitev za predelavo odpadnih virov. 

Motivacijo za pričetek strukturiranja družbeni akterji pripisujejo ekonomskim, okoljskim in 

družbenim koristim, njihova primarna dejavnost pa so storitve in industrija. Prevladujoče 

gospodarske panoge družbenih akterjev so energetska, kemična in letalska industrija, sledijo 

jim še komunalne in podporne storitve – izmed najpomembnejših gospodarskih panog, ki so 

značilne za Združeno kraljestvo, sta zastopani dve – kemična in letalska industrija, medtem ko 

so med družbenimi akterji, ki neposredno niso vključeni v ISO 15, v sodelovanja vključena 

podjetja, posredniki, gospodarske zbornice, razvojne agencije, univerze in državne ustanove. 

Pri tokovih, ki so predmet povezav, prevladujejo materialni odpadni viri, v domeni katerih gre 

za izmenjave odpadnega goriva, odpadne plastike, pepela, oglja in papirniškega mulja. K 

izzivom, s katerimi se družbeni akterji v ISO 15 najpogosteje soočajo, slednji prištevajo t. i. 

časovno revščino oz. pomanjkanje časa za priložnosti, ki se redno pojavljajo in bi jih veljalo 

izkoristiti, neustreznost trenutnih okoljskih predpisov in meje med medsektorskim 

partnerstvom, ki se odražajo pri zagotavljanju in prekrivanju ključnih informacij med partnerji. 

 

Obravnavana industrijsko simbiotska omrežja v pretežni meri delujejo na lokalnem nivoju – 

takšnih je 8 (53 %), medtem ko 3 (20 %) delujejo na regionalnem, 3 (20 %) na državnem in 1 

(7 %) na mednarodnem nivoju. Kljub temu, da največje obravnavano industrijsko simbiotsko 

omrežje, tj. industrijsko simbiotsko omrežje v Sloveniji, formalno sicer deluje na mednarodnem 

nivoju, njegovo delovanje upoštevajoč sodelovanje z zgolj dvema družbenima akterjema iz 

sosednje Avstrije prištevamo k delovanju na državnem nivoju, kjer deluje z vsemi preostalimi 

(38) družbenimi akterji. Podobno velja tudi za industrijsko simbiotsko omrežje na Hrvaškem, 

ki prav tako formalno deluje na mednarodnem nivoju, pa ga upoštevajoč sodelovanje z zgolj 

enim družbenim akterjem iz Avstrije prištevamo k delovanju na regionalnem nivoju.  

 

Evolucija strukturiranja je bila za 8 industrijsko simbiotskih omrežij (53 %) vnaprej načrtovana, 

za 6 (40 %) delno spontana in delno vnaprej načrtovana in za 1 (7 %), tj. Kalundborg na 

Danskem, spontana. Za obravnavana industrijsko simbiotska omrežja je pretežno znan tudi 
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začetek strukturiranja – najstarejše med njimi je Kalundborg (7 %), ki se je uradno pričelo 

strukturirati v letu 1972, čeprav naj bi se zametki pričeli že leta 1952. Večina preostalih se je 

pričela strukturirati po letu 2000 (53 %). To velja za industrijsko simbiotsko omrežje v Italiji, 

Nemčiji, Sloveniji, Združenem kraljestvu in vsa na Švedskem, medtem ko za preostalih 6 (40 

%) leto pričetka strukturiranja formalno ni znano.  

 

Motivacijo za pričetek strukturiranja sodelujoči družbeni akterji v vseh industrijsko simbiotskih 

omrežjih (100 %) pripisujejo ekonomskim, družbenim in okoljskim koristim, prav tako pa je v 

vseh obravnavanih (100 %) primarna dejavnost sodelujočih družbenih akterjev storitvena 

dejavnost. Sledi ji industrija, ki je prisotna znotraj 13 industrijsko simbiotskih omrežij (87 %).  

 

Družbeni akterji, ki v vseh industrijsko simbiotskih omrežjih (15) izvajajo industrijsko 

simbiozo, se v domeni svoje primarne dejavnosti skupno ukvarjajo s 16 različnimi 

gospodarskimi panogami. Prevladujejo podporne storitve (20,6 %), ki jim sledijo komunalne 

storitve (19 %), energetika (14,3 %), kmetijstvo (9,5 %) ter lesna (4,8 %) in kemična industrija 

(4,8 %). V manjši meri so prisotne še kovinska (3,1 %), papirna (3,1 %), živilska (3,1 %), 

tekstilna (3,1 %), farmacevtska (3,1 %), steklarska (3,1 %), avtomobilska (1,6 %), 

biotehnološka (1,6 %) in letalska industrija (1,6 %) ter turizem (1,6 %).  

 

Prisotnost oz. vključenost družbenih akterjev, ki neposredno niso vključeni v industrijsko 

simbiotsko omrežje, vendar sodelujejo z družbenimi akterji pri svetovanju in izobraževanju, je 

na ravni obravnavanih industrijsko simbiotskih omrežij (15) zelo velika. Izmed 10 tipov 

družbenih akterjev, po katerih smo spraševali, znotraj vseh obravnavanih industrijsko 

simbiotskih omrežij (15) prevladuje sodelovanje s podjetji (87 %), z državnimi ustanovami (87 

%), kjer gre pretežno za sodelovanja z resornimi ministrstvi in občinami, z univerzami (73 %), 

raziskovalnimi inštituti (73 %), gospodarskimi zbornicami (66,7 %), izobraževalnimi 

ustanovami (66,7 %), s posredniki (53,3 %) in z razvojnimi agencijami (53,3 %). Nekoliko 

manj je sodelovanja z inkubatorji (40 %) in s tehnološkimi parki (33,3 %), medtem ko so 

posamezni družbeni akterji izpostavili tudi pomembnost sodelovanja z nekaterimi preostalimi 

družbenimi akterji, po katerih eksplicitno nismo spraševali – gre za sodelovanje z nevladnimi 

(13,3 %) in mednarodnimi organizacijami (6,7 %), s poslovnimi združenji (6,7 %) ter z društvi 

(6,7 %).  
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Pri zastopanosti teritorialnih enot znotraj posameznega obravnavanega industrijsko 

simbiotskega omrežja prevladuje zastopanost ene teritorialne enote,77 kar velja v kar 11 

industrijsko simbiotskih omrežjih (73,3 %). Zastopanost dveh teritorialnih enot je prisotna v 

enem (6,7 %) industrijsko simbiotskem omrežju, prav tako je na nivoju enega industrijsko 

simbiotskega omrežja prisotna zastopanost štirih (6,7 %), petih (6,7 %) in osmih teritorialnih 

enot (6,7 %). Naj spomnimo, da so štiri teritorialne enote zastopane v industrijsko simbiotskem 

omrežju v Srbiji, pet teritorialnih enot v industrijsko simbiotskem omrežju na Slovaškem in kar 

največ, osem teritorialnih enot, v največjem, tj. industrijsko simbiotskem omrežju v Sloveniji.  

 

Med tokovi, ki so predmet povezav in jih je v obravnavnih industrijsko simbiotskih omrežjih 

(15) skupno kar 40, prevladujejo odpadna voda (20 %), biološki odpadki (17,5 %), odpadni 

papir (10 %), odpadna guma (10 %) in odpadna embalaža (10 %). Izmed obravnavanih 

industrijsko simbiotskih omrežij (15) se na nivoju 10 (66,7 %) oz. v domeni posameznega 

industrijsko simbiotskega omrežja sodelujoči družbeni akterji soočajo z najrazličnejšimi izzivi, 

ki pomembno vplivajo na izvajanje njihove primarne dejavnosti. Prevladujejo izzivi, ki jih 

prinašajo novi zakonodajni predpisi s področja okolja in ravnanja z odpadki ter s tem povezana 

prilagajanja (17,4 %), in logistični izzivi, ki se odražajo pri neoptimalnih zalogah, spreminjanju 

cen odpadnih virov in v skladiščnih pomanjkljivostih na ravni družbenega akterja (17,4 %). 

Sledijo izzivi, ki jih narekujejo zastareli zakonodajni predpisi s področja okolja in ravnanja z 

odpadki (13 %), pomanjkanje motivacije za izvajanje industrijske simbioze in krožnega 

gospodarstva (13 %) ter pravnoformalne reorganizacije sodelujočih družbenih akterjev (8,7 %). 

V manjši meri so prisotni še izzivi, ki jih predstavlja prost pretok ljudi (4,3 %), odhod družbenih 

akterjev iz industrijsko simbiotskega omrežja (4,3 %), prikrivanje pomembnih informacij med 

družbenimi akterji (4,3 %), težave pri mreženju in s tem pri pridobivanju novih družbenih 

akterjev (4,3 %), premajhno poznavanje industrijske simbioze, da bi celostno prepoznali, kako 

velike ekonomske koristi lahko prinaša (4,3 %), časovna revščina oz. pomanjkanje časa za 

ponujene priložnosti, ki bi jih veljalo izkoristiti (4,3 %), in nepredvidljiva razpoložljivost 

odpadnih virov na trgu (4,3 %). 

 

                                                           
77 K teritorialnim enotam v pričujočem delu prištevamo regije, statistične regije, okrožja, okraje in 

zvezne dežele, ki urejajo upravno-teritorialno razdelitev znotraj posamezne obravnavane države. 
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4.3 Strukturno-analitične in statistične značilnosti identificiranih industrijsko 

simbiotskih omrežij 

 

V tem poglavju se za identificirana oz. obravnavana industrijsko simbiotska omrežja (15), 

katerih delovanje prikazujemo v razdelku 4.2, osredinimo na njihove strukturno-analitične in 

nekatere statistične značilnosti. Za posamezno industrijsko simbiotsko omrežje oz. študijo 

primera prvotno prikažemo grafični oz. ilustrativni izris78 industrijsko simbiotskega omrežja, 

ki ga izrišemo v programskem orodju Pajek in nam poda topološko predstavo o njegovi 

obstoječi strukturi. Krožci predstavljajo vozlišča, besedila v bližini vozlišč primarno dejavnost 

družbenega akterja, ki nastopa kot vozlišče, puščice povezave med vozlišči, števila nad 

povezavami pa število odpadnih virov med dvema vozliščema. Na tem mestu je treba poudariti, 

da dinamika in obseg povezav med družbenimi akterji nista upoštevana, iz česar izhaja, da 

slednja ne predstavljata uteži, ki sicer veljata za ključni pri določanju (kvantitativnih) mer 

središčnosti. Nadalje prikažemo osnovne strukturne in statistične značilnosti – število 

družbenih akterjev/vozlišč, število sodelovanj/povezav med družbenimi akterji v industrijsko 

simbiotskem omrežju in s tem velikost slednjega, povprečno število družbenih akterjev/vozlišč, 

povprečno število vseh povezav na industrijsko simbiotsko omrežje ter povprečno stopnjo 

družbenih akterjev/vozlišč znotraj industrijsko simbiotskega omrežja, ki nam pove, koliko 

odpadnih virov prihaja in koliko odhaja od družbenega akterja. Nadalje prikažemo strukturno-

analitične značilnosti. Za posamezno industrijsko simbiotsko omrežje prikažemo število ciklov 

z dvema, s tremi, štirimi in petimi povezavami, kjer gre za t. i. usmerjene ciklične podgrafe, ki 

imajo vse povezave usmerjene v isto smer, z začetkom in koncem v istem vozlišču. S številom 

ciklov z različnim številom povezav tako izvemo, koliko krožnih podomrežij imamo znotraj 

posameznega industrijsko simbiotskega omrežja. Nadalje prikažemo normalizirano število 

ciklov v industrijsko simbiotskem omrežju, ki je kvantitativna mera cikličnosti omrežij in nam 

pomaga ugotoviti, kako linearna oz. krožna so obravnavana industrijsko simbiotska omrežja, 

če vsebujejo posamezne cikle. Upoštevajoč, da dinamika in obseg izmenjav nista upoštevana, 

ne obravnavamo kvantitativnih mer središčnosti, ampak kvalitativno mero pomembnosti, s 

katero ugotavljamo, ali se kakšen družbeni akter oz. vozlišče nahaja na pomembnem položaju 

oz. lokaciji in je zaradi svojih povezav z drugimi vozlišči opaznejši kot preostala vozlišča. 

                                                           
78 Seznam povezav, s katerim definiramo obravnavana industrijsko simbiotska omrežja, kjer za vsako 

vozlišče navedemo seznam vseh vozlišč, s katerimi je vozlišče povezano, v datoteki .txt v omenjenem 

programskem orodju predstavlja osnovo za ilustrativni izris industrijsko simbiotskega omrežja (Priloga 

4) 
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Prikažemo tudi časovnost, ki nam pove, ali so povezave med družbenimi akterji dogodkovne 

oz. enkratne ali prisotnostne oz. trajajoče, pri čemer povezav ne proučujemo kot konstantne, 

ampak nas zgolj zanima, ali se zgodijo na dnevni, tedenski, mesečni, polletni in/ali letni ravni. 

Nadaljujemo še s petimi statističnimi značilnostmi, in sicer v kilometrih (km) najprej prikažemo 

povprečno, maksimalno in minimalno geografsko razdaljo med družbenimi akterji oz. vozlišči 

znotraj enega oz. obravnavanega industrijsko simbiotskega omrežja. Nadalje kot statistična 

kazalca prikažemo še standardno deviacijo (SD), ki nam pokaže, kako razpršene so vrednosti v 

populaciji oz. v industrijsko simbiotskem omrežju, ter koeficient variacije (KV), ki nam pokaže, 

kako razpršene so statistične enote okoli aritmetične sredine (AS) oz. povprečne geografske 

razdalje med družbenimi akterji/vozlišči. Strukturno-analitične značilnosti izračunamo v 

programskem orodju Pajek, medtem ko statistične značilnosti izračunamo v programskem 

orodju IBM SPSS, 23.0. Priloga 5 prikazuje formule za izračun strukturno-analitičnih in 

statističnih značilnosti. Tabela 4.14 prikazuje strukturno-analitične in statistične značilnosti 

študije primera 1 oz. industrijsko simbiotskega omrežja v Avstriji (ISO 1). 

 

Tabela 4.14 Strukturno-analitične in statistične značilnosti v ISO 1 

 

Strukturno-analitične in statistične značilnosti 

Strukturne 

značilnosti 

 Ilustrativni prikaz ISO: 

Osnovne 

statistične 

značilnosti 

 Število družbenih akterjev/vozlišč: 9 

 Število sodelovanj/povezav med družbenimi akterji/vozlišči: 22 

 Velikost ISO: majhno 

 Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč (vhod in izhod): 4,89 

Strukturno-

analitične 

značilnosti 

 Število ciklov v ISO: 0 

o število ciklov z 2 vozliščema: 0 

o število ciklov s 3 vozlišči: 0 

o število ciklov s 4 vozlišči: 0 

o število ciklov s 5 vozlišči: 0 

 Normalizirano število ciklov v ISO: 0,00 

 Število družbenih akterjev/vozlišč na pomembnem položaju: 3 
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 Časovnost: vse povezave med družbenimi akterji so trajajoče 

 Vzporednost povezav/sodelovanja med družbenima akterjema: 

enosmerne in dvosmerne vzporedne povezave 

Statistične 

značilnosti 

 Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 63,90 km 

 Minimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 9,00 km 

 Maksimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 120 km 

 Standardna deviacija (v km): 30,16 km 

 Koeficient variacije (v %): 47,20 % 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Industrijsko simbiotsko omrežje Styria v Avstriji (od tu dalje ISO 1) upoštevajoč število 

družbenih akterjev/vozlišč in število sodelovanj/povezav med njimi velja za majhno omrežje. 

Naj spomnimo, da omrežje, ki vsebuje nekaj deset vozlišč in povezav, velja za majhno omrežje, 

omrežje z nekaj sto vozlišči in povezavami velja za srednje veliko omrežje in omrežje z nekaj 

tisoč vozlišči in povezavami za veliko omrežje (Mrvar 2016). Povprečna stopnja družbenih 

akterjev/vozlišč znaša 4,89, kar nadalje pomeni, da v posamezno vozlišče povprečno vstopa 

in/ali izstopa 5 odpadnih virov. ISO 1 ne vsebuje nobenega cikla, kar nadalje pomeni, da je 

bistveno bolj linearno kot krožno delujoče industrijsko simbiotsko omrežje. ISO 1 poleg enega 

vozlišča (cementarna v mestu Retznei), ki za razliko od preostalih vozlišč nekoliko bolj izstopa 

z večjo skupno stopnjo, vsebuje še dve vozlišči, ki imata skupno stopnjo nekoliko večjo 

(proizvodnja papirja v mestu Zeltweg in lesna industrija oz. žaga v mestu Eppenstein), in zato 

topološko gledano velja za strukturno razpršeno industrijsko simbiotsko omrežje. Vse povezave 

med družbenimi akterji, ki upoštevajoč pričetek strukturiranja ISO 1 trajajo že nekaj let in so 

glede na pogostost sodelovanja pogoste, so trajajoče. Med posameznimi družbenimi akterji 

potekajo tudi dvosmerne vzporedne povezave. Povprečna geografska razdalja med družbenimi 

akterji znaša 63,90 km, minimalna geografska razdalja 9,00 km, medtem ko maksimalna 

geografska razdalja znaša kar 120,00 km. Standardna deviacija znaša 30,16 km, ki nam pokaže, 

da so vrednosti v industrijsko simbiotskem omrežju med seboj razpršene za 30,16 km, koeficient 

variacije, ki znaša 47,20 %, pa nam pokaže, da so družbeni akterji kot enote okoli povprečne 

geografske razdalje med družbenimi akterji razpršeni za 47,20 %. Tabela 4.15 v nadaljevanju 

prikazuje strukturno-analitične in statistične značilnosti študije primera 2 oz. industrijsko 

simbiotskega omrežja na Danskem (ISO 2). 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

196 
 

Tabela 4.15 Strukturno-analitične in statistične značilnosti v ISO 2 

 

Strukturno-analitične in statistične značilnosti 

Strukturne 

značilnosti 

 Ilustrativni prikaz ISO: 

Osnovne 

statistične 

značilnosti 

 Število družbenih akterjev/vozlišč: 11 

 Število sodelovanj/povezav med družbenimi akterji/vozlišči: 33  

 Velikost ISO: majhno 

 Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč (vhod in izhod): 6,00 

Strukturno-

analitične 

značilnosti 

 Število ciklov v ISO: 9 

o število ciklov z 2 vozliščema: 3 

o število ciklov s 3 vozlišči: 2 

o število ciklov s 4 vozlišči: 2 

o število ciklov s 5 vozlišči: 2 

 Normalizirano število ciklov v ISO: 0,82 

 Število družbenih akterjev/vozlišč na pomembnem položaju: 1 

 Časovnost: vse povezave med družbenimi akterji so trajajoče 

 Vzporednost povezav/sodelovanja med družbenima akterjema: 

enosmerne in dvosmerne vzporedne povezave 

Statistične 

značilnosti 

 Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 3,21 km 

 Minimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 1,00 km 

 Maksimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 11,00 km 

 Standardna deviacija (v km): 3,44 km 

 Koeficient variacije (v %): 107,22 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 
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Industrijsko simbiotsko omrežje Kalundborg na Danskem (od tu dalje ISO 2) upoštevajoč 

število družbenih akterjev/vozlišč in število sodelovanj/povezav med njimi velja za majhno 

omrežje. Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč znaša 6,00, kar v nadaljevanju pomeni, 

da v posamezno vozlišče povprečno vstopa in/ali izstopa 6 odpadnih virov. ISO 2 vsebuje 9 

ciklov, kar nadalje pomeni, da velja za bistveno bolj krožno kot linearno delujoče industrijsko 

simbiotsko omrežje – to dokazuje tudi normalizirano število ciklov, ki znaša 0,82. Upoštevajoč, 

da ISO 2 vsebuje eno vozlišče (komunalna dejavnost v mestu Kalundborg), ki za razliko od 

preostalih vozlišč zelo izstopa z višjo skupno stopnjo, velja za strukturno nerazpršeno 

industrijsko simbiotsko omrežje. Vse povezave med družbenimi akterji, ki upoštevajoč pričetek 

strukturiranja ISO 2 trajajo že nekaj let in so glede na pogostost sodelovanja pogoste, so 

trajajoče. Med posameznimi družbenimi akterji potekajo tudi vzporedne povezave, in sicer ko 

med dvema družbenima akterjema v eno ali v obe smeri vzporedno poteka več različnih 

povezav. Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji je majhna, znaša namreč 3,21 

km in izhaja iz majhne minimalne geografske razdalje, ki znaša zgolj 1,00 km, in majhne 

maksimalne geografske razdalje, ki znaša 11,00 km. Majhna je tudi standardna deviacija, ki 

znaša 3,44 km in nam pokaže, da so vrednosti v industrijsko simbiotskem omrežju med seboj 

razpršene za 3,44 km. Koeficient variacije znaša 107,22, saj je, kot lahko vidimo, standardna 

deviacija od povprečne geografske razdalje med družbenimi akterji večja za 0,23 km. Tabela 

4.16 v nadaljevanju prikazuje strukturno-analitične in statistične značilnosti študije primera 3 

oz. industrijsko simbiotskega omrežja na Finskem (ISO 3). 
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Tabela 4.16 Strukturno-analitične in statistične značilnosti v ISO 3 

 

Strukturno-analitične in statistične značilnosti 

Strukturne 

značilnosti 

 Ilustrativni prikaz ISO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne 

statistične 

značilnosti 

 Število družbenih akterjev/vozlišč: 9 

 Število sodelovanj/povezav med družbenimi akterji/vozlišči: 22  

 Velikost ISO: majhno 

 Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč (vhod in izhod): 4,89 

Strukturno-

analitične 

značilnosti 

 Število ciklov v ISO: 2 

o število ciklov z 2 vozliščema: 0 

o število ciklov s 3 vozlišči: 0 

o število ciklov s 4 vozlišči: 0 

o število ciklov s 5 vozlišči: 2 

 Normalizirano število ciklov v ISO: 0,22 

 Število družbenih akterjev/vozlišč na pomembnem položaju: 3 

 Časovnost: vse povezave med družbenimi akterji so trajajoče 

 Vzporednost povezav/sodelovanja med družbenima akterjema: 

enosmerne in dvosmerne vzporedne povezave 

Statistične 

značilnosti 

 Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 7,70 km 

 Minimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 1,00 km 

 Maksimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 18,00 km 

 Standardna deviacija (v km): 4,67 km 

 Koeficient variacije (v %): 60,65 % 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 
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Industrijsko simbiotsko omrežje Forrsa na Finskem (od tu dalje ISO 3) upoštevajoč število 

družbenih akterjev/vozlišč in število sodelovanj/povezav med njimi velja za majhno omrežje, 

pri čemer je število vozlišč in povezav med njimi popolnoma enako kot pri ISO 1. Povprečna 

stopnja družbenih akterjev/vozlišč znaša 4,89, kar v nadaljevanju pomeni, da v posamezno 

vozlišče povprečno vstopa in/ali izstopa 5 odpadnih virov. ISO 3 vsebuje 2 cikla, v katera je 

vključenih 5 vozlišč in kar nadalje pomeni, da ISO 3 velja za nekoliko bolj krožno kot linearno 

delujoče industrijsko simbiotsko omrežje – to dokazuje tudi normalizirano število ciklov, ki 

znaša 0,22. ISO 3 poleg vozlišča, ki ga predstavlja proizvodnja biogoriv 2 v mestu Forssa, 

vsebuje še dve vozlišči, ki imata skupno stopnjo nekoliko večjo (proizvodnja goriv in 

proizvodnja otrobov v mestu Jokioinen), in zato topološko gledano velja za strukturno razpršeno 

industrijsko simbiotsko omrežje. Vse povezave med družbenimi akterji, ki upoštevajoč pričetek 

strukturiranja ISO 3 trajajo že nekaj let in so glede na pogostost sodelovanja pogoste, so 

trajajoče. Med posameznimi družbenimi akterji potekajo tudi dvosmerne vzporedne povezave. 

Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji je relativno majhna in znaša 7,70 km, kot 

pri ISO 2 pa izhaja iz majhne minimalne geografske razdalje, ki znaša zgolj 1,00 km, in relativno 

majhne maksimalne geografske razdalje, ki znaša 18,00 km. Majhna je tudi standardna deviacija, 

ki znaša 4,67 km in nam pokaže, da so vrednosti v industrijsko simbiotskem omrežju med seboj 

razpršene za 3,44 km, koeficient variacije, ki znaša 60,65 %, pa nam pokaže, da so družbeni 

akterji kot enote okoli povprečne geografske razdalje med družbenimi akterji razpršeni za 60,65 

%. Tabela 4.17 v nadaljevanju prikazuje strukturno-analitične in statistične značilnosti študije 

primera 4 oz. industrijsko simbiotskega omrežja na Hrvaškem (ISO 4). 
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Tabela 4.17 Strukturno-analitične in statistične značilnosti v ISO 4 

 

Strukturno-analitične in statistične značilnosti 

Strukturne 

značilnosti 

 Ilustrativni prikaz ISO: 

Osnovne 

statistične 

značilnosti 

 Število družbenih akterjev/vozlišč: 22 

 Število sodelovanj/povezav med družbenimi akterji/vozlišči: 52 

 Velikost ISO: majhno 

 Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč (vhod in izhod): 4,72 

Strukturno

-analitične 

značilnosti 

 Število ciklov v ISO: 0 

o število ciklov z 2 vozliščema: 0 

o število ciklov s 3 vozlišči: 0 

o število ciklov s 4 vozlišči: 0 

o število ciklov s 5 vozlišči: 0 

 Normalizirano število ciklov v ISO: 0,00 

 Število družbenih akterjev/vozlišč na pomembnem položaju: 1 

 Časovnost: vse povezave med družbenimi akterji so trajajoče 

 Vzporednost povezav/sodelovanja med družbenima akterjema: 

enosmerne vzporedne povezave 

Statistične 

značilnosti 

 Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v km): 

54,94 km 

 Minimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v km): 

0,50 km 

 Maksimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v km): 

230,00 km 

 Standardna deviacija (v km): 59,66 km 

 Koeficient variacije (v %): 108,59 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 
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Industrijsko simbiotsko omrežje na Hrvaškem (od tu dalje ISO 4) upoštevajoč število družbenih 

akterjev/vozlišč in število sodelovanj/povezav med njimi velja za majhno omrežje. Povprečna 

stopnja družbenih akterjev/vozlišč znaša 4,72, kar v nadaljevanju pomeni, da v posamezno 

vozlišče povprečno vstopa in/ali izstopa 5 odpadnih virov. ISO 4 ne vsebuje nobenega cikla, kar 

nadalje pomeni, da velja za bistveno bolj linearno kot krožno delujoče industrijsko simbiotsko 

omrežje. ISO 4 vsebuje eno vozlišče (komunalna dejavnost v mestu Čakovec), ki za razliko od 

preostalih vozlišč zelo izstopa z višjo skupno stopnjo, in zato velja za strukturno nerazpršeno 

industrijsko simbiotsko omrežje. Vse povezave med družbenimi akterji, ki upoštevajoč pričetek 

strukturiranja ISO 4 trajajo že nekaj let in so glede na pogostost sodelovanja pogoste, so 

trajajoče. Med posameznimi družbenimi akterji potekajo enosmerne vzporedne povezave. 

Geografske razdalje so za razliko od predhodnih dveh bistveno drugačne. Medtem ko povprečna 

geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči znaša 54,94 km, znaša minimalna 

geografska razdalja samo 0,50 km, maksimalna geografska razdalja pa kar 230,00 km. 

Posledično temu je višja tudi standardna deviacija, ki znaša 59,66 km, koeficient variacije pa 

upoštevajoč, da je standardna deviacija višja kot povprečna geografska razdalja med družbenimi 

akterji/vozlišči, znaša 108,59. Tabela 4.18 v nadaljevanju prikazuje strukturno-analitične in 

statistične značilnosti študije primera 5 oz. industrijsko simbiotskega omrežja v Italiji (ISO 5). 

 

Tabela 4.18 Strukturno-analitične in statistične značilnosti v ISO 5 

 

Strukturno-analitične in statistične značilnosti 

Strukturne 

značilnosti 

 Ilustrativni prikaz ISO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne 

statistične 

značilnosti 

 Število družbenih akterjev/vozlišč: 5 

 Število sodelovanj/povezav med družbenimi akterji/vozlišči: 13 

 Velikost ISO: majhno 

 Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč (vhod in izhod): 5,20 
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Strukturno-

analitične 

značilnosti 

 Število ciklov v ISO: 1 

o število ciklov z 2 vozliščema: 1 

o število ciklov s 3 vozlišči: 0 

o število ciklov s 4 vozlišči: 0 

o število ciklov s 5 vozlišči: 0 

 Normalizirano število ciklov v ISO: 0,20 

 Število družbenih akterjev/vozlišč na pomembnem položaju: 2 

 Časovnost: vse povezave med družbenimi akterji so trajajoče 

 Vzporednost povezav/sodelovanja med družbenima akterjema: 

dvosmerne vzporedne povezave 

Statistične 

značilnosti 

 Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 21,60 km 

 Minimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 4,00 km 

 Maksimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 44,00 km 

 Standardna deviacija (v km): 18,35 km 

 Koeficient variacije (v %): 84,94 % 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Industrijsko simbiotsko omrežje Mantova v Italiji (od tu dalje ISO 5) upoštevajoč število 

družbenih akterjev/vozlišč in število sodelovanj/povezav med njimi velja za majhno omrežje. 

Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč znaša 5,20, kar v nadaljevanju pomeni, da v 

posamezno vozlišče povprečno vstopa in izstopa 5 odpadnih virov. ISO 5 sicer vsebuje 1 cikel 

z vključenostjo dveh vozlišč, vendar velja za bistveno bolj linearno kot krožno delujoče 

industrijsko simbiotsko omrežje. ISO 5 vsebuje dve vozlišči (proizvodnja bioplina in 

agrokulturna dejavnost v mestu Mantova), ki za razliko od preostalih vozlišč v enaki meri 

nekoliko izstopata z višjo skupno stopnjo, zato velja za strukturno razpršeno industrijsko 

simbiotsko omrežje. Vse povezave med družbenimi akterji, ki upoštevajoč pričetek 

strukturiranja ISO 5 trajajo že nekaj let in so glede na pogostost sodelovanja pogoste, so 

trajajoče. Med posameznimi družbenimi akterji potekajo dvosmerne vzporedne povezave. 

Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči znaša 21,60 km, minimalna 

geografska razdalja 44,00 km in maksimalna geografska razdalja prav tako 44,00 km. 

Standardna deviacija znaša 18,35 km, ki nam pokaže, da so vrednosti v industrijsko simbiotskem 

omrežju med seboj razpršene za 18,35 km, koeficient variacije, ki znaša 84,94 %, pa nam 

pokaže, da so družbeni akterji kot enote okoli povprečne geografske razdalje med družbenimi 

akterji razpršeni za 84,94 %. Tabela 4.19 v nadaljevanju prikazuje strukturno-analitične in 
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statistične značilnosti študije primera 6 oz. industrijsko simbiotskega omrežja v Nemčiji (ISO 

6). 

 

Tabela 4.19 Strukturno-analitične in statistične značilnosti v ISO 6 

 

Strukturno-analitične in statistične značilnosti 

Strukturne 

značilnosti 

 Ilustrativni prikaz ISO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne 

statistične 

značilnosti 

 Število družbenih akterjev/vozlišč: 6 

 Število sodelovanj/povezav med družbenimi akterji/vozlišči: 14 

 Velikost ISO: majhno 

 Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč (vhod in izhod): 4,67 

Strukturno-

analitične 

značilnosti 

 Število ciklov v ISO: 0 

o število ciklov z 2 vozliščema: 0 

o število ciklov s 3 vozlišči: 0 

o število ciklov s 4 vozlišči: 0 

o število ciklov s 5 vozlišči: 0 

 Normalizirano število ciklov v ISO: 0 

 Število družbenih akterjev/vozlišč na pomembnem položaju: 1 

 Časovnost: vse povezave med družbenimi akterji so trajajoče 

 Vzporednost povezav/sodelovanja med družbenima akterjema: 

enosmerne vzporedne povezave 

Statistične 

značilnosti 

 Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 0,50 km 

 Minimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 0,00 km 

 Maksimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 1,00 km 

 Standardna deviacija (v km): 0,50 km 

 Koeficient variacije (v %): 100 % 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 
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Industrijsko simbiotsko omrežje Wismar v Nemčiji (od tu dalje ISO 6) upoštevajoč število 

družbenih akterjev/vozlišč in število sodelovanj/povezav med njimi velja za majhno omrežje. 

Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč znaša 4,67, kar v nadaljevanju pomeni, da v 

posamezno vozlišče povprečno vstopa in izstopa 5 odpadnih virov. ISO 6 ne vsebuje nobenega 

cikla, kar nadalje pomeni, da velja za bistveno bolj linearno kot krožno delujoče industrijsko 

simbiotsko omrežje. ISO 6 vsebuje eno vozlišče (proizvodnja peletov v mestu Wismar), ki za 

razliko od preostalih vozlišč nekoliko izstopa z višjo skupno stopnjo, zato velja za strukturno 

nerazpršeno industrijsko simbiotsko omrežje. Vse povezave med družbenimi akterji, ki 

upoštevajoč pričetek strukturiranja ISO 6 trajajo že nekaj let in so glede na pogostost sodelovanja 

pogoste, so trajajoče. Med posameznimi družbenimi akterji potekajo enosmerne vzporedne 

povezave. Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči je zelo majhna in 

znaša 0,50 km, medtem ko minimalna geografska razdalja zaradi prisotnosti dveh vozlišč na isti 

geografski lokaciji znaša 0,00 km in maksimalna geografska razdalja 1,00 km. Standardna 

deviacija znaša 18,35 km, ki nam pokaže, da so vrednosti v industrijsko simbiotskem omrežju 

med seboj razpršene za 0,50 km, koeficient variacije, ki znaša 100,00 %, pa nam pokaže, da so 

družbeni akterji kot enote okoli povprečne geografske razdalje med družbenimi akterji razpršeni 

za 100,00 %. Tabela 4.20 v nadaljevanju prikazuje strukturno-analitične in statistične 

značilnosti študije primera 7 oz. industrijsko simbiotskega omrežja na Slovaškem (ISO 7). 
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Tabela 4.20 Strukturno-analitične in statistične značilnosti v ISO 7 

 

Strukturno-analitične in statistične značilnosti 

Strukturne 

značilnosti 

 Ilustrativni prikaz ISO 

Osnovne 

statistične 

značilnosti 

 Število družbenih akterjev/vozlišč: 11 

 Število sodelovanj/povezav med družbenimi akterji/vozlišči: 28 

 Velikost ISO: majhno 

 Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč (vhod in izhod): 5,10 

Strukturno-

analitične 

značilnosti 

 Število ciklov v ISO: 0 

o število ciklov z 2 vozliščema: 0 

o število ciklov s 3 vozlišči: 0 

o število ciklov s 4 vozlišči: 0 

o število ciklov s 5 vozlišči: 0  

 Normalizirano število ciklov v ISO: 0 

 Število družbenih akterjev/vozlišč na pomembnem položaju: 1 

 Časovnost: vse povezave med družbenimi akterji so trajajoče 

 Vzporednost povezav/sodelovanja med družbenima akterjema: 

enosmerne vzporedne povezave 

Statistične 

značilnosti 

 Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 130,04 km 

 Minimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 2,00 km 

 Maksimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 350,00 km 

 Standardna deviacija (v km): 98,10 km 

 Koeficient variacije (v %): 75,44 %  

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 
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Industrijsko simbiotsko omrežje na Slovaškem (od tu dalje ISO 7) upoštevajoč število 

družbenih akterjev/vozlišč in število sodelovanj/povezav med njimi velja za majhno omrežje. 

Povprečna vrednost stopnje družbenega akterja/vozlišča znaša 2,54, kar v nadaljevanju pomeni, 

da v posamezno vozlišče povprečno vstopajo in izstopajo 3 odpadni viri. ISO 7 ne vsebuje 

nobenega cikla, kar nadalje pomeni, da velja za bistveno bolj linearno kot krožno delujoče 

industrijsko simbiotsko omrežje. Upoštevajoč da ISO 7 vsebuje vozlišče (koordinator, 

posredovalec in zbiralec odpadkov v mestu Bratislava), ki za razliko od preostalih vozlišč zelo 

izstopa z višjo skupno stopnjo, velja za strukturno nerazpršeno industrijsko simbiotsko omrežje. 

Vse povezave med družbenimi akterji, ki upoštevajoč pričetek strukturiranja ISO 7 trajajo že 

nekaj let in so glede na pogostost sodelovanja pogoste, so trajajoče. Med posameznimi 

družbenimi akterji potekajo enosmerne vzporedne povezave. Povprečna geografska razdalja 

med družbenimi akterji/vozlišči je precejšnja in znaša 130,04 km, medtem ko je minimalna 

geografska razdalja majhna in znaša 2,00 km, maksimalna geografska razdalja pa velika in znaša 

350,00 km. Standardna deviacija upoštevajoč velika razhajanja med geografskimi razdaljami 

znaša 98,10 km, ki nam pokaže, da so vrednosti v industrijsko simbiotskem omrežju med seboj 

razpršene za 98,10 km, koeficient variacije, ki znaša 75,44 %, pa nam pokaže, da so družbeni 

akterji kot enote okoli povprečne geografske razdalje med družbenimi akterji razpršeni za 75,44 

%. Tabela 4.21 v nadaljevanju prikazuje strukturno-analitične in statistične značilnosti študije 

primera 8 oz. industrijsko simbiotskega omrežja v Sloveniji (ISO 8). 

 

Tabela 4.21 Strukturno-analitične in statistične značilnosti v ISO 8 

 

Strukturno-analitične in statistične značilnosti 

Strukturne 

značilnosti 

 Ilustrativni prikaz ISO: 
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Osnovne 

statistične 

značilnosti 

 Število družbenih akterjev/vozlišč: 40 

 Število sodelovanj/povezav med družbenimi akterji/vozlišči: 90 

 Velikost ISO: majhno 

 Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč (vhod in izhod): 4,50 

Strukturno-

analitične 

značilnosti 

 Število ciklov v ISO: 2 

o število ciklov z 2 vozliščema: 2 

o število ciklov s 3 vozlišči: 0 

o število ciklov s 4 vozlišči: 0 

o število ciklov s 5 vozlišči: 0 

 Normalizirano število ciklov v ISO: 0,05 

 Število družbenih akterjev/vozlišč na pomembnem položaju: 3 

 Časovnost: vse povezave med družbenimi akterji so trajajoče 

 Vzporednost povezav/sodelovanja med družbenima akterjema: 

enosmerne in dvosmerne vzporedne povezave 

Statistične 

značilnosti 

 Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 75,65 km 

 Minimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 0,50 km 

 Maksimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 354,00 km 

 Standardna deviacija (v km): 76,85 km 

 Koeficient variacije (v %): 101,59  

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Industrijsko simbiotsko omrežje v Sloveniji (od tu dalje ISO 8) upoštevajoč število družbenih 

akterjev/vozlišč in število sodelovanj/povezav med njimi velja za majhno omrežje. Povprečna 

stopnja družbenih akterjev/vozlišč znaša 4,50, kar v nadaljevanju pomeni, da v posamezno 

vozlišče povprečno vstopajo in/ali izstopajo 4 odpadni viri. ISO 8 sicer vsebuje 2 cikla z 

vključenostjo dveh vozlišč, vendar velja za bistveno bolj linearno kot krožno delujoče 

industrijsko simbiotsko omrežje. ISO 8 poleg vozlišča, ki ga predstavlja komunalna dejavnost 2 

v Novem mestu, vsebuje še dve vozlišči, ki imata skupno stopnjo nekoliko večjo (proizvodnja 

papirja 1 v mestu Krško in družba za ravnanje z odpadki v mestu Ljubljana), zato topološko 

gledano velja za strukturno razpršeno industrijsko simbiotsko omrežje. Vse povezave med 

družbenimi akterji, ki upoštevajoč pričetek strukturiranja ISO 8 trajajo že nekaj let in so glede 

na pogostost sodelovanja pogoste, so trajajoče. Med posameznimi družbenimi akterji potekajo 

enosmerne in dvosmerne vzporedne povezave. Povprečna geografska razdalja med družbenimi 

akterji/vozlišči znaša 75,65 km, medtem ko je minimalna geografska razdalja izrazito majhna in 

znaša 0,50 km, maksimalna geografska razdalja pa velika in znaša 354,00 km. Standardna 
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deviacija upoštevajoč velika razhajanja med geografskimi razdaljami znaša 76,85 km, ki nam 

pokaže, da so vrednosti v industrijsko simbiotskem omrežju med seboj razpršene za 76,85 km, 

koeficient variacije pa upoštevajoč, da je standardna deviacija višja od povprečne geografske 

razdalje med družbenimi akterji/vozlišči, znaša 101,59. Tabela 4.22 v nadaljevanju prikazuje 

strukturno-analitične in statistične značilnosti študije primera 9 oz. industrijsko simbiotskega 

omrežja v Sloveniji (ISO 9). 
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Tabela 4.22 Strukturno-analitične in statistične značilnosti v ISO 9 

 

Strukturno-analitične in statistične značilnosti 

Strukturne 

značilnosti 

 Ilustrativni prikaz ISO: 

Osnovne 

statistične 

značilnosti 

 Število družbenih akterjev/vozlišč: 13 

 Število sodelovanj/povezav med družbenimi akterji/vozlišči: 28 

 Velikost ISO: majhno 

 Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč (vhod in izhod): 4,31 

Strukturno-

analitične 

značilnosti 

 Število ciklov v ISO: 0 

o število ciklov z 2 vozliščema: 0 

o število ciklov s 3 vozlišči: 0 

o število ciklov s 4 vozlišči: 0 

o število ciklov s 5 vozlišči: 0 

 Normalizirano število ciklov v ISO: 0,00 

 Število družbenih akterjev/vozlišč na pomembnem položaju: 1 

 Časovnost: vse povezave med družbenimi akterji so trajajoče 

 Vzporednost povezav/sodelovanja med družbenima akterjema: 0 

Statistične 

značilnosti 

 Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 4.405,33 km 

 Minimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 1,00 km 

 Maksimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 12.900,00 km 

 Standardna deviacija (v km): 3.872,63 km 

 Koeficient variacije (v %): 87,91 % 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Industrijsko simbiotsko omrežje v Sloveniji (od tu dalje ISO 9) upoštevajoč število družbenih 

akterjev/vozlišč in število sodelovanj/povezav med njimi velja za majhno omrežje. Povprečna 

stopnja družbenih akterjev/vozlišč znaša 4,31, kar v nadaljevanju pomeni, da v posamezno 
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vozlišče povprečno vstopajo in/ali izstopajo 4 odpadni viri. ISO 9 ne vsebuje nobenega cikla, 

kar nadalje pomeni, da topološko gledano velja za bistveno bolj linearno kot krožno delujoče 

industrijsko simbiotsko omrežje. ISO 9 vsebuje eno vozlišče, ki ga predstavljata skladiščenje in 

mehanska predelava odpadkov PA 6 v Ajdovščini in ki za razliko od preostalih vozlišč zelo 

izstopa z višjo skupno stopnjo, zato velja za strukturno nerazpršeno industrijsko simbiotsko 

omrežje. Vse povezave med družbenimi akterji, ki upoštevajoč pričetek strukturiranja ISO 9 

trajajo že nekaj let in so glede na pogostost sodelovanja pogoste, so trajajoče. Med posameznimi 

družbenimi akterji ne potekajo vzporedne povezave. Geografske razdalje med družbenimi 

akterji/vozlišči znotraj tega industrijsko simbiotskega omrežja so najvišje izmed vseh 

obravnavanih, saj ISO 9 z vključenostjo 9 držav v celoti deluje na mednarodnem nivoju. 

Povprečna geografska razdalja tako znaša 4.405,33 km, medtem ko je minimalna geografska 

razdalja zaradi prisotnosti dveh družbenih akterjev v Ljubljani na skoraj isti geografski lokaciji 

zelo majhna in znaša zgolj 1,00 km. Maksimalna geografska razdalja je, kot omenjeno, izjemno 

velika in znaša 12.900 km. Upoštevajoč velika razhajanja med geografskimi razdaljami je velika 

tudi standardna deviacija, ki znaša 3.872,63 km in nam pokaže, da so vrednosti v industrijsko 

simbiotskem omrežju med seboj razpršene za 3.872,63 km, koeficient variacije, ki znaša 87,91 

%, pa nam pokaže, da so družbeni akterji kot enote okoli povprečne geografske razdalje med 

družbenimi akterji razpršeni za 87,91 %. Tabela 4.23 v nadaljevanju prikazuje strukturno-

analitične in statistične značilnosti študije primera 10 oz. industrijsko simbiotskega omrežja v 

Srbiji (ISO 10). 
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Tabela 4.23 Strukturno-analitične in statistične značilnosti v ISO 10 

 

Strukturno-analitične in statistične značilnosti 

Strukturne 

značilnosti 

 Ilustrativni prikaz ISO: 

Osnovne 

statistične 

značilnosti 

 Število družbenih akterjev/vozlišč: 13 

 Število sodelovanj/povezav med družbenimi akterji/vozlišči: 37 

 Velikost ISO: majhno 

 Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč (vhod in izhod): 5,70 

Strukturno-

analitične 

značilnosti 

 Število ciklov v ISO: 0 

o število ciklov z 2 vozliščema: 0 

o število ciklov s 3 vozlišči: 0 

o število ciklov s 4 vozlišči: 0 

o število ciklov s 5 vozlišči: 0 

 Normalizirano število ciklov v ISO: 0,00 

 Število družbenih akterjev/vozlišč na pomembnem položaju: 2 

 Časovnost: vse povezave med družbenimi akterji so trajajoče 

 Vzporednost povezav/sodelovanja med družbenima akterjema: 

enosmerne vzporedne povezave 

Statistične 

značilnosti 

 Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 165,81 km 

 Minimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 17,00 km 

 Maksimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 409,00 km 

 Standardna deviacija (v km): 112,85 km 

 Koeficient variacije (v %): 68,08 % 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 
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Industrijsko simbiotsko omrežje v Srbiji (od tu dalje ISO 10) upoštevajoč število družbenih 

akterjev/vozlišč in število sodelovanj/povezav med njimi velja za majhno omrežje. Povprečna 

stopnja družbenih akterjev/vozlišč znaša 5,70, kar v nadaljevanju pomeni, da v posamezno 

vozlišče povprečno vstopa in izstopa 6 odpadnih virov. ISO 10 ne vsebuje nobenega cikla, kar 

nadalje pomeni, da velja za bistveno bolj linearno kot krožno delujoče industrijsko simbiotsko 

omrežje. ISO 10 poleg vozlišča, ki ga predstavlja predelava odpadnih gum v mestu Sirig, vsebuje 

še eno vozlišče, ki ima skupno stopnjo nekoliko večjo (obrat za ravnanje z odpadki v mestu 

Popovac), in zato topološko gledano velja za strukturno razpršeno industrijsko simbiotsko 

omrežje. Vse povezave med družbenimi akterji, ki upoštevajoč pričetek strukturiranja ISO 10 

trajajo že nekaj let in so glede na pogostost sodelovanja pogoste, so trajajoče. Med posameznimi 

družbenimi akterji potekajo enosmerne vzporedne povezave. Upoštevajoč precejšnje 

geografske razdalje in razhajanja med njimi znaša povprečna geografska razdalja 165,81 km, 

minimalna geografska razdalja 17,00 km in maksimalna geografska razdalja med družbenimi 

akterji 409,00 km. To je nadalje razvidno tudi iz standardne deviacije, ki znaša 112,85 km in 

nam pokaže, da so vrednosti v industrijsko simbiotskem omrežju med seboj razpršene za 112,85 

km, koeficient variacije, ki znaša 68,06 %, pa nam pokaže, da so družbeni akterji kot enote okoli 

povprečne geografske razdalje med družbenimi akterji razpršeni za 68,06 %. Tabela 4.24 v 

nadaljevanju prikazuje strukturno-analitične in statistične značilnosti študije primera 11 oz. 

industrijsko simbiotskega omrežja na Švedskem (ISO 11). 
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Tabela 4.24 Strukturno-analitične in statistične značilnosti v ISO 11 

 

Strukturno-analitične in statistične značilnosti 

Strukturne 

značilnosti 

 Ilustrativni prikaz ISO: 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne 

statistične 

značilnosti 

 Število družbenih akterjev/vozlišč: 8 

 Število sodelovanj/povezav med družbenimi akterji/vozlišči: 21 

 Velikost ISO: majhno 

 Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč (vhod in izhod): 5,25 

Strukturno-

analitične 

značilnosti 

 Število ciklov v ISO: 0 

o število ciklov z 2 vozliščema: 0 

o število ciklov s 3 vozlišči: 0 

o število ciklov s 4 vozlišči: 0 

o število ciklov s 5 vozlišči: 0 

 Normalizirano število ciklov v ISO: 0,00 

 Število družbenih akterjev/vozlišč na pomembnem položaju: 2 

 Časovnost: vse povezave med družbenimi akterji so trajajoče 

 Vzporednost povezav/sodelovanja med družbenima akterjema: 0 

Statistične 

značilnosti 

 Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 2,24 km 

 Minimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 0,00 km 

 Maksimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 6,60 km 

 Standardna deviacija (v km): 1,72 km 

 Koeficient variacije (v %): 76,58 % 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Industrijsko simbiotsko omrežje na Švedskem (od tu dalje ISO 11) upoštevajoč število 

družbenih akterjev/vozlišč in število sodelovanj/povezav med njimi velja za majhno omrežje. 
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Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč znaša 5,25, kar v nadaljevanju pomeni, da v 

posamezno vozlišče povprečno vstopa in/ali izstopa 5 odpadnih virov. ISO 11 ne vsebuje 

nobenega cikla, kar nadalje pomeni, da velja za bistveno bolj linearno kot krožno delujoče 

industrijsko simbiotsko omrežje. ISO 11 poleg vozlišča, ki ga predstavlja čistilna naprava v 

mestu Lindköping, vsebuje še eno vozlišče, ki ima skupno stopnjo nekoliko večjo (predelava 

žita v mestu Lindköping), zato topološko gledano velja za strukturno razpršeno industrijsko 

simbiotsko omrežje. Vse povezave med družbenimi akterji, ki upoštevajoč pričetek 

strukturiranja ISO 11 trajajo že nekaj let in so glede na pogostost sodelovanja pogoste, so 

trajajoče. Med posameznimi družbenimi akterji ne potekajo vzporedne povezave. Geografske 

razdalje med družbenimi akterji/vozlišči znotraj tega industrijsko simbiotskega omrežja so zelo 

majhne, saj se vsi družbeni akterji nahajajo v istem mestu oz. v neposredni bližini. Povprečna 

geografska razdalja tako znaša 2,24 km, medtem ko je minimalna geografska razdalja zaradi 

prisotnosti dveh družbenih akterjev na isti geografski lokaciji enaka 0,00 km, maksimalna 

geografska razdalja pa znaša 6,60 km. Upoštevajoč majhne geografske razdalje znaša standardna 

deviacija 1,72 km in nam pokaže, da so vrednosti v industrijsko simbiotskem omrežju med seboj 

razpršene za 1,72 km, koeficient variacije, ki znaša 76,58 %, pa nam pokaže, da so družbeni 

akterji kot enote okoli povprečne geografske razdalje med družbenimi akterji razpršeni za 76,58 

%. Tabela 4.25 v nadaljevanju prikazuje strukturno-analitične in statistične značilnosti študije 

primera 12 oz. industrijsko simbiotskega omrežja na Švedskem (ISO 12). 

 

Tabela 4.25 Strukturno-analitične in statistične značilnosti v ISO 12 

 

Strukturno-analitične in statistične značilnosti 

Strukturne 

značilnosti 

 Ilustrativni prikaz ISO: 

 

 

 

 

 

 

Osnovne 

statistične 

značilnosti 

 Število družbenih akterjev/vozlišč: 5 

 Število sodelovanj/povezav med družbenimi akterji/vozlišči: 12 

 Velikost ISO: majhno 

 Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč (vhod in izhod): 4,80 
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Strukturno-

analitične 

značilnosti 

 Število ciklov v ISO: 0 

o število ciklov z 2 vozliščema: 0 

o število ciklov s 3 vozlišči: 0 

o število ciklov s 4 vozlišči: 0 

o število ciklov s 5 vozlišči: 0 

 Normalizirano število ciklov v ISO: 0,00 

 Število družbenih akterjev/vozlišč na pomembnem položaju: 2 

 Časovnost: vse povezave med družbenimi akterji so trajajoče 

 Vzporednost povezav/sodelovanja med družbenima akterjema: 0 

Statistične 

značilnosti 

 Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 4,85 km 

 Minimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 1,00 km 

 Maksimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 7,60 km 

 Standardna deviacija (v km): 2,68 km 

 Koeficient variacije (v %): 55,30 % 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Industrijsko simbiotsko omrežje na Švedskem (od tu dalje ISO 12) upoštevajoč število 

družbenih akterjev/vozlišč in število sodelovanj/povezav med njimi velja za majhno omrežje. 

Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč znaša 4,80, kar v nadaljevanju pomeni, da v 

posamezno vozlišče povprečno vstopa in/ali izstopa 5 odpadnih virov. ISO 12 ne vsebuje 

nobenega cikla, kar nadalje pomeni, da velja za bistveno bolj linearno kot krožno delujoče 

industrijsko simbiotsko omrežje. ISO 12 vsebuje eno vozlišče (bioplinarna v mestu Malmö), ki 

ima skupno stopnjo večjo od preostalih vozlišč, zato topološko gledano velja za strukturno 

nerazpršeno industrijsko simbiotsko omrežje. Vse povezave med družbenimi akterji, ki 

upoštevajoč pričetek strukturiranja ISO 12 trajajo že nekaj let in so glede na pogostost 

sodelovanja pogoste, so trajajoče. Med posameznimi družbenimi akterji ne potekajo vzporedne 

povezave. Geografske razdalje med družbenimi akterji/vozlišči znotraj tega industrijsko 

simbiotskega omrežja so zelo majhne, saj se vsi družbeni akterji nahajajo v istem mestu oz. v 

neposredni bližini. Povprečna geografska razdalja tako znaša 4,85 km, medtem ko minimalna 

geografska razdalja znaša 1,00 km in maksimalna geografska razdalja 7,60 km. Upoštevajoč 

majhne geografske razdalje znaša standardna deviacija 2,68 km in nam pokaže, da so vrednosti 

v industrijsko simbiotskem omrežju med seboj razpršene za 2,68 km, koeficient variacije, ki 

znaša 55,30 %, pa nam pokaže, da so družbeni akterji kot enote okoli povprečne geografske 

razdalje med družbenimi akterji razpršeni za 55,30 %. Tabela 4.26 v nadaljevanju prikazuje 
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strukturno-analitične in statistične značilnosti študije primera 13 oz. industrijsko simbiotskega 

omrežja na Švedskem (ISO 13). 

 

Tabela 4.26 Strukturno-analitične in statistične značilnosti v ISO 13 

 

Strukturno-analitične in statistične značilnosti 

Strukturne 

značilnosti 

 Ilustrativni prikaz ISO: 

 

 

 

 

 

 

Osnovne 

statistične 

značilnosti 

 Število družbenih akterjev/vozlišč: 6 

 Število sodelovanj/povezav med družbenimi akterji/vozlišči: 15 

 Velikost ISO: majhno 

 Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč (vhod in izhod): 5,00 

Strukturno-

analitične 

značilnosti 

 Število ciklov v ISO: 0 

o število ciklov z 2 vozliščema: 0 

o število ciklov s 3 vozlišči: 0 

o število ciklov s 4 vozlišči: 0 

o število ciklov s 5 vozlišči: 0 

 Normalizirano število ciklov v ISO: 0,00 

 Število družbenih akterjev/vozlišč na pomembnem položaju: 3 

 Časovnost: vse povezave med družbenimi akterji so trajajoče 

 Vzporednost povezav/sodelovanja med družbenima akterjema: 0 

Statistične 

značilnosti 

 Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 4,83 km 

 Minimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 0,00 km 

 Maksimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 10,00 km 

 Standardna deviacija (v km): 3,44 km 

 Koeficient variacije (v %): 71,09 % 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 
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Industrijsko simbiotsko omrežje na Švedskem (od tu dalje ISO 13) upoštevajoč število družbenih 

akterjev/vozlišč in število sodelovanj/povezav med njimi velja za majhno omrežje. Povprečna 

stopnja družbenih akterjev/vozlišč znaša 5,00, kar v nadaljevanju pomeni, da v posamezno 

vozlišče povprečno vstopa in/ali izstopa 5 odpadnih virov. ISO 13 ne vsebuje nobenega cikla, 

kar nadalje pomeni, da velja za bistveno bolj linearno kot krožno delujoče industrijsko 

simbiotsko omrežje. ISO 13 vsebuje dve vozlišči z večjo skupno stopnjo (obrat za ravnanje z 

odpadki 2 v mestu Helsingborg in mesto Helsingborg), zato topološko gledano velja za 

strukturno razpršeno industrijsko simbiotsko omrežje. Vse povezave med družbenimi akterji, ki 

upoštevajoč pričetek strukturiranja ISO 13 trajajo že nekaj let in so glede na pogostost 

sodelovanja pogoste, so trajajoče. Geografske razdalje med družbenimi akterji/vozlišči so zelo 

majhne, saj se vsi družbeni akterji nahajajo v istem mestu oz. v neposredni bližini, med 

posameznimi družbenimi akterji pa ne potekajo vzporedne povezave. Povprečna geografska 

razdalja tako znaša 4,83 km, medtem ko je minimalna geografska razdalja zaradi prisotnosti 

dveh družbenih akterjev na isti lokaciji enaka 0,00 km, maksimalna geografska razdalja pa znaša 

10,00 km. Upoštevajoč majhne geografske razdalje znaša standardna deviacija 3,44 km in nam 

pokaže, da so vrednosti v industrijsko simbiotskem omrežju med seboj razpršene za 3,44 km, 

koeficient variacije, ki znaša 71,09 %, pa nam pokaže, da so družbeni akterji kot enote okoli 

povprečne geografske razdalje med družbenimi akterji razpršeni za 71,09 %. Tabela 4.27 v 

nadaljevanju prikazuje strukturno-analitične in statistične značilnosti študije primera 14 oz. 

industrijsko simbiotskega omrežja na Švedskem (ISO 14). 
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Tabela 4.27 Strukturno-analitične in statistične značilnosti v ISO 14 

 

Strukturno-analitične in statistične značilnosti 

Strukturne 

značilnosti 

 Ilustrativni prikaz ISO: 

 

 

 

 

 

Osnovne 

statistične 

značilnosti 

 Število družbenih akterjev/vozlišč: 4 

 Število sodelovanj/povezav med družbenimi akterji/vozlišči: 11 

 Velikost ISO: majhno 

 Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč (vhod in izhod): 5,50 

Strukturno-

analitične 

značilnosti 

 Število ciklov v ISO: 0 

o število ciklov z 2 vozliščema: 0 

o število ciklov s 3 vozlišči: 0 

o število ciklov s 4 vozlišči: 0 

o število ciklov s 5 vozlišči: 0 

 Normalizirano število ciklov v ISO: 0,00 

 Število družbenih akterjev/vozlišč na pomembnem položaju: 1 

 Časovnost: vse povezave med družbenimi akterji so trajajoče 

 Vzporednost povezav/sodelovanja med družbenima akterjema: 0 

Statistične 

značilnosti 

 Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 1,50 km 

 Minimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 0,00 km 

 Maksimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 4,00 km 

 Standardna deviacija (v km): 3,44 km 

 Koeficient variacije (v %): 71,09 % 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Industrijsko simbiotsko omrežje na Švedskem (od tu dalje ISO 14) upoštevajoč število 

družbenih akterjev/vozlišč in število sodelovanj/povezav med njimi velja za majhno omrežje. 

Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč znaša 5,50, kar v nadaljevanju pomeni, da v 

posamezno vozlišče povprečno vstopa in/ali izstopa 5 odpadnih virov. ISO 14 ne vsebuje 

nobenega cikla, kar nadalje pomeni, da velja za bistveno bolj linearno kot krožno delujoče 

industrijsko simbiotsko omrežje. ISO 14 vsebuje eno vozlišče (čistilna naprava v mestu 
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Enköping), ki ima skupno stopnjo večjo od preostalih vozlišč, zato topološko gledano velja za 

strukturno nerazpršeno industrijsko simbiotsko omrežje. Vse povezave med družbenimi akterji, 

ki upoštevajoč pričetek strukturiranja ISO 14 trajajo že nekaj let in so glede na pogostost 

sodelovanja pogoste, so trajajoče. Med posameznimi družbenimi akterji ne potekajo vzporedne 

povezave. Geografske razdalje med družbenimi akterji/vozlišči so zelo majhne, saj se vsi 

družbeni akterji nahajajo v istem mestu oz. v neposredni bližini. Povprečna geografska razdalja 

znaša 1,50 km, medtem ko je minimalna geografska razdalja zaradi prisotnosti dveh družbenih 

akterjev na isti lokaciji enaka 0,00 km, maksimalna geografska razdalja pa znaša 4,00 km. 

Upoštevajoč majhne geografske razdalje znaša standardna deviacija 3,44 km in nam pokaže, da 

so vrednosti v industrijsko simbiotskem omrežju med seboj razpršene za 3,44 km, koeficient 

variacije, ki znaša 71,09 %, pa nam pokaže, da so družbeni akterji kot enote okoli povprečne 

geografske razdalje med družbenimi akterji razpršeni za 71,09 %. Tabela 4.28 v nadaljevanju 

prikazuje strukturno-analitične in statistične značilnosti zadnje obravnavane študije primera 15 

oz. industrijsko simbiotskega omrežja v Združenem kraljestvu (ISO 15). 

 

Tabela 4.28 Strukturno-analitične in statistične značilnosti v ISO 15 

 

Strukturno-analitične in statistične značilnosti 

Strukturne 

značilnosti 

 Ilustrativni prikaz ISO: 

Osnovne 

statistične 

značilnosti 

 Število družbenih akterjev/vozlišč: 7 

 Število sodelovanj/povezav med družbenimi akterji/vozlišči: 18 

 Velikost ISO: majhno 

 Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč (vhod in izhod): 5,14 

Strukturno-

analitične 

značilnosti 

 Število ciklov v ISO: 1 

o število ciklov z 2 vozliščema: 1 

o število ciklov s 3 vozlišči: 0 

o število ciklov s 4 vozlišči: 0 

o število ciklov s 5 vozlišči: 0 

 Normalizirano število ciklov v ISO: 0,14 
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 Število družbenih akterjev/vozlišč na pomembnem položaju: 1 

 Časovnost: vse povezave med družbenimi akterji so trajajoče 

 Vzporednost povezav/sodelovanja med družbenima akterjema: 

dvosmerne vzporedne povezave 

Statistične 

značilnosti 

 Povprečna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 3,14 km 

 Minimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 1,00 km 

 Maksimalna geografska razdalja med družbenimi akterji/vozlišči (v 

km): 7,00 km 

 Standardna deviacija (v km): 2,17 km 

 Koeficient variacije (v %): 68,94 % 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Industrijsko simbiotsko omrežje v Združenem kraljestvu (od tu dalje ISO 15) upoštevajoč 

število družbenih akterjev/vozlišč in število sodelovanj/povezav med njimi velja za majhno 

omrežje. Povprečna stopnja družbenih akterjev/vozlišč znaša 5,14, kar v nadaljevanju pomeni, 

da v posamezno vozlišče povprečno vstopa in/ali izstopa 5 odpadnih virov. ISO 15 sicer vsebuje 

1 cikel z vključenostjo dveh vozlišč, vendar velja za bistveno bolj linearno kot krožno delujoče 

industrijsko simbiotsko omrežje. ISO 15 poleg vozlišča, ki ga predstavlja zbirno-reciklažni 

center v mestu Birmingham, vsebuje še dve vozlišči (proizvodnja delov za letalsko industrijo in 

toplarna v mestu Birmingham), ki imata skupno stopnjo nekoliko večjo, zato topološko gledano 

velja za strukturno razpršeno industrijsko simbiotsko omrežje. Vse povezave med družbenimi 

akterji, ki upoštevajoč pričetek strukturiranja ISO 15 trajajo že nekaj let in so glede na pogostost 

sodelovanja pogoste, so trajajoče. Geografske razdalje med družbenimi akterji/vozlišči so zelo 

majhne, saj se vsi družbeni akterji nahajajo v istem mestu oz. v neposredni bližini. Med 

posameznimi družbenimi akterji potekajo dvosmerne vzporedne povezave. Povprečna 

geografska razdalja znaša 3,14 km, medtem ko minimalna geografska razdalja znaša 1,00 km in 

maksimalna geografska razdalja 7,00 km. Upoštevajoč majhne geografske razdalje znaša 

standardna deviacija 2,17 km in nam pokaže, da so vrednosti v industrijsko simbiotskem omrežju 

med seboj razpršene za 2,17 km, koeficient variacije, ki znaša 68,94 %, pa nam pokaže, da so 

družbeni akterji kot enote okoli povprečne geografske razdalje med družbenimi akterji razpršeni 

za 68,94 %. 

 

Obravnavana industrijsko simbiotska omrežja glede na velikost in pravilo, da vozlišče z nekaj 

desetimi vozlišči velja za majhno omrežje (Mrvar 2016), v celoti (15) veljajo za majhna omrežja 
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– v najmanjšem industrijsko simbiotskem omrežju, ki deluje na Švedskem (ISO 14), so prisotni 

4 družbeni akterji/vozlišča in v največjem industrijsko simbiotskem omrežju, ki deluje v 

Sloveniji (ISO 8), je prisotnih 40 vozlišč. Povprečno število vozlišč na industrijsko simbiotsko 

omrežje je 11,27 oz. 11 vozlišč, povprečno število povezav med vozlišči 27,73 oz. 28 in 

povprečna stopnja na vozlišče, pri čemer opazujemo tako vhode kot izhode iz vozlišča, 5,04 oz. 

5.  

 

Cikle z dvema, s tremi, štirimi in/ali petimi povezavami, kjer gre za t. i. usmerjene ciklične 

podgrafe, ki imajo vse povezave usmerjene v isto smer, z začetkom in koncem v istem vozlišču, 

ima izmed vseh 15 obravnavanih 5 (33,33 %) industrijsko simbiotskih omrežij. Medtem ko 

industrijsko simbiotsko omrežje Kalundborg na Danskem (ISO 12) skupno vsebuje kar 9 ciklov 

in tako prednjači pred ostalimi, ki skupno vsebujejo zgolj enega do največ dveh ciklov, velja 

slednje izmed vseh obravnavanih (15) za najbolj krožno delujoče industrijsko simbiotsko 

omrežje. Preostala štiri, kot tudi vseh preostalih 10, ki ne vsebujejo nobenega cikla, tako 

upoštevajoč omenjeno veljajo za linearno delujoča industrijsko simbiotska omrežja. Število 

družbenih akterjev/vozlišč na pomembnih položajih v industrijsko simbiotskih omrežij nam 

pokaže, da je 8 (53,33 %) industrijsko simbiotskih omrežij topološko gledano strukturno 

razpršenih, saj poleg enega vozlišča, ki izstopa z višjo skupno stopnjo, vsebujejo še vsaj eno 

oz. dve vozlišči, ki mu po skupni stopnji takoj sledita. Preostalih 7 (46,67 %) pa je glede na 

topološko razporeditev strukturno nerazpršenih, pri čemer izstopa industrijsko simbiotsko 

omrežje na Hrvaškem (ISO 4), kar nadalje sovpada tudi s tem, da ključno vozlišče deluje kot t. 

i. koordinator industrijsko simbiotskega omrežja. Znotraj vseh obravnavanih industrijsko 

simbiotskih omrežij (15) so povezave med vozlišči, ki upoštevajoč pričetek strukturiranja 

posameznega industrijsko simbiotskega omrežja trajajo že nekaj let in so glede na pogostost 

sodelovanja pogoste, prisotnostne oz. trajajoče. Paralelizem oz. vzporednost povezav/sodelovanj 

je prisotna znotraj 10 (66,67 %) industrijsko simbiotskih omrežij, pri čemer prevladujejo 

enosmerne povezave (50 %), ki jim sledijo povezave v obe smeri (30 %) in dvosmerne povezave 

(20 %). Preostala industrijsko simbiotska omrežja (33,33 %) ne vsebujejo vzporednih povezav.  

 

Geografske razdalje med družbenimi akterji se med vsemi obravnavanimi industrijsko 

simbiotskimi omrežji zelo razlikujejo oz. prehajajo od enega do drugega ekstrema. Na Švedskem 

se denimo dva družbena akterja nahajata na isti lokaciji in je tako geografska razdalja med njima 

enaka 0,00 km, v primeru drugega obravnavanega industrijsko simbiotskega omrežja v Sloveniji 

pa se družbeni akterji nahajajo na dveh kontinentih in tako geografske razdalje med dvema 
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družbenima akterjema znašajo po več tisoč kilometrov. Z izjemo slednjega znotraj preostalih 

obravnavanih industrijsko simbiotskih omrežij (14) povprečna geografska razdalja med dvema 

družbenima akterjema znaša 38,56 km, povprečna minimalna geografska razdalja 2,64 km in 

povprečna maksimalna geografska razdalja 112,30 km. Povprečna standardna deviacija, s katero 

ocenjujemo standardni odklon, temelječ na vzorcu, in s katero merimo razpršenost vrednosti v 

industrijsko simbiotskem omrežju med seboj, znaša 29,72 km in koeficient variance, ki nam 

pokaže, koliko so družbeni akterji kot enote razpršeni okrog aritmetične sredine oz. povprečne 

geografske razdalje, 80,39 %. Pri tem je treba poudariti, da je povprečni koeficient variacije 

nekoliko višji zaradi večje ali enake standardne deviacije s povprečno geografsko razdaljo v 

petih industrijsko simbiotskih omrežjih. 

 

4.4 Proučevanje vpliva obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje 

identificiranih industrijsko simbiotskih omrežij 

 

Empirični del nadaljujemo s proučevanjem in analizo vpliva obravnavanih socio-kulturnih 

dejavnikov na strukturiranje identificiranih (15) industrijsko simbiotskih omrežij, ki 

predstavljata drugi, kvalitativni del raziskave. K sodelovanju s kontaktnim pismom (Priloga 2 

in Priloga 3) pri zbiranju podatkov povabimo vsa vozlišča oz. družbene akterje (169), ki tvorijo 

identificirana oz. obravnavana industrijsko simbiotska omrežja (15). Nadalje to pomeni, da 

povabimo vseh 81 družbenih akterjev, s pomočjo katerih smo identificirali obravnavana 

industrijsko simbiotska omrežja, in vseh preostalih 88 družbenih akterjev, znotraj katerih 

poiščemo relevantne osebe za sodelovanje in njihove kontakte.  

 

Izmed 169 družbenih akterjev, ki jih povabimo k sodelovanju v polstrukturiranem intervjuju v 

živo ali preko videokonference, prejmemo 21 avtomatsko generiranih sporočil o neobstoju 

elektronskega naslova oz. daljši odsotnosti osebe, kateri je bilo poslano elektronsko sporočilo. 

Nadalje prejmemo 16 zavrnitev, v katerih je podano pojasnilo, da družbeni akter skladno z 

upoštevanjem internih pravil ne sodeluje v nikakršni obliki raziskav. 39 družbenih akterjev 

potrdi sodelovanje, medtem ko od preostalih 93 družbenih akterjev ne prejmemo nobenega 

odziva. Nadalje za 21 družbenih akterjev, od katerih prejmemo sporočilo o neobstoju 

elektronskega naslova, poiščemo drugo relevantno osebo oz. elektronski naslov, kamor poleg 

93 družbenih akterjev, od katerih ne prejmemo odziva, ponovno pošljemo vabilo k sodelovanju. 

S strani 21 družbenih akterjev, za katere poiščemo nov elektronski naslov, ponovno prejmemo 

avtomatsko sporočilo o njegovem neobstoju. Prav tako ne prejmemo nobenega odziva s strani 
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93 družbenih akterjev, ki jih k sodelovanju povabimo drugič. Izmed 39 družbenih akterjev, ki 

sodelovanje potrdijo, uspemo zbrati podatke od 25 družbenih akterjev, medtem ko preostalih 

14 ponovno povabimo k sodelovanju. Slednji se po drugem povabilu ne odzovejo in s tem 

zaključimo zbiranje podatkov. Osnovni vzorec tako predstavlja 132 družbenih akterjev in 

dejanski vzorec 25 družbenih akterjev (18,94 %). Izmed slednjih jih 6 sodeluje v 

polstrukturiranih intervjujih v živo in 4 preko videokonference, medtem ko jih 15 upoštevajoč 

interna pravila, da v raziskavah ne sodelujejo v živo ali preko videokonference, seznam tem in 

vprašanj izpolni preko elektronske korespondence.79  

 

Pri zbiranju podatkov 80 se v prvem sklopu osredinimo na demografske podatke o družbenem 

akterju. V drugem sklopu proučujemo, kako družbeni akter razume industrijsko simbiozo, njej 

sorodne pojme, kako jo izvaja oz. kako sodeluje pri njenem izvajanju. V tretjem sklopu, ki 

predstavlja ključni del drugega dela raziskave, pa proučujemo, kako obravnavani socio-kulturni 

dejavniki, torej organizacijska kultura, družbena odgovornost, odnos do okolja, kognitivni 

okviri, socialni kapital in medorganizacijsko zaupanje, vplivajo na strukturiranje industrijsko 

simbiotskih omrežij81. Pri urejanju in analizi kvalitativnih podatkov, ki jih pridobimo z 

odgovori na vprašanja v uporabljenih merskih instrumentih, uporabimo programsko orodje 

ATLAS.ti. Odgovore pred uvozom uredimo, jih kodiramo glede na pojme in kategorije ter 

uredimo hierarhijo kod na podlagi vprašanj. 

 

4.4.1 Demografski rezultati 

 

Velikost dejanskega vzorca je torej 25 enot (N = 25) oz. 25 družbenih akterjev, izmed katerih 

se jih večina ukvarja s storitveno dejavnostjo (52 %) in preostanek s proizvodno dejavnostjo 

(48 %). Primarne dejavnosti družbenih akterjev se na področju storitvenih kot tudi proizvodnih 

dejavnosti zelo razlikujejo in z izjemo, da se izmed vseh družbenih akterjev (25) zgolj 2 

ukvarjata z isto, tj. komunalno dejavnostjo, se pri preostalih družbenih akterjih primarne 

                                                           
79 Upoštevajoč varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti so polstrukturirani intervjuji in 

elektronske korespondence anonimni. 
80 Primarne podatke o vplivu socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje industrijsko simbiotskih 

omrežij smo zbirali med julijem in decembrom 2018 in se zato nanašajo na koledarsko leto 2018. 
81 Transkripte polstrukturiranih intervjujev in elektronskih korespondenc hrani avtorica pričujočega 

dela, saj zaradi doslednega upoštevanja varovanja osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti slednji ne 

smejo biti javno dostopni. 
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dejavnosti v celoti razlikujejo. Tabela 4.29 prikazuje primarne dejavnosti sodelujočih družbenih 

akterjev glede na storitveno in proizvodno dejavnost oz. klasifikacijo dejavnosti. 

 

Tabela 4.29 Primarne dejavnosti sodelujočih družbenih akterjev glede na klasifikacijo 

dejavnosti 

 

Klasifikacija dejavnosti Primarna dejavnost 

Storitvena dejavnost 

 Poslovna podpora in svetovanje 

 Izobraževanje in raziskave 

 Zagovarjanje trajnostnega razvoja 

 Upravljanje in vzdrževanje železniške 

infrastrukture 

 Obravnava vprašanj industrijske 

simbioze 

 Think tank, svetovanje in raziskave 

 Ravnanje z odpadki 

 Komunalna dejavnost 

 Skladiščenje 

 Izdelava dokumentacije na področju 

ekologije in urbanizma 

 Vodenje zveze za gradbene izvajalce 

 Izvedba in zagotavljanje zmogljivosti za 

industrijsko simbiotska omrežja 

Proizvodna dejavnost 

 Proizvodnja farmacevtskih izdelkov 

 Proizvodnja bioetanola 

 Predelava odpadkov 

 Proizvodnja električne energije 

 Predelava starega in proizvodnja novega 

tekstila 

 Proizvodnja cementa in betona 

 Proizvodnja poliamidnih granulatov in 

sintetičnih vlaken 

 Proizvodnja trdnih anorganskih snovi 

 Proizvodnja stavbnega pohištva 

 Proizvodnja stekla 

 Proizvodnja papirja 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Družbeni akterji so prisotni v 11 evropskih državah, pri čemer jih večina oz. 8 (32 %) deluje v 

Sloveniji, 6 (24 %) na Hrvaškem, 2 (8 %) v Srbiji in 2 (8 %) na Finskem, izmed preostalih pa 
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posamezni družbeni akter (4 %) deluje v Avstriji, Italiji, Nemčiji, na Slovaškem, Švedskem in 

v Združenem kraljestvu. Izmed sodelujočih (25) jih ima 8 (32 %) sedež dejavnosti v prestolnici 

države, medtem ko imajo preostali sedeže v enem izmed petih največjih mest za prestolnico. 

60 % družbenih akterjev deluje hkrati na lokalnem, regionalnem, državnem in/ali mednarodnem 

nivoju, sicer pa 20 % družbenih akterjev deluje na državnem nivoju, 26,67 % na mednarodnem, 

8 % na regionalnem in 8 % na lokalnem nivoju, pri čemer 2 (8 %) družbena akterja delujeta 

hkrati na dveh oz. treh nivojih. 12 (48 %) družbenih akterjev ima izpostave doma ali v tujini, 

in sicer je 7 (58,33 %) takšnih, ki imajo izpostave v tujini, medtem ko jih ima 5 (41,67 %) 

izpostavo znotraj države sedeža. Večina družbenih akterjev (36 %) je glede na velikost srednje 

velikih, 32 % velikih, 20 % majhnih in 10 % mikro. Glede na pravnoformalno obliko gre v 

večini za družbe z omejeno odgovornostjo (60 %), ki jim sledijo delniške družbe (16 %), 

samostojni podjetniki (4 %) socialne zadruge (4 %), ustanove (4 %), zasebna združenja (4 %), 

državne agencije (4 %) in federacije (4 %). Iz profilov intervjuvancev oz. respondentov je 

razvidno, da jih ima 92,31 % končano 7. ali 8. stopnjo izobrazbe in preostanek (7,69 %) 6. 

stopnjo izobrazbe. 76,92 % respondentov opravlja naloge direktorjev ali projektnih vodij na 

oddelkih za varstvo okolja, ekologijo, trajnostni razvoj ter raziskave in razvoj, medtem ko 

preostali respondenti (23,08 %) delujejo kot strokovni sodelavci in raziskovalci na tovrstnih 

področjih in v kar 92,31 % na tovrstnem področju oz. delovnem mestu delujejo 3 leta ali več. 

 

4.4.2 Rezultati o izvajanju industrijske simbioze oz. sodelovanju pri njenem izvajanju 

znotraj industrijsko simbiotskih omrežij 

 

V okviru drugega sklopa polstrukturiranih intervjujev nas najprej zanima, ali sodelujoči 

družbeni akterji poznajo termin industrijska simbioza. V nadaljevanju želimo izvedeti, kako si 

družbeni akterji termin interpretirajo in ali se z interpretacijo vsaj okvirno približajo temeljni 

definiciji industrijske simbioze po Chertowovi (2007), kjer industrijska simbioza predstavlja 

sodelovanje med najmanj tremi ali več družbenimi akterji, med katerimi poteka izmenjava 

odpadnih virov, tj. materialnih, vodnih ali energijskih surovin, ki jih pretežno sestavljajo 

odpadki. Tabela 4.30 predstavlja rezultate o poznavanju termina industrijska simbioza in 

njegovi interpretaciji. Medtem ko na vprašanje o poznavanju termina odgovori vseh 25 (100 

%) sodelujočih, poda interpretacijo zgolj 18 (72 %) sodelujočih. 
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Tabela 4.30 Poznavanje termina industrijska simbioza in njegova interpretacija 

 

Poznavanje termina industrijska simbioza Interpretacija termina 

industrijska simbioza Odgovor Frekvenca Odstotek 

Da 19 76 % 

 Sodelovanje dveh ali več 

družbenih akterjev pri 

izmenjavi virov (odpadki) z 

namenom ponovne uporabe 

in (finančnih ter okoljskih) 

koristi sodelujočih (52 %) 

 Orodje za uporabo krožnega 

gospodarstva (4 %) 

 Učinkovitejše sodelovanje 

družbenih akterjev in 

celotne družbe (4 %) 

 Proces spremljanja izdelka 

skozi celoten življenjski 

cikel, vključno s predelavo 

in vplivom na okolje (4 %) 

 Sodelovanje z družbenimi 

akterji po načelu »oni za 

nas, mi za njih« (4 %) 

 Ustvarjanje in izmenjava 

znanja v industrijsko 

simbiotskem omrežju (4 %) 

Ne 6 24 % 
 

Skupaj 25 100 % 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Kot lahko vidimo, 76 % sodelujočih družbenih akterjev termin industrijska simbioza pozna, 

medtem ko 24 % preostalih termina ne pozna. Za sodelujoče, ki termin poznajo, odgovore o 

interpretaciji nadalje kodiramo, jih uvrstimo v šest kategorij in izpeljemo logične opredelitve 

oz. definicije. Največ družbenih akterjev (52 %) industrijsko simbiozo interpretira kot 

sodelovanje dveh ali več družbenih akterjev pri izmenjavi virov (odpadki) z namenom ponovne 

uporabe in (finančnih ter okoljskih) koristi sodelujočih. Preostali jo interpretirajo kot orodje za 

uporabo krožnega gospodarstva (4 %), učinkovitejše sodelovanje družbenih akterjev in celotne 

družbe (4 %), proces spremljanja izdelka skozi celoten življenjski cikel, vključno s predelavo 

in vplivom na okolje (4 %), sodelovanje z družbenimi akterji po načelu »oni za nas, mi za njih« 

(4 %) in kot ustvarjanje in izmenjavo znanja v industrijsko simbiotskem omrežju (4 %). Vidimo 

lahko, da se z rezultati interpretacije termina industrijska simbioza z izjemo hevrističnega 

pravila po Chertowovi (2007, 13), ki pravi, da industrijska simbioza predstavlja sodelovanje 

med tremi ali več družbenimi akterji, definiciji v celoti približamo. Preostale interpretacije (20 
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%) predstavljajo naprednejše razmišljanje oz. vključevanje najnovejših konceptov, paradigem 

in pristopov, ki trenutno kreirajo področje krožnega gospodarstva in prepoznavajo vlogo 

celotne družbe kot ključnega akterja za prehod posamezne države v krožno gospodarstvo. Pri 

sodelujočih, ki kljub izvajanju industrijske simbioze oz. kakršnikoli obliki sodelovanja v njej 

termina ne poznajo, nadalje preverimo, ali poznajo katerega izmed njej sorodnih terminov, 

denimo termin krožno gospodarstvo ali Cradle-to-Cradle, in kako ga interpretirajo. Na 

vprašanje o poznavanju termina krožno gospodarstvo odgovori 14 (56 %) sodelujočih, o 

poznavanju termina Cradle-to-Cradle pa odgovorijo 3 (12 %) sodelujoči, pri čemer 

interpretacijo podajo tudi nekateri tisti, ki hkrati interpretirajo industrijsko simbiozo, medtem 

ko interpretacijo termina prav tako poda 14 (56 %) sodelujočih. Tudi tukaj za sodelujoče, ki 

termin poznajo, odgovore o interpretaciji nadalje kodiramo, jih uvrstimo v šest kategorij in 

izpeljemo opredelitve oz. definicije. Največ družbenih akterjev (40 %) krožno gospodarstvo 

interpretira sorodno industrijski simbiozi – kot izmenjavo virov (odpadki, stranski produkti, 

oprema, energija) z namenom ponovne uporabe in ohranjanja vrednosti virov čim dlje v 

življenjskem ciklu. Preostali ga interpretirajo kot novo ekonomično razmišljanje oz. kot mater 

vsem terminom, ki sodijo v področje krožnega gospodarstva (4 %), kot proces proizvodnje 

izdelkov od dizajna do postavitve na trg, vključno z zbiranjem odpadkov in njihovo ponovno 

uporabo (4 %), kot snovanje izdelka, kjer sta v njegovo življenjsko dobo vključena tudi 

predelava in uporaba (4 %), ter kot postopno odpravljanje nevarnih snovi v okolju, energetsko 

učinkovitost stavb in biotsko raznovrstnost (4 %). Koncept Cradle-to-Cradle, ki se izkaže za 

slabše poznanega, sodelujoči interpretirajo kot koncept snovanja takšnih izdelkov, ki se lahko 

po koncu življenjske dobe ponovno uporabijo. Nadaljujemo z medsebojnim sodelovanjem več 

industrijsko simbiotskih omrežij, kar pomeni, da nas zanima, ali družbeni akterji, ki delujejo v 

okviru obravnavanih industrijsko simbiotskih omrežij, delujejo še morebiti v katerem drugem 

industrijsko simbiotskem omrežju. Izkaže se, da 60 % družbenih akterjev znotraj 15 

obravnavanih industrijsko simbiotskih omrežij pri izvajanju industrijske simbioze ne sodeluje 

z družbenimi akterji iz drugih sorodnih omrežij, pri čemer nekateri kot ključni razlog za to 

navajajo konkurenčne klavzule oz. v zvezi s konkurenco povezane prepreke. Preostanek 

družbenih akterjev (40 %) z drugimi sorodnimi omrežji sodeluje, vendar zgolj v smislu manjših 

aktivnosti, ki temeljijo na predhodno sklenjenih dogovorih, sodelovanje pa sicer poteka tudi 

med različnimi državami. Nadalje nas zanima intenziteta oz. pogostost sodelovanja družbenih 

akterjev pri izvajanju industrijske simbioze in s tem medsebojnega sodelovanja, za katero lahko 

vidimo, da se zelo razlikuje. Poudariti je treba tudi to, da posamezni družbeni akterji z drugimi 

sodelujejo hkrati dnevno, enkrat tedensko, večkrat tedensko, enkrat mesečno, večkrat mesečno, 
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enkrat letno in/ali večkrat letno. Prevladuje sodelovanje na dnevni ravni (40 %), ki mu sledijo 

večkrat mesečno (36 %) in večkrat letno sodelovanje (36 %), večkrat tedensko sodelovanje (20 

%), enkrat tedensko (12 %), enkrat letno (12 %) in enkrat mesečno sodelovanje (8 %). Vodenje 

oz. koordiniranje izvajanja industrijske simbioze ne prevladuje (68 %), kar nadalje pomeni, da 

je izvajanje v domeni dogovora med družbenimi akterji, medtem ko pri preostalih (32 %) 

izvajanje industrijske simbioze med družbenimi akterji vodi povezovalec oz. koordinator, kot 

je denimo borza odpadnih surovin ali komunalno podjetje. Primerljive rezultate lahko vidimo 

tudi pri izvajanju industrijske simbioze preko t. i. posrednikov, kamor prav tako prištevamo 

borze odpadnih surovin in komunalna podjetja – v 76 % ne gre za prisotnost tovrstne prakse, v 

24 % pa se družbeni akterji izvajanja industrijske simbioze poslužujejo preko tovrstnih 

posrednikov. Nekateri družbeni akterji (8 %) pri izvajanju industrijske simbioze na koncu 

opozorijo še na pomembnost prištevanja delovne sile in znanja kot predmeta povezav oz. 

sodelovanja k preostalim povezavam in na pomembnost geografskih bližin med družbenimi 

akterji – pa čeprav rezultati o geografskih razdaljah v razdelku 4.3 pokažejo drugače.  

 

4.4.3 Rezultati o vplivu socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje industrijsko 

simbiotskih omrežij – deskriptivna statistična analiza 

 

V okviru tretjega sklopa polstrukturiranih intervjujev nas prvotno zanima, ali so posamezni 

izmed obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov, torej organizacijska kultura, družbena 

odgovornost, odnos do okolja, kognitivni okviri, socialni kapital in medorganizacijsko 

zaupanje, na družbenega akterja vplivali pred pričetkom sodelovanja z drugim družbenim 

akterjem in ali vplivajo tudi danes, pri trenutnem sodelovanju. Tabela 4.31 predstavlja rezultate 

o vplivu obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov pred pričetkom sodelovanja in pri trenutnem 

sodelovanju med družbenimi akterji v industrijsko simbiotskem omrežju. 
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Tabela 4.31 Vpliv socio-kulturnih dejavnikov na družbene akterje pred pričetkom sodelovanja 

in pri trenutnem sodelovanjem v industrijsko simbiotskem omrežju 

 

Socio-kulturni 

dejavnik 

Vpliv pred pričetkom 

sodelovanja 
Vpliv pri trenutnem sodelovanju 

Odgovor Frekvenca Odstotek Odgovor Frekvenca Odstotek 

Organizacijska 

kultura 

Da 17 68 % Da 17 68 % 

Ne 7 28 % Ne 7 28 % 

Delno 1 4 % Delno 1 4 % 

Ne vem 0 0 % Ne vem 0 0 % 

Družbena 

odgovornost 

Da 19 76 % Da 20 80% 

Ne 4 16 % Ne 3 12 % 

Delno 2 8 % Delno 2 8 % 

Ne vem 0 0 % Ne vem 0 0 % 

Odnos do okolja 

Da 21 84 % Da 22 88 % 

Ne 4 16 % Ne 3 12 % 

Delno 0 0 % Delno 0 0 % 

Ne vem 0 0 % Ne vem 0 0 % 

Kognitivni okviri 

Da 15 60 % Da 14 56 % 

Ne 6 24 % Ne 7 28 % 

Delno 2 8 % Delno 2 8 % 

Ne vem 2 8 % Ne vem 2 8 % 

Socialni kapital 

Da 19 76 % Da 20 80 % 

Ne 2 8 % Ne 2 8 % 

Delno 2 8 % Delno 2 8 % 

Ne vem 2 8 % Ne vem 1 4 % 

Medorganizacijsko 

zaupanje 

Da 23 92 % Da 23 92 % 

Ne 2 8 % Ne 2 8 % 

Delno 0 0 % Delno 0 0 % 

Ne vem 0 0 % Ne vem 0 0 % 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Naj spomnimo, da se pri proučevanju vpliva socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje 

industrijsko simbiotskih omrežij raziskovalno osredotočamo na obdobje, ko industrijsko 

simbiotsko omrežje že ima določeno strukturo in s prihodom ali odhodom družbenega akterja 

trenutno oz. obstoječo strukturo prične spreminjati – ko novi družbeni akter postane vozlišče v 

industrijsko simbiotskem omrežju in začne sodelovati z družbenimi akterji, ki že predstavljajo 

vozlišče in industrijsko simbiotsko omrežje, oz. ko obstoječi družbeni akter odide iz 

industrijsko simbiotskega omrežja. Slednje tako prične dobivati prenovljeno strukturo, torej 

novo število družbenih akterjev in novo število povezav med njimi. Eksplicitno nas zanima, 

kako lahko družbeni akter – pri čemer poudarjamo, da ne gre za posameznika oz. individualnega 
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akterja, temveč v našem primeru za podjetje oz. organizacijo – oceni vpliv določenega socio-

kulturnega dejavnika: ali je vplival oz. vpliva in, v kolikor vpliva, kako vpliva na njegovo 

umestitev v industrijsko simbiotsko omrežje in sodelovanje z namenom izvajanja industrijske 

simbioze v industrijsko simbiotskem omrežju.  

 

Kot lahko vidimo, rezultati pokažejo precejšen vpliv vseh obravnavanih socio-kulturnih 

dejavnikov na družbene akterje tako pred pričetkom sodelovanja, kot tudi pri trenutnem 

sodelovanju. Vpliv vseh obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov pred pričetkom sodelovanja 

je prisoten v kar 76 %, v 3,33 % je vpliv delno prisoten, v 16,67 % ga družbeni akterji ne 

ocenjujejo za prisotnega, v 4 %, pa na vprašanje o vplivu ne poznajo odgovora. Precejšen vpliv 

se pokaže tudi pri trenutnem sodelovanju, kjer njegova prisotnost znaša 77,33 %. V 4,67 % se 

izkaže za delno prisotnega, medtem ko se tudi tukaj v 16 % izkaže za neprisotnega, v 2 % pa 

družbeni akterji ne poznajo odgovora.  

 

Izmed obravnavnih socio-kulturnih dejavnikov vpliv pred pričetkom in tekom trenutnega 

sodelovanja družbeni akterji v največji meri pripisujejo medorganizacijskemu zaupanju (92 %). 

Pri tem socio-kulturnem dejavniku nas je zanimalo, ali je predhodno medorganizacijsko 

zaupanje, ki je bilo posledica preteklih sodelovanj med družbenimi akterji, pred pričetkom 

sodelovanja vplivalo na njihovo odločitev in ali vpliva pri trenutnem sodelovanju. Družbeni 

akterji ga razumejo in obravnavajo kot ključni dejavnik pri vzpostavitvi sodelovanja in pri 

povezovanju novega družbenega akterja z družbenimi akterji, ki že sodelujejo pri izvajanju 

industrijske simbioze, ter kot dejavnik, brez katerega izvajanje industrijske simbioze ni 

mogoče. Ključno vlogo oz. pogoj naj bi predstavljal tudi pred pričetkom vsakršnih pogajanj z 

novim družbenim akterjem in pri vseh aktivnostih na področju odgovornega ravnanja z 

okoljem. Družbeni akterji poudarjajo, da je treba biti zagotovo prepričan, da bo družbeni akter, 

s katerim se načrtuje sodelovanje, vreden zaupanja. Pred sodelovanjem z namenom izvajanja 

industrijske simbioze pa lahko družbeni akter potencialnega družbenega akterja še dodatno 

preveri z vpisi slednjega v določene uradne evidence oz. registre, ki lahko služijo kot osnovni 

pokazatelj, da bi bil potencialni družbeni akter upoštevajoč njegovo delovanje v preteklosti 

lahko vreden zaupanja. Družbeni akterji nadalje menijo, da je medorganizacijsko zaupanje 

pogoj za skupni jezik, ki je potreben za napredovanje oz. vpliva na napredek.  

 

Medorganizacijskemu zaupanju izmed obravnavnih socio-kulturnih dejavnikov, ki vplivajo 

pred pričetkom in tekom trenutnega sodelovanja, sledi vpliv odnosa do okolja – pred pričetkom 
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s 84 % in tekom trenutnega sodelovanja z 88 %. Pri tem socio-kulturnem dejavniku vpliv 

proučujemo skozi članstvo v okoljevarstvenih organizacijah in z drugim okoljevarstvenim 

vedenjem. V domeni prvega nas zanima, ali je družbeni akter član katere izmed 

okoljevarstvenih organizacij, ali so člani družbeni akterji, s katerimi sodeluje, in ali je članstvo 

drugih družbenih akterjev vplivalo na to, da je družbeni akter pričel z njimi sodelovati. V 

domeni drugega okoljevarstvenega vedenja pa nas zanima, ali družbeni akter sodeluje pri 

promociji industrijske simbioze oz. sorodnih oblik in ali to počno tudi družbeni akterji, s 

katerimi sodeluje. Kljub precejšnjemu pripisovanju vpliva odnosa do okolja kot socio-

kulturnega dejavnika pa na vprašanja, skozi katera ga proučujemo, prejmemo zelo raznolike 

odgovore in interpretacije. V splošnem so družbeni akterji člani ene ali več okoljevarstvenih 

organizacij oz. združenj zaradi skupnih ciljev in poslanstva, ki jih delijo z okoljskimi združenji. 

Članstvo v okoljevarstvenih organizacijah oz. najrazličnejših oblikah strokovnih združenj se 

izkaže tudi za zanesljiv in ažuren vir informacij na obravnavanem področju. V tem kontekstu 

na takšnih dogodkih javno zagovarjajo koncept trajnostnega razvoja, s čimer v organizacijsko 

enoto kot tudi v organizacijske enote družbenih akterjev vključujejo vrednote. Družbeni akterji, 

ki niso člani okoljevarstvenih organizacij, s slednjimi tesno sodelujejo in s tem izpolnjujejo 

družbeno odgovornost. Pri tem nekateri navajajo tudi izzive, ki so povezani z obveznostjo 

zagovarjanja njihovih interesov, s katerimi se družbeni akter težko strinja – zlasti ko gre za 

strategije in koncepte, ki so dosegljivi na ravni posameznika, in ne ravni celotne družbe – takšen 

je denimo koncept načina življenja brez odpadkov. Za posameznike se strategija izkaže za 

povsem logično, na ravni celotne družbe pa za skorajda utopično. Člani okoljevarstvenih 

organizacij so tudi družbeni akterji, s katerimi družbeni akter sodeluje, predvsem zato, ker so 

slednji zavezani okoljskim vprašanjem, četudi ne nujno industrijski simbiozi. Družbeni akterji 

že več let poudarjajo pomen partnerstva in s tem spodbujajo oglaševanje prek najrazličnejših 

medijev, pri čemer največjo kredibilnost pripisujejo strokovnim medijem. Industrijsko 

simbiozo promovirajo na simpozijih, konferencah in ostalih dogodkih, pri čemer iščejo 

sinergije ter sodelujejo z lokalno skupnostjo in zainteresiranimi nevladnimi okoljskimi 

organizacijami. Družbeni akterji sodelujejo tudi pri promoviranju mnogih aktivnostih na 

področju odgovornega odnosa do okolja in krožnega gospodarstva, vse tovrstne aktivnosti pa 

odražajo odnos do okolja, ki, kot lahko vidimo, vpliva pred pričetkom in tekom trenutnega 

sodelovanja. 

 

Odnosu do okolja izmed obravnavnih socio-kulturnih dejavnikov, ki vplivajo pred pričetkom 

in tekom trenutnega sodelovanja, sledita družbena odgovornost in socialni kapital, katerih vpliv 
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se pred pričetkom in tekom trenutnega sodelovanja izkaže za povsem enakovrednega – pred 

pričetkom s 76 % in tekom trenutnega sodelovanja z 80 %. Pri družbeni odgovornosti 

proučujemo, ali je družbena odgovornost družbenih akterjev pred pričetkom sodelovanja 

vplivala na njihovo odločitev in ali vpliva pri trenutnem sodelovanju. Kljub precejšnjemu 

pripisovanju vpliva družbene odgovornosti kot socio-kulturnega dejavnika tudi tukaj na 

vprašanja, skozi katera ga proučujemo, prejmemo zelo raznolike odgovore in interpretacije. 

Družbeni akterji pretežno navajajo, da če obstajajo znaki, da družbeni akterji, s katerimi naj bi 

se pričelo sodelovanje oz. se z njimi že sodeluje, ne spoštujejo družbene odgovornosti – zlasti 

na področju kršenja varnosti, zaposlitve, pravičnih in enakopravnih zaposlitvenih možnosti –, 

potem s takšnimi družbenimi akterji ne pričnejo sodelovanja oz. ga prekinejo. Nadalje to 

pomeni, da pričnejo in ohranjajo sodelovanje samo s tistimi družbenimi akterji, ki so družbeno 

odgovorni. Prav tako ne pričnejo sodelovanja oz. ga prekinejo s tistimi, ki si ne prizadevajo 

sodelovati za izboljšanje konkurenčnosti teritorialnih enot, in tistimi, ki družbene odgovornosti 

ne obravnavajo kot temeljne vrednote, ki ji gre slediti pri vsakodnevnem delovanju. Družbena 

odgovornost tako predstavlja enega izmed stalnih dejavnikov delovanja, pri čemer se v okviru 

okoljske odgovornosti njena vloga v zadnjih letih drastično povečuje. 

 

Socialni kapital, ki je z vplivom pred pričetkom in tekom sodelovanja izmed obravnavnih socio-

kulturnih dejavnikov enakovreden družbeni odgovornosti, pred pričetkom predstavlja vpliv v 

76 % in tekom trenutnega sodelovanja v 80 %. Pri socialnem kapitalu prvotno proučujemo 

povezovalnost, v domeni katere nas zanima, ali sta pripravljenost in zmožnost sodelujočih 

znotraj družbenega akterja, da podredijo lastne cilje in z njimi povezana dejanja skupnim ciljem 

in dejanjem za potrebe sodelovanja z družbenim akterjem pri izvajanju industrijske simbioze 

ali sorodnih oblik, vplivali na družbenega akterja pred pričetkom sodelovanja in ali vplivata 

pri trenutnem sodelovanju. Nadalje proučujemo zaupanje, v domeni katerega nas zanima, ali 

je pričakovanje, da ena stran ne bo namerno oškodovala interesov druge, vplivalo na 

družbenega akterja pred pričetkom sodelovanja in ali vpliva pri trenutnem sodelovanju. Kljub 

precejšnjemu pripisovanju vpliva socialnega kapitala kot socio-kulturnega dejavnika tudi tukaj 

na vprašanja, skozi katera ga proučujemo, prejmemo zelo raznolike odgovore in interpretacije. 

Sicer pa družbeni akterji zaznavajo, da je osebni interes zelo močan, a če želijo sodelovati in 

preživeti na ravni družbenega akterja, mora sleherni posameznik lastne cilje podrediti – čeprav 

to ni vedno povsem enostavno. Vzajemno sodelovanje mora biti torej na interni ravni vedno v 

ospredju oz. na najvišjem možnem nivoju, saj je le tako mogoče vzpostaviti zaupanje, ki kasneje 

rezultira v odgovornost posameznikov. Da se družbeni akter lahko uspešno pripravi na 
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sodelovanje z družbenimi akterji v industrijsko simbiotskem omrežju, mora izkušnje na 

področju socialnega kapitala prenesti na vse svoje zaposlene, ki so kakorkoli vključeni v 

medorganizacijsko sodelovanje. Na medorganizacijski ravni družbeni akterji socialni kapital 

obravnavajo kot ključni socio-kulturni dejavnik pri vzpostavitvi partnerstev oz. omrežij, pri 

vlaganju v omrežja in poglabljanju odnosov v omrežjih. V medindustrijskem sodelovanju se 

naslanja na obojestranske interese in zavezo, zato se je ob njegovi prisotnosti lahko vedno 

mogoče pogovarjati in dogovoriti o pogojih, prav slednje pa rezultira v zaupanje, ki skupaj s 

pripravljenostjo za sodelovanje predstavlja koristi za vse sodelujoče. Slednji poudarjajo, da je 

omenjeno pretežno prisotno pri skoraj vseh družbenih akterjih, s katerimi sodelujejo, kar se 

prvotno pokaže skozi razumnost in širokost, kasneje pa preraste v načelno zaupanje, ki, kot 

navajajo sodelujoči, vedno vpliva na pričetek sodelovanja. Treba je tudi poudariti, da so 

nekateri glede slednjega nekoliko kritični, saj menijo, da je bila tovrstna pristna zavest razvita 

nekaj let nazaj, danes pa ravno ne obstaja več. Mogoče je opaziti sodelovanje zaradi 

ekonomskih koristi, ki ga prinašata varstvo okolja in izpolnjevanje zakonskih zahtev, medtem 

ko realizacija skupnih ciljev dostikrat ostaja zgolj na papirju in je tako za družbenega akterja le 

sekundarnega pomena. Z namenom odprave omenjenega naj bi, kot pravijo sodelujoči družbeni 

akterji, nastal poslovni odnos, ki bi ga bilo mogoče pričakovati od vsakega posameznika in 

družbenega akterja in bi tako prerasel v splošno poslovno kulturo. 

 

Socialnemu kapitalu izmed obravnavnih socio-kulturnih dejavnikov, ki vplivajo pred pričetkom 

in tekom trenutnega sodelovanja, sledi vpliv organizacijske kulture – pred pričetkom in tekom 

trenutnega sodelovanja z 68 %. Pri tem socio-kulturnem dejavniku proučujemo, ali je 

organizacijska kultura družbenih akterjev pred pričetkom sodelovanja vplivala na odločitev in 

ali vpliva pri trenutnem sodelovanju. Na vprašanja, skozi katera proučujemo vpliv 

organizacijske kulture, prejmemo za razliko od predhodno predstavljenih socio-kulturnih 

dejavnikov bistveno manj odgovorov in interpretacij, prav tako pa je med slednjimi prisotno 

razlikovanje med mnenji. Nekateri družbeni akterji menijo, da v kolikor je govora o vzajemnih 

koristih, bi morala biti organizacijska kultura na prvem mestu, zato ji slednji pred pričetkom in 

tekom sodelovanja pripisujejo precejšen pomen. Nadalje to pomeni, da ne pričnejo sodelovanja 

oz. ga prekinejo s tistimi družbenimi akterji, ki želijo do koristi priti na zelo trivialen način in 

po najkrajši možni poti, hkrati pa v vzajemno sodelovanje niso pripravljeni ničesar investirati. 

Organizacijsko kulturo družbenega akterja, ki je vzpodbudna za pričetek in ohranjanje 

sodelovanja, tako lahko prepoznamo po želji dolgoročnega partnerstva in po poznavanju skupne 

dodane vrednosti vseh strani oz. vključenih. Nekateri navajajo tudi, da v kolikor obstajajo znaki, 
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da družbeni akterji, s katerimi naj bi se pričelo sodelovanje oz. se z njimi že sodeluje, ne delujejo 

po načelih zdravorazumske organizacijske kulture – zlasti na področju načina izvajanja 

primarnih aktivnosti na internem nivoju družbenega akterja, s katerim bi pričeli sodelovanje oz. 

že sodelujejo –, sodelovanje tudi prekinejo. 

 

Organizacijski kulturi izmed obravnavnih socio-kulturnih dejavnikov, ki vplivajo pred 

pričetkom in tekom trenutnega sodelovanja, na zadnjem mestu sledi vpliv kognitivnih okvirov 

– pred pričetkom s 60 % in tekom trenutnega sodelovanja s 56 %. Pri tem socio-kulturnem 

dejavniku proučujemo, ali so kognitivni okviri družbenih akterjev pred pričetkom sodelovanja 

vplivali na odločitev in ali vplivajo pri trenutnem sodelovanju. Na vprašanja, skozi katera 

proučujemo vpliv kognitivnih okvirov, prejmemo za razliko od predhodno predstavljenih socio-

kulturnih dejavnikov najmanj odgovorov in interpretacij, med pridobljeni pa je prisotno 

precejšnje razlikovanje med mnenji. Nekateri družbeni akterji kognitivne okvire razumejo skozi 

zavezanost k preglednosti in usmerjenosti v korist vseh sodelujočih, in v kolikor družbeni akter, 

s katerim načrtujejo sodelovanje oz. z njim že sodelujejo, ni zavezan k omenjenemu, 

sodelovanja ne pričnejo oz. ga prekinejo. To je zlasti prisotno pri izvajanju industrijske 

simbioze in krožnega gospodarstva, kjer je pomembna transparentnost podatkov o predmetu 

sodelovanja. Kognitivni okviri so zato, kot navajajo, za njihovo delovanje in odločanje zelo 

pomembni. Trudijo se, da bi jih v aktivnem procesu oz. pri izvajanju industrijske simbioze 

sooblikovali, hkrati pa jim ves čas predstavljajo velike izzive – zlasti napačna razumevanja, 

miselni okviri in predsodki družbenih akterjev, ki opravljajo nišne oz. zelo specifične primarne 

dejavnosti. To nadalje pomeni, da je tovrstnih družbenih akterjev na trgu bistveno manj in je 

zato družbeni akter kljub napačnim razumevanjem v naslovu sodelovanja, razlikovanju v 

miselnih okvirjih in predsodkom prisiljen v sodelovanje s takšnim družbenim akterjem. 

Podobno menijo tudi družbeni akterji, ki izvajajo javne dejavnosti, zaradi česar družbenih 

akterjev ne smejo izločiti iz sodelovanja, pa čeprav se večkrat izkaže, da s posameznimi 

družbenimi akterji nimajo enakih oz. vsaj podobnih pogledov na svet, ki so potrebni pri 

sodelovanju, in ne preferirajo temeljnih vrednot – spoštovanje, načelnost, inovativnost in 

fleksibilnost. 

 

Nadalje nas zanima, ali lahko družbeni akter vpliv socio-kulturnih dejavnikov oceni kot 

pozitiven, negativen ali nevtralen. Pozitiven vpliv interpretiramo kot vpliv, ki ohranja obstoj 

sodelovanja družbenih akterjev, ki kot vozlišča že nastopajo v industrijsko simbiotskem 

omrežju, in tudi pospešuje povečanje obstoječe strukture industrijsko simbiotskega omrežja. 
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Negativen vpliv interpretiramo kot vpliv, ki lahko otežuje obstoj sodelovanja družbenih 

akterjev, kar na eni strani rezultira v odhod obstoječih družbenih akterjev iz industrijsko 

simbiotskega omrežja in na drugi strani v zaviranje prihoda novih družbenih akterjev v 

industrijsko simbiotsko omrežje. Nevtralen vpliv pa interpretiramo kot vpliv, kjer socio-

kulturni dejavniki niti ne pospešujejo niti ne zavirajo prihodov oz. odhodov družbenih akterjev 

iz industrijsko simbiotskega omrežja. V kolikor socio-kulturni dejavniki vplivajo pozitivno 

in/ali negativno, pomembnost izmerimo s petstopenjsko lestvico, pri čemer vrednost 1 

predstavlja nepomemben vpliv in vrednost 5 zelo pomemben vpliv. Tabela 4.32 predstavlja 

rezultate o povprečni oceni pomembnosti pozitivnega, negativnega ali nevtralnega vpliva 

obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov pri trenutnem sodelovanju med družbenimi akterji v 

industrijsko simbiotskem omrežju.  

 

Tabela 4.32 Povprečna ocena pomembnosti vpliva socio-kulturnih dejavnikov na družbene 

akterje pri trenutnem sodelovanju 

 

Socio-kulturni 

dejavnik 

Vpliv pri trenutnem sodelovanju 

Pozitiven Negativen Nevtralen 

Organizacijska 

kultura 
3,77 (f = 20) 2,00 (f = 2) f = 5 

Družbena 

odgovornost 
4,55 (f = 23) 3,50 (f = 2) f = 2 

Odnos do okolja 4,59 (f = 22) 3,50 (f = 2) f = 3 

Kognitivni okviri 3,81 (f = 16) 2,20 (f = 5) f = 3 

Socialni kapital 3,80 (f = 21) 1,50 (f = 4) f = 2 

Medorganizacijsko 

zaupanje 
4,09 (f = 23) 2,00 (f = 2) f = 2 

Povprečna ocena 4,10 2,45 / 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Rezultati pokažejo, da v 83 % prevladuje pozitiven vpliv vseh obravnavanih socio-kulturnih 

dejavnikov. Sledi mu nevtralnost vpliva, ko družbeni akterji za posamezne socio-kulturne 

dejavnike ne morejo oceniti vpliva kot pozitivnega oz. negativnega, nevtralnemu pa sledi 

negativni vpliv, ki je skorajda zanemarljiv. Najvišji frekvenci (f = 23) imata s pozitivnim 

vplivom družbena odgovornost in medorganizacijsko zaupanje, kar smo pokazali tudi z 

rezultati o splošnem vplivu posameznega socio-kulturnega dejavnika, medtem ko najvišjo 

pomembnost pozitivnega vpliva z oceno 4,59 pripisujejo odnosu do okolja. Sledita mu 
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družbena odgovornost (4,55) in medorganizacijsko zaupanje (4,09), nekoliko manj 

pomembnosti pa pripisujejo kognitivnim okvirom (3,81) in socialnemu kapitalu (3,80) ter 

najmanj organizacijski kulturi, kar smo prav tako pokazali z rezultati o splošnem vplivu. 

Slednja ima tudi najvišjo frekvenco pri nevtralnem vplivu (f = 5). Najvišjo frekvenco pri 

negativnem vplivu imajo kognitivni okviri (f = 5), medtem ko najvišjo pomembnost 

negativnega vpliva pripisujejo družbeni odgovornosti in odnosu do okolja. Upoštevajoč, da 

vpliv socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij proučujemo 

skupaj, nadalje izračunamo še povprečno oceno pomembnosti pozitivnega vpliva, ki je visoka 

in znaša 4,10, in negativnega vpliva, ki znaša 2,45, pri čemer moramo poudariti, da velikost 

frekvence po posameznih socio-kulturnih dejavnikih in skupna velikost frekvence ne dajeta 

merodajne ocene pomembnosti negativnega vpliva. 

 

Za socio-kulturne dejavnike, katerim družbeni akterji pripišejo nevtralnost, nadalje preverimo,  

zakaj so takšnega mnenja in ali morda vpliv pripisujejo kateremu drugemu socio-kulturnemu 

dejavniku, ki ga v pričujočem delu ne obravnavamo. Interpretacije, ki jih prejmemo, pokažejo, 

da lahko tisti družbeni akterji, katerih primarna dejavnost je delovanje z obnovljivimi viri, 

sodelujejo zgolj s sebi enakimi družbenimi akterji in se zato vpliv odnosa do okolja izkaže za 

nerelevantnega – vsi namreč pri izvajanju svoje primarne dejavnosti odnos do okolja celostno 

spoštujejo oz. udejanjajo. Drugi poudarjajo, da so nekateri družbeni akterji zelo specifični, 

denimo na trgu nastopajo kot monopolisti, kar narekuje obvezno sodelovanje, v tovrstnih 

primerih pa je skorajda nemogoče ocenjevati njihovo organizacijsko kulturo in proučevati njen 

vpliv kot pozitiven ali negativen – z izjemo organizacijske kulture, ki predvideva kazniva ali 

kriminalna dejanja kot vsakdanja in sprejemljiva. Splošni vzrok za nevtralnost družbeni akterji 

pripisujejo dinamiki družbenih odnosov v času, ko je skrb za okolje vse pomembnejša, odnos 

do potencialnih onesnaževalcev vse bolj oster, poslovni izziv za gospodarstvo pa vse večji.  

 

V nadaljevanju proučujemo, kako družbeni akterji zaznavajo oz. ocenjujejo vpliv socio-

kulturnega dejavnika kot pozitiven, negativen ali nevtralen. Družbeni akterji podajo zelo 

raznolike odgovore in interpretacije, pa vendar so v splošnem zaznave oz. ocene med seboj zelo 

sorodne. Kot pravijo, pri zaznavanju in ocenjevanju vpliva obravnavanih socio-kulturnih 

dejavnikov ni mogoče uporabiti za to strukturiranega obrazca ali podobnih smernic – 

ocenjevanje pretežno temelji na zgodovini igralca oz. družbenega akterja, izkušnjah iz 

predhodnih sodelovanj, javnih podatkih o družbenem akterju, pričakovanjih obeh strani od 

sodelovanja in na rezultatu prvega osebnega srečanja, ki razjasni, ali se bo sprejela odločitev o 
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začetku izvajanja industrijske simbioze. Slednje rezultira v začetek pogajanj, dosego skupnega 

soglasja, socio-kulturni dejavniki pa tako vodijo celotno nadaljnje sodelovanje. Družbeni 

akterji torej preprosto vedo, kdaj socio-kulturni dejavnik vpliva pozitivno ali negativno oz. ne 

vpliva. 

 

V kolikor je prisotno korektno sodelovanje in redno prihaja do izmenjave dobrih izkušenj, 

praks, informacij in poravnanih pogodbenih obveznosti, družbeni akter preprosto ve, da vsi 

obravnavani socio-kulturni dejavniki vplivajo pozitivno – prisotne so torej temeljne družbene 

vrednote in navade, ki jih v pričujočem delu prištevamo k organizacijski kulturi. Kot dodajajo 

družbeni akterji, pa je slednje izvedljivo zgolj ob ustrezni komunikaciji med vsemi vključenimi. 

Pozitivni vpliv vedno omogoča reševanje izzivov in gradnjo medsebojnega razumevanja, 

medtem ko negativni vpliv vodi v  predsodke in izključevanje, kar nadalje ovira aktivnosti za 

reševanje problemov in s tem družbenemu akterju povzroča precejšnjo škodo. Nevtralen vpliv 

družbeni akterji pretežno zaznajo takrat, kadar je mogoče pri posameznem socio-kulturnem 

dejavniku prepoznati del pozitivnega in negativnega vpliva, hkrati pa gre za prisotnost številnih 

ovir, za katere v danem trenutku ni poznanih rešitev oz. se predpostavlja, da bodo odpravljene 

šele dolgoročno.  

 

Pomembnost pozitivnega vpliva posameznega socio-kulturnega dejavnika pred pričetkom 

sodelovanja z drugimi družbenimi akterji in pri trenutnem sodelovanju proučujemo s 

petstopenjsko lestvico, pri čemer vrednost 1 pomeni, da vpliv ni bil v pomoč, in vrednost 5, da 

je vpliv družbenemu akterju predstavljal zelo veliko pomoč. V kolikor družbeni akter ocenjuje, 

da socio-kulturni dejavniki pozitivno vplivajo, nas zanima, kaj mu sporočajo in kako so mu 

lahko v pomoč pri umestitvi oz. pri obstanku v industrijsko simbiotskem omrežju. Če družbeni 

akter ocenjuje, da socio-kulturni dejavniki negativno vplivajo, nas zanima, kaj mu sporočajo, 

da ga zavirajo bodisi pri umestitvi bodisi pri odhodu iz industrijsko simbiotskega omrežja. 

Tabela 4.33 predstavlja rezultate o povprečni oceni pomembnosti pozitivnega vpliva 

obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov kot pomoči pred pričetkom in pri trenutnem 

sodelovanju med družbenimi akterji. 
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Tabela 4.33 Povprečna ocena pomembnosti pozitivnega vpliva socio-kulturnih dejavnikov na 

družbene akterje pred pričetkom in pri trenutnem sodelovanju v industrijsko simbiotskem 

omrežju 

 

Socio-kulturni 

dejavnik 

Pomembnost pozitivnega vpliva 

Frekvenca Povprečna ocena 

Organizacijska 

kultura 
20 3,85 

Družbena 

odgovornost 
23 3,73 

Odnos do okolja 22 4,22 

Kognitivni okviri 16 3,50 

Socialni kapital 21 4,04 

Medorganizacijsko 

zaupanje 
23 3,95 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Rezultati pokažejo, da družbeni akterji največjo pomembnost na petstopenjski lestvici s 

povprečno oceno 4,22 pripisujejo odnosu do okolja, kateremu sledita socialni kapital s 

povprečno oceno 4,04 in medorganizacijsko zaupanje s povprečno oceno 3,95. Sledi 

pomembnost organizacijske kulture (3,85) in družbene odgovornosti (3,73), medtem ko jim 

vpliv kognitivnih okvirov sporoča najmanj (3,50) in jim torej pri umestitvi in obstanku v 

industrijsko simbiotskem omrežju predstavljajo najmanjšo pomoč. Upoštevajoč, da vpliv socio-

kulturnih dejavnikov na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij proučujemo skupaj, tudi 

tukaj nadalje izračunamo še povprečno oceno pomembnosti pozitivnega vpliva, ki znaša 3,88 

in skupno predstavlja precejšnjo pomembnost. Družbene akterje nadalje povprašamo po 

prednostih in slabostih zaznavanja oz. ocenjevanja pozitivnega vpliva, ki dajejo družbenemu 

akterju ključno sporočilo pred pričetkom sodelovanja oz. pri trenutnem sodelovanju. Družbeni 

akterji tudi tukaj podajo zelo raznolike odgovore in interpretacije, pa vendar je v splošnem 

pomembnost enotna. Kot pravijo, je prednost pozitivnega vpliva sporočanje jasnega profila 

družbenega akterja, razkrivanje, ali bo prisotno skupno razumevanje oz. ga ne bo več, ali bo 

izvedljivo timsko oz. več ne bo mogoče in ali se bodo tekom sodelovanja pri izvajanju 

industrijske simbioze lahko pridobile komplementarne kompetence. Slabost pozitivnega vpliva 

pa družbeni akterji zaznavajo pri napačnem ocenjevanju vpliva socio-kulturnih dejavnikov, ko 

se kasneje izkaže, da obravnavani socio-kulturni dejavniki zavirajo sodelovanje in jih je treba 

prekiniti. Tabela 4.34 predstavlja rezultate o povprečni oceni pomembnosti zaviranja 
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sodelovanja zaradi negativnega vpliva obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov pred 

pričetkom in pri trenutnem sodelovanju med družbenimi akterji. 

 

Tabela 4.34 Povprečna ocena pomembnosti zaviranja sodelovanja pri negativnem vplivu socio-

kulturnih dejavnikov na družbene akterje 

 

Socio-kulturni 

dejavnik 

Pomembnost zaviranja negativnega 

vpliva 

Frekvenca Povprečna ocena 

Organizacijska 

kultura 
2 2,50 

Družbena 

odgovornost 
2 3,00 

Odnos do okolja 2 3,00 

Kognitivni okviri 5 3,80 

Socialni kapital 4 2,25 

Medorganizacijsko 

zaupanje 
2 2,00 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Rezultati pokažejo, da družbeni akterji največjo prisotnost zaviranja, ki je posledica 

negativnega vpliva socio-kulturnega dejavnika, na petstopenjski lestvici, pri čemer vrednost 1 

pomeni nepomembno prisotnost in vrednost 5 zelo pomembno prisotnost pri zaviranju, s 

povprečno oceno 3,80 pripisujejo kognitivnim okvirov, katerim s povprečno oceno 3,00 sledita 

družbena odgovornost in odnos do okolja. Sledita organizacijska kultura (2,50) in socialni 

kapital (2,25), medtem ko jim negativni vpliv medorganizacijskega zaupanja sporoča najmanj 

(2,00). Pri povprečnih ocenah je treba poudariti, da velikost frekvence po posameznih socio-

kulturnih dejavnikih in skupna velikost frekvence ne dajeta merodajne ocene pomembnosti 

negativnega vpliva kot zaviralca sodelovanja v industrijsko simbiotskem omrežju. Družbene 

akterje tudi tukaj nadalje povprašamo po prednostih in slabostih zaznavanja oz. ocenjevanja 

negativnega vpliva, ki dajejo družbenemu akterju ključno sporočilo pred pričetkom sodelovanja 

oz. pri trenutnem sodelovanju. Na vprašanje, skozi katerega želimo izvedeti omenjene prednosti 

in slabosti, prejmemo relativno malo odgovorov in interpretacij, pa vendar je v splošnem 

pomembnost negativnega vpliva kot zaviralca enotna. Prednosti, ki jih družbeni akterji 

prepoznajo ob negativnem vplivu posameznega ali več obravnavanih socio-kulturnih 

dejavnikov, so definirane smernice, ki jih je treba umestiti v percepcijo družbe, da bi lahko 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

240 
 

celostno osmislili industrijsko simbiozo. Nekateri družbeni akterji so namreč mnenja, da v 

kolikor želimo izvajanje industrijske simbioze približati njenemu izvajanju na evropski ravni, 

potem moramo zaupati v verodostojne meritve, analize, podatke o okolju in odpadkih ter 

nenehno graditi na izobraževanjih s področja hierarhije odpadkov – vsak izmed nas mora postati 

odgovoren za zmanjševanje odpadkov, kar je prvi korak, da industrijska simbioza postane 

rutina. Nekateri pa prednosti negativnega vpliva socio-kulturnih dejavnikov, ki so povzročili 

prekinitev sodelovanj, prepoznavajo v zmanjšanju dolgoročnih rizikov, ki bi nastali v primeru 

pričetka ali ohranjanja sodelovanja, družbeni akter, s katerim niso pričeli oz. so prekinili 

sodelovanje, pa bi imel neposredne finančne koristi. Slabosti negativnega vpliva, ki rezultirajo 

v zaviranje novih sodelovanj in v prekinitve obstoječih, so prisotne zlasti pri počasnejšem 

napredku in izboljšanju rezultatov ter pri prenosu znanja in tehnologij med družbenimi akterji.  

 

Rezultati o pozitivnem in negativnem vplivu socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje 

industrijsko simbiotskih omrežij nam ne povedo vsega, v kolikor ne poznamo odnosov med 

socio-kulturnimi dejavniki, ki vplivajo na strukturiranje. Nadalje se osredinimo na 

komparativno analizo vpliva socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje industrijsko 

simbiotskih omrežij, kot ključno analizo v pričujočem delu, ki jo izvedeno s komparativno 

metodo mehkih množic. Proučujemo torej, kako kombinacija vpliva socio-kulturnih dejavnikov 

pripelje do predvidenega rezultata. Pri tem se ne osredinjamo toliko na vprašanja, kateri izmed 

določenih socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje vpliva bolj, kateri manj in kateri ne 

vpliva, temveč pozornost posvečamo združevanju socio-kulturnih dejavnikov.  

 

4.4.4  Kvalitativna komparativna analiza vpliva socio-kulturnih dejavnikov na 

strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij 

 

Prvotno z uporabo kvalitativne komparativne metode mehkih množic identificiramo 

kombinacije konfiguracij oz. vzročnih pogojev, ki so povezani z rezultatom oz. izidom. Nadalje 

to pomeni, da pri proučevanju vzročnih pogojev, ki privedejo do izida oz. v našem primeru do 

strukturiranega industrijsko simbiotskega omrežja, proučujemo člane iz množice tega omrežja, 

pri tem pa identificiramo kombinacije vzročnih pogojev, ki so povezani z izidom – kot 

omenjeno, gre v našem primeru za strukturirano industrijsko simbiotsko omrežje. Kvalitativno 

primerjalno analizo v celoti izvedemo s programskim orodjem fs/QCA 3.082 po Raginu in 

                                                           
82 angl. fuzzy set/Qualitative Comparative Analysis 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

241 
 

Daveyju (2017). Kvalitativna komparativna analiza (QCA) uporablja Boolovo algebro in pri 

izvajanju načel primerjave ter s formalizacijo logike kvalitativne analize omogoča logično in 

empirično intenzivnost kvalitativnih pristopov (ibid.). Boolove metode logičnih primerjav pri 

tem vsak primer predstavljajo kot kombinacijo vzročnih in izidnih pogojev (ibid.). Kombinacije 

nadalje med seboj primerjamo in nato logično poenostavimo s postopkom primerjave od spodaj 

navzgor, pri čemer računalniški algoritmi zagotavljajo tehnike za poenostavitev te vrste 

podatkov (ibid.). Matrika podatkov je oblikovana kot pravilnostna tabela in sovpada z 

minimizacijo preklopnih vezij (Ragin 2014). Tovrstni postopki za minimizacijo posnemajo 

primere usmerjene komparativne metode, vendar za razliko od slednje dosežejo tudi kognitivno 

bolj zahtevne naloge – s pomočjo računalniških algoritmov naredijo večkratne primerjave 

konfiguracij (ibid.). Cilj logične minimizacije je na kratko predstaviti informacije v pravilnostni 

tabeli, upoštevajoč različne kombinacije pogojev, ki nam dajejo rezultat (ibid.). Kvalitativna 

komparativna metoda mehkih množic se torej v našem primeru izkaže za primerno, saj 

proučujemo odnose v množicah, pri čemer sleherni proučevani pogoj definira neodvisno 

množico in je slehernemu primeru znotraj vsake množice dodeljena vrednost članstva. 

Govorimo o t. i. postopku kalibracije, pri čemer je mogoče množice kombinirati z uporabo 

preseka množice, unije množice ali z operacijo negacije (Ragin 2008). Nadalje z uporabo 

komparativne metode mehkih množic vsakemu družbenemu akterju za posamezno merilo v 

množici med 0 in 1 določimo vrednost članstva, pri čemer polno članstvo predstavlja vrednost 

1 in polno nečlanstvo vrednost 0. Z uporabo indirektne metode kalibracije šestih sider 

ovrednotimo rezultate, pri čemer prisotnost vzročnega pogoja oz. vpliv socio-kulturnega 

dejavnika ocenimo pri tistih družbenih akterjih, ki upoštevajoč vse obravnavane socio-kulturne 

dejavnike v množici dosegajo prag članstva najmanj 0,6 – to nadalje pomeni, da socio-kulturni 

dejavnik srednje vpliva in je s tem pogoj bistveno bolj izpolnjen kot neizpolnjen. Strukturiranje 

glede na prisotnost oz. neprisotnost vpliva definiramo z naslednjimi vrednostmi, do katerih smo 

prišli na podlagi ocenjevanja pomembnosti vpliva, ki so ga s petstopenjsko lestvico ocenili 

družbeni akterji: 

 0 = socio-kulturni dejavnik ne vpliva, pogoj ni izpolnjen; 

 0,2 = socio-kulturni dejavnik zanemarljivo vpliva, pogoj ni izpolnjen, vendar ne v celoti; 

 0,4 = socio-kulturni dejavnik malo vpliva, pogoj bolj ni kot je izpolnjen; 

 0,6 = socio-kulturni dejavnik srednje vpliva, pogoj je bolj izpolnjen kot neizpolnjen; 

 0,8 = socio-kulturni dejavnik vpliva, pogoj je pretežno izpolnjen, vendar ne v celoti; 

 1 = socio-kulturni dejavnik v celoti vpliva, pogoj je izpolnjen. 
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Upoštevajoč vrednosti sleherni enoti za merjeno lastnost poiščemo minimalno vrednost oz. 

presek množice. Enote, ki dosegajo prag članstva, ocenimo za tiste z vplivom socio-kulturnih 

dejavnikov na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij, medtem ko enote, ki ne dosegajo 

praga članstva, označimo kot enote brez vpliva socio-kulturnih dejavnikov. Družbene akterje, 

ki ocenjujejo vpliv obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje industrijsko 

simbiotskih omrežij, nadalje označimo s kratico DA in zaporedno številko družbenega akterja 

(1–25). Zaporedje družbenih akterjev je določeno glede na abecedni red obravnavanih 

industrijsko simbiotskih omrežij, v domeni katerih delujejo družbeni akterji. S kraticami 

označimo tudi socio-kulturne dejavnike oz. vzročne pogoje, pri čemer kratico sestavlja prva 

črka besede, ki je del besedne zveze. Tabela 4.35 predstavlja strukturiranje industrijsko 

simbiotskih omrežij glede na ocenjen vpliv socio-kulturnih dejavnikov. 
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Tabela 4.35 Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij glede na ocenjen vpliv socio-

kulturnih dejavnikov po merilih 

 

DA OK DO OO KO SK MZ 

Vpliv na 

strukturiranje 

DA 1 0,4 1 0 0,4 0,6 1 0 

DA 2 1 0,4 0 0 0,6 0,6 0 

DA 3 0 0 0,8 0,6 0,8 0,8 0 

DA 4 0,6 1 0,8 0,6 0,8 0,8 0,6 

DA 5 0 0,6 1 1 1 1 0 

DA 6 0 0,6 1 0 0,6 0,6 0 

DA 7 1 1 0 1 0,6 1 0 

DA 8 1 1 1 0 0 1 0 

DA 9 0,8 1 1 0,8 1 0,8 0,8 

DA 10 1 0,6 1 0,6 0,6 0,8 0,6 

DA 11 0,8 0,8 1 0,8 1 1 0,8 

DA 12 0,2 0,6 1 0,8 0,6 0,8 0,2 

DA 13 0,4 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,4 

DA 14 0,6 0,6 1 0 0,6 1 0 

DA 15 0,8 1 1 0,8 0,8 1 0,8 

DA 16 0,6 0,8 0,8 0,4 0,2 0 0 

DA 17 0,8 0,8 1 0,8 0,8 0,8 0,8 

DA 18 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,8 0,6 

DA 19 0,6 1 1 0,6 0,6 0,6 0,6 

DA 20 0,8 0,8 1 0,8 0,8 0,8 0,8 

DA 21 0,4 0,8 0,8 0,6 0,2 0,2 0,2 

DA 22 1 1 1 1 1 1 1 

DA 23 1 1 1 0,6 0,8 1 0,6 

DA 24 0 0 1 0 1 1 0 

DA 25 0 0,2 0,6 0 0 0 0 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Rezultati pokažejo, da upoštevajoč ocenjen vpliv socio-kulturnih dejavnikov glede na 

definirana merila med 25 družbenimi akterji obstaja enajst družbenih akterjev (44 %), ki 

dosegajo prag članstva najmanj 0,6, medtem ko jih preostalih 13 (52 %) definiranega praga ne 

dosega. Nadalje analiziramo potrebne oz. nujne in zadostne pogoje. Kot pravita Schneider in 

Wagemann (2012), je takrat, ko je prisoten rezultat, prisoten tudi pogoj, pri čemer pa ni nujno, 

da imamo pri proučevanju vedno nujne pogoje (ibid.). V kolikor se izrazimo nekoliko bolj 

trivialno, je pogoj opredeljen kot nujen, če mora biti prisoten, da se doseže rezultat oz. izid 
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(Ragin in Davey 2017, 36). Po Schneiderju in Wagemannu (2012) definiramo merilo 

skladnosti, pri čemer za prag določimo 0,9. Tabela 4.36 prikazuje test nujnih pogojev. 

 

Tabela 4.36 Test nujnih pogojev 

 

Vzročni pogoj 
Skladnost za strukturiranje industrijsko 

simbiotskih omrežij 

Organizacijska kultura 0.602740 

Družbena odgovornost 0.488889 

Odnos do okolja 0.435644 

Kognitivni okviri 0.647059 

Socialni kapital 0.536585 

Medorganizacijsko zaupanje 0.463158 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Rezultati pokažejo, da nobeden izmed vzročnih pogojev ne predstavlja nujnega pogoja, saj je 

skladnost pri vseh šestih vzročnih pogojih nižja od definiranega praga. Nadalje analiziramo še 

zadostne pogoje. Pogoj je opredeljen kot zadosten, če lahko sam povzroči določen izid in hkrati 

ni edini pogoj za dosego izida (Ragin in Davey 2017, 36). Tudi tukaj po Schneiderju in 

Wagemannu (2012) definiramo merilo skladnosti, pri čemer za prag določimo 0,9. Test 

zadostnih pogojev prikažemo grafično, in sicer z uporabo XY Plota, kjer abscisna os oz. os X 

predstavlja socio-kulturni dejavnik oz. pogoj, ordinatna os oz. os Y pa strukturiranje 

industrijsko simbiotskih omrežij oz. izid. Slika 4.2 prikazuje test zadostnih pogojev.  
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Slika 4.2 Test zadostnih pogojev 

 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 
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Rezultati pokažejo, da nobeden izmed šestih pogojev ni zadosten pogoj strukturiranja 

industrijsko simbiotskih omrežij, saj je skladnost pri vseh šestih vzročnih pogojih nižja od 

definiranega praga. Nadalje analiziramo konsistentnost in pokritost. V domeni konsistentnosti 

nas zanima stopnja, pri kateri so družbeni akterji, ki vsebujejo določeno kombinacijo pogojev, 

konsistentni v izidu (Schneider in Wagemann 2017, 145–146). Oceno konsistentnosti 

izračunamo za posamezno kombinacijo pogojev, ki zavzema vrednosti med 0 in 1, pri čemer 

vrednost 0 predstavlja popolno nekonsistentnost in vrednost 1 popolno konsistentnost. V 

domeni pokritosti pa nas zanima, ali so vsi proučevani družbeni akterji prisotni v množici 

rezultata, pri čemer vrednost 0 predstavlja, da proučevani družbeni akter ni prisoten v množici 

rezultata, in vrednost 1, da je prisoten. Tabela 4.37 prikazuje analizo konsistentnosti in 

pokritosti. 

 

Tabela 4.37 Analiza konsistentnosti in pokritosti 

 

Kombinacija pogojev Konsistenca Pokritost Kombinirano 

OK*DO*OO*KO*SK*MZ 1.000000 1.000000 0.994987 

OK*DO*OO*KO*SK 0.977778 1.000000 0.994987 

OK*DO*OO*KO*MZ 1.000000 1.000000 0.994987 

OK*DO*OO*SK*MZ 0.897959 1.000000 0.974679 

OK*DO*KO*SK*MZ 0.897959 1.000000 0.974679 

DO*OO*KO*SK*MZ 0.880000 1.000000 0.969536 

OK*OO*KO*SK*MZ 1.000000 1.000000 0.994987 

OK*DO*OO*SK 0.880000 1.000000 0.969536 

DO*KO*SK*MZ 0.800000 1.000000 0.894427 

OK*OO*KO*MZ 1.000000 1.000000 0.994987 

OK*DO*OO*KO 0.936170 1.000000 0.989950 

DO*OO*KO*SK 0.862745 1.000000 0.959166 

OK*DO*OO*MZ 0.800000 1.000000 0.894427 

OK*OO*SK*MZ 0.897959 1.000000 0.974679 

OK*DO*KO*SK 0.880000 1.000000 0.969536 

OK*DO*KO*MZ 0.862745 1.000000 0.959166 

DO*OO*SK*MZ 0.745763 1.000000 0.800000 

OK*DO*SK*MZ 0.785714 1.000000 0.871780 

OK*KO*SK*MZ 0.897959 1.000000 0.974679 

DO*OO*KO*MZ 0.880000 1.000000 0.969536 

OK*OO*KO*SK 0.977778 1.000000 0.994987 

OO*KO*SK*MZ 0.800000 1.000000 0.894427 

OK*DO*SK 0.771930 1.000000 0.848528 

OK*DO*KO 0.814815 1.000000 0.911043 

OK*DO*MZ 0.687500 1.000000 0.670820 

OK*OO*KO 0.936170 1.000000 0.989950 

OK*OO*SK 0.880000 1.000000 0.969536 
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OK*OO*MZ 0.785714 1.000000 0.871780 

OK*KO*SK 0.880000 1.000000 0.969536 

OK*KO*MZ 0.862745 1.000000 0.959166 

OK*SK*MZ 0.771930 1.000000 0.848528 

DO*OO*SK 0.721312 1.000000 0.754983 

DO*OO*KO 0.814815 1.000000 0.911043 

DO*OO*MZ 0.911043 1.000000 0.591608 

DO*KO*SK 0.785714 1.000000 0.871780 

DO*KO*MZ 0.666667 1.000000 0.591608 

DO*SK*MZ 0.785714 1.000000 0.871780 

OO*KO*SK 0.771930 1.000000 0.848528 

OK*DO*OO 0.656716 1.000000 0.556776 

OO*KO*MZ 0.785714 1.000000 0.871780 

OO*SK*MZ 0.619718 1.000000 0.435890 

KO*SK*MZ 0.733333 1.000000 0.781025 

OK*DO 0.647059 1.000000 0.529150 

OK*SK 0.758621 1.000000 0.824621 

DO*SK 0.637681 1.000000 0.489898 

OK*KO 0.814815 1.000000 0.911043 

DO*MZ 0.564103 1.000000 0.316228 

OO*MZ 0.536585 1.000000 0.264575 

OO*KO 0.733333 1.000000 0.781025 

OK*OO 0.721312 1.000000 0.754983 

OK*MZ 0.666667 1.000000 0.591608 

OO*SK 0.602740 1.000000 0.400000 

DO*OO 0.571429 1.000000 0.331662 

KO*SK 0.721312 1.000000 0.754983 

DO*KO 0.721311 1.000000 0.754983 

KO*MZ 0.698413 1.000000 0.707107 

SK*MZ 0.550000 1.000000 0.282843 

DO 0.488889 1.000000 0.200000 

OK 0.602740 1.000000 0.400000 

OO 0.435644 1.000000 0.173205 

KO 0.647059 1.000000 0.529150 

SK 0.536585 1.000000 0.264575 

MZ 0.463158 1.000000 0.173205 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Rezultati pokažejo, da izmed 64 kombinacij pogojev prevladujejo vrednosti (80 %), ki so bližje 

vrednosti 1 in s tem popolni konsistentnosti, v manjšem deležu pa vrednosti, ki so bližje 0 (12 

%) oz. gre za nepopolno konsistentnost. V domeni pokritosti so vsi proučevani družbeni akterji 

prisotni v množici rezultata in s tem v celoti upoštevani v analizi, kar za pokritost potrjuje 

vrednost 1. Nadalje po posameznih socio-kulturnih dejavnikih izvedemo komparativno analizo 

raznolikosti po Raginu (2007), pri čemer osnovo za izvedbo analize predstavlja Tabela 4.35, 
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kjer z uporabo matričnega pristopa in z upoštevanjem vrednosti sleherni enoti za merjeno 

lastnost poiščemo minimalno vrednost oz. presek množice. Treba je poudariti, da pri analizi 

upoštevamo zgolj tiste primere, ki pokažejo vpliv na strukturiranje industrijsko simbiotskih 

omrežij. S kvalitativno komparativno analizo raznolikosti želimo ugotoviti, kje in zakaj prihaja 

do razlikovanj med posameznimi primeri, v nadaljevanju pa določimo zgolj takšne vzročne 

pogoje, pri katerih se primeri najbolj razlikujejo med seboj. Tabela 4.38 prikazuje kvalitativno 

komparativno analizo raznolikosti po socio-kulturnih dejavnikih. 

 

Tabela 4.38 Kvalitativna komparativna analiza raznolikosti 

 

DA OK DO OO KO SK MZ 

Vpliv na 

strukturiranje 

DA 1 0 1 0 0 1 1 0 

DA 2 1 0 0 0 1 1 0 

DA 3 0 0 1 1 1 1 0 

DA 4 1 1 1 1 1 1 1 

DA 5 0 1 1 1 1 1 0 

DA 6 0 1 1 0 1 1 0 

DA 7 1 1 0 1 1 1 0 

DA 8 1 1 1 0 0 1 0 

DA 9 1 1 1 1 1 1 1 

DA 10 1 1 1 1 1 1 1 

DA 11 1 1 1 1 1 1 1 

DA 12 0 1 1 1 1 1 0 

DA 13 0 1 1 1 1 1 0 

DA 14 1 1 1 0 1 1 0 

DA 15 1 1 1 1 1 1 1 

DA 16 1 1 1 0 0 0 0 

DA 17 1 1 1 1 1 1 1 

DA 18 1 1 1 1 1 1 1 

DA 19 1 1 1 1 1 1 1 

DA 20 1 1 1 1 1 1 1 

DA 21 0 1 1 1 0 0 0 

DA 22 1 1 1 1 1 1 1 

DA 23 1 1 1 1 1 1 1 

DA 24 0 0 1 0 1 1 0 

DA 25 0 0 0 0 0 0 0 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 
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Rezultati pokažejo, da je med 25 obravnavanimi družbenimi akterji pri 11 (44 %) prisoten vpliv 

vseh obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov, ki pozitivno ali negativno vplivajo na 

strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij. Pri preostalih 14 (66 %) družbenih akterjih je 

vpliv prisoten pri petih socio-kulturnih dejavnikih in jih zato označujemo kot družbene akterje, 

ki so vozlišče v industrijsko simbiotskem omrežju postali ne glede na prisotnost vpliva vseh 

socio-kulturnih dejavnikov. V domeni slednjih gre pri 7 (28 %) družbenih akterjih za prisotnost 

vpliva petih socio-kulturnih dejavnikov, pri 6 (24%) za prisotnost vpliva štirih ali treh socio-

kulturnih dejavnikov, medtem ko pri 1 (4 %) družbenem akterju ni prisoten nobeden izmed 

šestih socio-kulturnih dejavnikov. Upoštevajoč, da logično možnih kombinacij vzročnih 

pogojev ne proučujemo posamično, temveč le v medsebojnih kombinacijah, nadalje 

ocenjevanje vpliva socio-kulturnih dejavnikov prikažemo v pravilnostni tabeli, ki predstavlja 

ključno orodje pri analizi vzročnih pogojev (Ragin 1994). Vsako logično kombinacijo vrednosti 

vzročnih pogojev predstavimo kot eno kombinacijo, kar v našem primeru predstavlja 64 možnih 

kombinacij. Vsaki kombinaciji na podlagi primerov (enot) v tej vrsti pripišemo vrednost izida, 

in sicer vrednost 1, če je bila kombinacija pogojev prisotna, kar pomeni, da je družbeni akter 

postal vozlišče v industrijsko simbiotskem omrežju, ali  vrednost 0, če kombinacija pogojev ni 

bila prisotna in to pomeni, da je družbeni akter ne glede na pozitiven ali negativen vpliv postal 

vozlišče v industrijsko simbiotskem omrežju. Osnovo za pripravo pravilnostne tabele 

predstavlja Tabela 4.35, kjer z uporabo matričnega pristopa in z upoštevanjem vrednosti 

sleherni enoti za merjeno lastnost poiščemo minimalno vrednost oz. presek množice. V 

pravilnostni tabeli prikažemo tudi število primerov, ki prikazujejo kombinacijo pogojev, 

primere, ki v vsaki vrstici pravilnostne tabele prikazujejo izid (raw consist.), alternativno mero 

konsistentnosti za mehke množice (PRI consist.), ki temelji na kvazi proporcionalnem 

zmanjšanju v napačnem izračunu, in alternativno mero konsistentnosti (SYM consist.), ki 

temelji na simetrični različici alternativne mere konsistentnosti za mehke množice (Ragin in 

Davey 2017, 36). Tabela 4.39 prikazuje poenostavljeno pravilnostno tabelo za ocenjevanje 

vpliva socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij. 
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Tabela 4.39 Pravilnostna tabela za ocenjevanje vpliva socio-kulturnih dejavnikov 

 

OK DO OO KO SK MZ Število 
Izid / 

strukturiranje 

raw 

consist. 

PRI 

consist. 

SYM 

consist. 

1 1 1 1 1 1 11 1 1,000000 1,000000 1,000000 

0 1 1 1 1 1 3 0 0,700000 0,000000 0,000000 

0 0 1 0 0 0 1 0 0,461538 0,000000 0,000000 

1 1 1 0 0 0 1 0 0,714286 0,000000 0,000000 

0 1 1 1 0 0 1 0 0,714286 0,000000 0,000000 

1 1 1 1 1 1 1 0 0,650000 0,000000 0,000000 

1 0 0 0 1 1 1  0 0,500000 0,000000 0,000000 

0 1 0 0 1 1 1 0 0,571428 0,000000 0,000000 

0 0 1 0 1 1 1 0 0,388889 0,000000 0,000000 

0 1 1 0 1 1 1 0 0,722222 0,000000 0,000000 

1 1 1 0 1 1 1 0 0,857143 0,000000 0,000000 

1 1 0 1 1 1 1 0 0,500000 0,000000 0,000000 

0 0 1 1 1 1 1 0 0,571428 0,000000 0,000000 

 

Vir: Fric, lastna raziskava 2018 

 

Rezultati pokažejo, da vpliv nobenega izmed obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov ni 

vedno prisoten pri vsakem družbenem akterju. Kot smo v razdelku 4.4.3 pokazali z deskriptivno 

statistično analizo, je pri strukturiranju industrijsko simbiotskih omrežij največkrat prisoten 

vpliv medorganizacijskega zaupanja (92 %), odnosa do okolja (86 %), socialnega kapitala (78 

%) in družbene odgovornosti (78 %), sledita pa jim organizacijska kultura (68 %) in kognitivni 

okviri (58 %). S kvalitativno komparativno analizo in rezultati lahko vidimo, da se pri 11 (44 

%) družbenih akterjih izkaže prisotnost vpliva socio-kulturnih dejavnikov kot kombinacija vseh 

vzročnih pogojev, ki vplivajo na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij – torej 

kombinacija vpliva organizacijske kulture, družbene odgovornosti, odnosa do okolja, 

kognitivnih okvirov, socialnega kapitala in medorganizacijskega zaupanja. Upoštevajoč, da se 

vpliv nobenega izmed socio-kulturnih dejavnikov ne pokaže pri vseh družbenih akterjih, to 

nadalje pomeni, da vpliv slehernega socio-kulturnega dejavnika pomembno vpliva na 

strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij. Prav tako pa je mogoče s testom konsistentnosti 

videti, da so družbeni akterji, na katere socio-kulturni dejavniki vplivajo, konsistentni, medtem 

ko so družbeni akterji, na katere socio-kulturni dejavniki ne vplivajo oz. ne vplivajo vsi izmed 

obravnavanih, nekonsistentni oz. bistveno manj konsistentni. 

 

Glede na relativno visoko vrednost praga članstva v množici je mogoče o prisotnosti vpliva 

govoriti tudi takrat, ko vedno ne vplivajo vsi obravnavani socio-kulturni dejavniki, ampak 
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hkrati vplivajo več kot trije, kar se pokaže v 76 %. V slednjem primeru je pri 3 (12 %) družbenih 

akterjih največkrat prisotna kombinacija vpliva petih socio-kulturnih dejavnikov, in sicer 

družbene odgovornosti, odnosa do okolja, kognitivnih okvirov, socialnega kapitala in 

medorganizacijskega zaupanja. V preostalih primerih (44 %) gre za prisotnost kombinacije 

vpliva od enega do petih socio-kulturnih dejavnikov, pri čemer je največkrat, pri 8 (32 %) 

družbenih akterjih, prisotna kombinacija vpliva odnosa do okolja, socialnega kapitala in 

medorganizacijskega zaupanja. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

»Uspeha ne dosežemo, če delamo, dokler zvonec ne oznani konca dela, temveč če delamo, 

kljub temu da je piščalka oznanila konec dela.« 

(Roderick Van Murchison) 

 

V zadnjem, petem poglavju, predstavimo ugotovitve in zaključke. Na začetku predstavimo 

ključne ugotovitve, ki jim sledijo odgovori na raziskovalna vprašanja, preveritev hipotez in 

ciljev raziskovanja. V nadaljevanju prikažemo izvirni prispevek k znanosti in podamo oceno 

rezultatov in uspešnosti raziskave. Nadalje izpostavimo odprta vprašanja, ki logično narekujejo 

predloge nadaljnjih raziskav, in spregovorimo o možnostih nadaljnjega razvoja obravnavanega 

področja v mednarodnem znanstvenem merilu. 

 

5.1 Ugotovitve in sinteza 

 

V domeni zastavljenega raziskovalnega problema, njegove relevantnosti za raziskovanje ter 

obsežnega kritičnega pregleda literature in virov smo določili štiri glavna raziskovalna 

vprašanja. Prvo raziskovalno vprašanje (RV1) se je glasilo: »Na katerem geografskem nivoju se 

v pretežni meri vzpostavi oz. se vzpostavijo industrijsko simbiotska omrežja?« Tukaj nas je 

zanimalo, ali se začne industrijsko simbiotsko omrežje vzpostavljati na lokalnem (Domenech 

2010; Onita 2006), regionalnem (Domenech 2010), državnem (Chertow 2007; Domenech 

2010) ali mednarodnem nivoju (Chertow 2007), kar imenujemo kot nivo vzpostavljanja in nivo 

kasnejšega delovanja industrijsko simbiotskega omrežja. Izvedeti smo želeli tudi, ali se 

industrijsko simbiotsko omrežje najprej vzpostavi na lokalnem nivoju in se nato s 

pridobivanjem novih družbenih akterjev, ki v našem primeru predstavljajo vozlišča v 

industrijsko simbiotskem omrežju, širi še na regionalni, državni in mednarodni nivo. Ugotovili 

smo, da obravnavana industrijsko simbiotska omrežja v pretežni meri delujejo na lokalnem 

nivoju (53 %), ki mu sledi delovanje na regionalnem (20 %), državnem (20 %) in mednarodnem 

(7 %) nivoju. Vsa obravnavana industrijsko simbiotska omrežja (15) so se vzpostavila na 

nivoju, na katerem trenutno delujejo oz. so delovala v času zbiranja primarnih in sekundarnih 

podatkov. Nadalje to pomeni, da se vsa industrijsko simbiotsko omrežja, ki ne delujejo na 

lokalnem nivoju, niso vzpostavila na slednjem in da se lahko industrijsko simbiotsko omrežje 

vzpostavi na kateremkoli nivoju – lokalnem, regionalnem, državnem ali mednarodnem.  
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Drugo raziskovalno vprašanje (RV2), ki je predstavljalo logično nadaljevanje prvega 

raziskovalnega vprašanja, se je glasilo: »Kolikšen vpliv pri vzpostavljanju industrijsko 

simbiotskih omrežij predstavlja geografska razdalja med družbenimi akterji kot vozlišči?« V 

okviru tega vprašanja nas je zanimalo, kolikšna je dopustna oz. sprejemljiva geografska razdalja 

med vozlišči v kilometrih in ali je v primeru določenih tipov odpadnih virov lahko sprejemljiva 

tudi večja geografska razdalja – ali lahko torej visoka vrednost odpadnih virov vpliva na večjo 

geografsko razdaljo. Ugotovili smo, da geografska razdalja pri vzpostavljanju industrijsko 

simbiotskih omrežij ne predstavlja vpliva. Da je temu res tako, je prikazal obstoj maksimalne 

geografske razdalje med dvema družbenima akterjema, ki znaša 12.900 km. Tudi brez 

upoštevanja omenjene maksimalne razdalje je povprečna geografska razdalja med družbeni 

akterji precejšnja, znaša namreč 112,30 km. Ugotovili smo, da je v primeru specifičnih tipov 

odpadnih virov, ki so v večini primerov redki, sprejemljiva kakršnakoli geografska razdalja. 

Dokazali smo predpostavko, da ko gre za industrijsko simbiotska omrežja na mednarodnem 

nivoju, v katerih je izvajanje industrijske simbioze vedno bolj razširjeno, priložnosti za iskanje 

geografskih bližin ni mogoče najti (Lowe in Evans 1995 v Lombardi in Laybourn 2012, 31). 

Kljub temu, da je torej geografska bližina pogosto povezana z izvajanjem industrijske simbioze, 

smo nadalje dokazali, da ni niti nujna niti zadostna, kot tudi ni edini poudarek za fizično 

izmenjavo virov (ibid., 31) – je torej uporaben, ne pa ključen dejavnik, kot je do zdaj 

predpostavljal Laybourn (2017). 

 

Tretje raziskovalno vprašanje (RV3) se je glasilo: »Kateri obravnavani socio-kulturni dejavniki 

v določeni meri vplivajo na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij?« Zanimalo nas je, 

ali socio-kulturni dejavniki, za katere smo predpostavljali, da vplivajo, dejansko vplivajo tako 

na začetno kot kasnejše strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij oz. pred pričetkom in 

tekom trenutnega sodelovanja v industrijsko simbiotskih omrežjih. Zanimalo nas je tudi, ali na 

ta proces poleg obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov morebiti vplivajo tudi drugi socio-

kulturni dejavniki, ki jih eksplicitno nismo obravnavali, pa bi se morda kje izkazala njihova 

pomembnost. Ugotovili smo, da so obravnavani socio-kulturni dejavniki na družbene akterje 

vplivali pred pričetkom sodelovanja oz. preden so postali vozlišče v industrijsko simbiotskem 

omrežju in da vplivajo tekom trenutnega sodelovanja. Vpliv socio-kulturnih dejavnikov na 

družbene akterje pred pričetkom in tekom trenutnega sodelovanja smo prvotno preverili z 

uporabo deskriptivne statistične analize, kjer smo ugotovili, da je povprečen vpliv 

obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov pred pričetkom sodelovanja prisoten v 76 %. 

Precejšen vpliv se je pokazal tudi pri trenutnem sodelovanju, kjer je bila povprečna prisotnost 
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vpliva za dober odstotek višja in je tako znašala 77,33 %. Kot lahko vidimo, ostaja vpliv socio-

kulturnih dejavnikov pred in tekom sodelovanja enak oz. skorajda enak in ga nadalje 

obravnavamo skupaj kot povprečen vpliv. Razlog gre verjetno iskati v enakovredni 

pomembnosti obeh obravnavanih časovnih obdobij, ki se, kot kaže, pokažeta za neločljivi. 

Pokaže se še, da vpliv socio-kulturnih dejavnikov pred pričetkom sodelovanja definira 

sodelovanje v prihodnosti, zato družbeni akterji vpliva socio-kulturnih dejavnikov tekom 

trenutnega sodelovanja ne zanemarjajo, ampak ga še vedno obravnavajo tako kot pred 

pričetkom sodelovanja. Ugotovili smo namreč, da pozitiven vpliv rezultira v začetek pogajanj 

in dosego skupnega soglasja, socio-kulturni dejavniki pa tako vodijo celotno nadaljnje 

sodelovanje. Negativen vpliv rezultira v onemogočanje gradnje medsebojnega razumevanja, 

vodi v predsodke in izključevanje, kar nadalje ovira aktivnosti za reševanje problemov in s tem 

povzroča precejšnjo škodo družbenemu akterju. 

 

Družbeni akterji so v največji meri vpliv pripisali medorganizacijskemu zaupanju (92 %). V 

pričujočem delu ga razumemo kot posameznikovo pričakovanje bodisi med posameznikoma 

znotraj določene skupine bodisi med skupinami, da bo drug posameznik ali skupina ravnala 

dobronamerno in skladno z obvezami (Cummings in Bromiley 1996). V nadaljevanju to 

pomeni, da bo posameznik ali skupina iskrena v vseh obvezah in ne bo izkoriščala druge 

strani, če bi se za to pokazala priložnost (Cummings in Bromiley 1996). Ugotovili smo, da 

družbeni akterji medorganizacijsko zaupanje razumejo in obravnavajo kot ključni dejavnik pri 

vzpostavitvi sodelovanja in pri povezovanju novega družbenega akterja z družbenimi akterji, ki 

že sodelujejo pri izvajanju industrijske simbioze, ter kot dejavnik, brez katerega izvajanje 

industrijske simbioze ni mogoče. Poudarjajo, da je treba biti zagotovo prepričan, da bo 

družbeni akter, s katerim se načrtuje sodelovanje, vreden zaupanja, kar je pogoj za skupni jezik, 

ki je kasneje potreben za napredovanje oz. vpliva na napredek pri sodelovanju. Ugotovili smo, 

da so družbeni akterji podano opredelitev medorganizacijskega zaupanja v pričujočem delu 

pretežno razumeli, zato interpretacije k vplivu na strukturiranje industrijsko simbiotskih 

omrežij štejemo kot zadovoljive in s tem dovolj relevantne za diskusijo.  

 

Medorganizacijskemu zaupanju izmed obravnavnih socio-kulturnih dejavnikov sledi vpliv 

odnosa do okolja (86 %), ki ga v pričujočem delu razumemo kot skrb za živo in neživo okolje 

in ga proučujemo s članstvom družbenega akterja v okoljevarstvenih organizacijah ter drugim 

okoljevarstvenim vedenjem. Družbeni akterji so pretežno člani ene ali več okoljevarstvenih 

organizacij oz. združenj zaradi skupnih ciljev in poslanstva, ki jih delijo z okoljskimi združenji. 
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Na dogodkih javno zagovarjajo koncept trajnostnega razvoja, s čimer v svojo organizacijsko 

enoto in v organizacijske enote družbenih akterjev vključujejo vrednote. Družbeni akterji, ki 

niso člani okoljevarstvenih organizacij, s slednjimi tesno sodelujejo in s tem izpolnjujejo 

družbeno odgovornost. Člani okoljevarstvenih organizacij so tudi družbeni akterji, s katerimi 

družbeni akter sodeluje, predvsem zato, ker so slednji zavezani okoljskim vprašanjem, četudi 

ne nujno industrijski simbiozi. Industrijsko simbiozo promovirajo na simpozijih, konferencah 

in ostalih dogodkih, pri čemer iščejo sinergije in sodelujejo z lokalno skupnostjo ter 

zainteresiranimi nevladnimi okoljskimi organizacijami. Ugotovili smo, da so družbeni akterji 

podano opredelitev odnosa do okolja v pričujočem delu v celoti razumeli, zato interpretacije k 

vplivu na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij štejemo kot popolne in s tem dovolj 

relevantne za diskusijo.  

 

Odnosu do okolja sledita družbena odgovornost (78 %) in socialni kapital (78 %). Družbeno 

odgovornost v pričujočem delu razumemo kot zavezanost družbenega akterja k etičnemu 

vedenju, izboljševanju kakovosti zaposlenih, njihovih družin, lokalne skupnosti in širše družbe 

(Svetovni gospodarski svet za trajnostni razvoj 1999) oz. prostovoljno prizadevanje upoštevati 

družbene in okoljske potrebe (Evropska komisija 2011). Družbeni akterji pretežno navajajo, da 

če obstajajo znaki, da družbeni akterji, s katerimi naj bi se pričelo sodelovanje oz. se z njimi že 

sodeluje, kršijo delovnopravno zakonodajo in s tem pravične in enakopravne zaposlitvene 

možnosti, s takšnim družbenim akterjem ne pričnejo sodelovanja oz. ga prekinejo. Prav tako ne 

pričnejo sodelovanja oz. ga prekinejo s tistimi, ki si ne prizadevajo sodelovati za izboljšanje 

konkurenčnosti teritorialnih enot, in tistimi, ki družbene odgovornosti ne obravnavajo kot 

temeljne vrednote, ki ji gre slediti pri vsakodnevnem delovanju. Ugotovili smo, da so družbeni 

akterji podano opredelitev družbene odgovornosti v pričujočem delu pretežno razumeli, zato 

interpretacije k vplivu na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij štejemo kot 

zadovoljive in s tem dovolj relevantne za diskusijo.  

 

Socialni kapital, ki ga proučujemo na organizacijski ravni, v pričujočem delu razumemo kot 

zmožnost posameznikov, da v skupinah in organizacijah oz. znotraj družbenih akterjev skupno 

delujejo za dosego generalnih ciljev (Coleman v Fukuyama 1995) – proučujemo ga s 

povezovalnostjo in zaupanjem. Družbeni akterji zaznavajo, da je osebni interes zelo močan, a 

če želijo sodelovati in preživeti na ravni družbenega akterja, mora sleherni posameznik lastne 

cilje podrediti, čeprav to ni vedno povsem trivialno. Vzajemno sodelovanje mora biti torej na 

interni ravni vedno v ospredju oz. na najvišjem možnem nivoju, saj je le tako mogoče vzpostaviti 
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zaupanje, ki kasneje rezultira v odgovornost posameznikov. Da se družbeni akter lahko uspešno 

pripravi na sodelovanje z družbenimi akterji v industrijsko simbiotskem omrežju, mora izkušnje 

na področju socialnega kapitala prenesti na vse svoje zaposlene, ki so kakorkoli vključeni v 

medorganizacijsko sodelovanje. Na medorganizacijski ravni družbeni akterji socialni kapital 

obravnavajo kot ključni socio-kulturni dejavnik pri vzpostavitvi partnerstev oz. omrežij, pri 

vlaganju v omrežja in poglabljanju odnosov v omrežjih. V medindustrijskem sodelovanju se 

naslanja na obojestranske interese in zavezo, zato se je ob njegovi prisotnosti lahko vedno 

mogoče pogovarjati in dogovoriti o pogojih, prav slednje pa rezultira v zaupanje, ki skupaj s 

pripravljenostjo za sodelovanje predstavlja koristi za vse sodelujoče. Družbeni akterji 

poudarjajo tudi, da je slednje pretežno prisotno pri skoraj vseh družbenih akterjih, s katerimi 

sodelujejo, kar se prvotno pokaže skozi razumnost in širokost, kasneje pa preraste v načelno 

zaupanje, ki, kot navajajo sodelujoči, vedno vpliva na pričetek sodelovanja. Nekateri so tudi 

kritični, saj opažajo, da je bila tovrstna zavest bistveno bolj razvita in prisotna nekaj dobrih 

deset let nazaj, medtem ko danes prevladuje sodelovanje zaradi ekonomskih koristi, ki ga 

prinašata varstvo okolja in izpolnjevanje zakonskih zahtev, realizacija skupnih ciljev pa 

dostikrat ostaja zgolj na papirju in je tako za družbenega akterja le sekundarnega pomena. Z 

namenom odprave omenjenega, naj bi, kot pravijo sodelujoči, socialni kapital postal poslovni 

odnos, ki bi ga bilo mogoče pričakovati od vsakega posameznika in družbenega akterja in bi 

tako prerasel v splošno poslovno kulturo. Ugotovili smo, da so družbeni akterji podano 

opredelitev socialnega kapitala v pričujočem delu v celoti razumeli, zato interpretacije k vplivu 

na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij štejemo kot popolne in s tem relevantne za 

diskusijo.  

 

Prisotnost vpliva organizacijske kulture je znašala 68 %. Organizacijsko kulturo v pričujočem 

delu razumemo kot pojav, kjer gre za vzorec temeljnih predpostavk, ki jih je določen družbeni 

akter odkril ali razvil pri učenju soočanja s problemi zunanje adaptacije in notranje integracije 

(Schein 1991). Pri tem se je vzorec teh predpostavk pokazal kot dovolj dober, da ga lahko 

ocenjujejo za veljavnega, in zato vse nove člane družbenega akterja učijo razmišljanja, 

dojemanja in občutenja problemov po tem vzorcu (ibid.). Nekateri družbeni akterji poudarjajo, 

da v kolikor govorimo o vzajemnih koristih, bi morala biti slednja na prvem mestu. Sodelovanja 

ne pričnejo oz. ga prekinejo s tistimi, ki želijo do koristi priti na zelo trivialen način in po 

najkrajši možni poti, hkrati pa v vzajemno sodelovanje niso pripravljeni ničesar investirati. 

Organizacijsko kulturo družbenega akterja, ki je vzpodbudna za pričetek in ohranjanje 

sodelovanja, tako lahko prepoznajo po želji dolgoročnega partnerstva in po poznavanju skupne 
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dodane vrednosti vseh strani oz. vključenih. Slednji poudarjajo tudi, da v kolikor obstajajo znaki, 

da družbeni akterji, s katerimi naj bi se pričelo sodelovanje oz. se z njimi že sodeluje, ne delujejo 

po načelih zdravorazumske organizacijske kulture – zlasti na področju načina izvajanja 

primarnih aktivnosti na internem nivoju družbenega akterja –, sodelovanja ne pričnejo oz. ga 

prekinejo. Ugotovili smo, da so družbeni akterji podano opredelitev organizacijske kulture v 

pričujočem delu delno razumeli, zato interpretacije k vplivu na strukturiranje industrijsko 

simbiotskih omrežij štejemo kot zadovoljive in s tem relativno relevantne za diskusijo.  

 

Povprečna prisotnost vpliva kognitivnih okvirov, ki jih v pričujočem delu razumemo kot 

miselno organiziranost družbenega okolja, ki prispeva k redu na trgu (Beckert 2010), pri čemer 

se v splošnem osredotočamo na scenarije samoumevnosti, sisteme družbenih prepričanj, 

prevladujoče ideje, skupno razumevanje, vrednostne usmeritve, pogled na svet (Beckert 2010) 

ter vrednote (Moeran 2011), ki oblikujejo interpretacijo (Gavetti in Rivkin 2007), se izkaže za 

najmanjšo izmed obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov (58 %). Nekateri družbeni akterji 

vpliv kognitivnih okvirov zaznavajo skozi zavezanost k preglednosti in usmerjenosti v korist 

vseh sodelujočih, in v kolikor družbeni akter, s katerim načrtujejo sodelovanje oz. z njim že 

sodelujejo, ni zavezan k omenjenemu, sodelovanja ne pričnejo oz. ga prekinejo. Menijo, da je 

to še posebej prisotno pri izvajanju industrijske simbioze in krožnega gospodarstva, kjer je 

pomembna transparentnost podatkov o predmetu sodelovanja. Dodajajo, da so za njihovo 

delovanje in odločanje zelo pomembni in se zato trudijo, da bi jih v aktivnem procesu oz. pri 

izvajanju industrijske simbioze sooblikovali, hkrati pa jim ves čas predstavljajo velike izzive – 

zlasti napačna razumevanja, miselni okviri in predsodki družbenih akterjev, ki opravljajo nišne 

primarne dejavnosti in so prisiljeni v sodelovanje z njimi. Podobno menijo tudi tisti, ki izvajajo 

javne primarne dejavnosti, zaradi česar družbenih akterjev ne smejo izločiti iz sodelovanja – 

torej tistih, ki nimajo enakih oz. sorodnih pogledov na svet, ki so potrebni pri sodelovanju, in 

ne preferirajo temeljnih vrednot – spoštovanje, načelnost, inovativnost in fleksibilnost. 

Ugotovili smo, da so družbeni akterji podano opredelitev kognitivnih okvirov v pričujočem 

delu delno razumeli, zato interpretacije k vplivu na strukturiranje industrijsko simbiotskih 

omrežij štejemo kot zadovoljive in s tem relativno relevantne za diskusijo.  

 

Z deskriptivno statistično analizo, v kateri smo se bistveno bolj približali proučevanju 

posameznega socio-kulturnega dejavnika, smo ugotovili, da na strukturiranje industrijsko 

simbiotskih omrežij vplivajo vsi obravnavani socio-kulturni dejavniki. Pokazali smo, da je 

povprečna prisotnost posameznega socio-kulturnega dejavnika večja od 50 %, povprečna 
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prisotnost vseh obravnavanih pa enaka oz. večja od 76 %. Treba je poudariti, da v domeni 

tovrstnega rezultata za vsakega izmed obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov sleherni 

družbeni akter ni vedno ocenil prisotnosti vpliva vseh socio-kulturnih dejavnikov.  

 

S kvalitativno komparativno metodo mehkih množic, kjer smo proučevali kombinacijo 

vzročnih pogojev in določili relativno visok prag članstva (0,6), pri čemer je socio-kulturni 

dejavnik srednje vplival, pogoj pa je bil bistveno bolj izpolnjen kot neizpolnjen, smo 

upoštevajoč omenjeno ugotovili, da je prisotnost vpliva vseh obravnavanih socio-kulturnih 

dejavnikov bistveno nižja (44 %). Prisotnost vpliva z obema metodama se torej približa, v 

kolikor o prisotnosti vpliva govorimo tudi takrat, ko vedno ne vplivajo vsi obravnavani socio-

kulturni dejavniki, ampak vplivajo več kot trije.   

 

Četrto raziskovalno vprašanje (RV4) se je glasilo: »Kako določeni socio-kulturni dejavniki 

vplivajo na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij?« Pri tem raziskovalnem vprašanju, 

ki je predstavljalo logično nadaljevanje tretjega, nas je zanimalo, kako vozlišča, ki jih zastopajo 

družbeni akterji, z zaznavanjem pozitivnosti, negativnosti ali nevtralnosti vpliva ugotovijo, 

kako so ti dejavniki vplivali na njihovo umestitev v industrijsko simbiotsko omrežje, kako 

vplivajo na trenutno sodelovanje in kako predvidevajo njihov vpliv na nadaljnje sodelovanje 

med družbenimi akterji. Ugotovili smo, da družbeni akterji pri zaznavanju in ocenjevanju 

vpliva obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov ne uporabljajo nobenega temu namenjenega 

strukturiranega obrazca ali podobnih smernic – ocenjevanje namreč temelji na zgodovini t. i. 

igralca oz. družbenega akterja, izkušnjah iz predhodnih sodelovanj, javnih podatkih o 

družbenem akterju, pričakovanjih obeh strani od sodelovanja in na rezultatu prvega osebnega 

srečanja, ki razjasni, ali se bo sprejela odločitev o začetku izvajanja industrijske simbioze. 

Slednje rezultira v začetek pogajanj, dosego skupnega soglasja, socio-kulturni dejavniki pa 

tako vodijo celotno nadaljnje sodelovanje. Družbeni akterji torej preprosto vedo, kdaj socio-

kulturni dejavnik vpliva pozitivno ali negativno oz. ne vpliva. V kolikor je prisotno korektno 

sodelovanje in redno prihaja do izmenjave dobrih izkušenj, praks, informacij in poravnanih 

pogodbenih obveznosti, družbeni akter ve, da vsi obravnavani socio-kulturni dejavniki vplivajo 

pozitivno – prisotne so temeljne družbene vrednote in navade, ki jih v pričujočem delu 

prištevamo k organizacijski kulturi. Ugotovili pa smo tudi, da je slednje izvedljivo zgolj ob 

ustrezni komunikaciji med vsemi vključenimi. Pozitivni vpliv vedno omogoča reševanje izzivov 

in gradnjo medsebojnega razumevanja, medtem ko negativni vpliv vedno vodi v predsodke in 

izključevanje, kar nadalje ovira aktivnosti za reševanje problemov in s tem družbenemu akterju 
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povzroča precejšnjo škodo. Nevtralen vpliv naj bi družbeni akterji pretežno zaznali takrat, 

kadar je mogoče pri posameznem socio-kulturnem dejavniku prepoznati del pozitivnega in 

negativnega vpliva, hkrati pa gre za prisotnost številnih ovir, za katere v danem trenutku ni 

poznanih rešitev oz. se predpostavlja, da bodo odpravljene šele dolgoročno oz. v najslabšem 

primeru ne bodo nikoli odpravljene.  

 

Skladno z zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji smo v nadaljevanju določili glavno hipotezo 

in dve podhipotezi. Hipoteze preverjamo po doseženih ciljih in pridobljenih odgovorih na 

raziskovalna vprašanja. Glavna hipoteza (GH1) se je glasila: »Socio-kulturni dejavniki vplivajo 

na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij«. V okviru glavne hipoteze smo preverjali, 

ali socio-kulturni dejavniki vplivajo na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij, pri 

čemer smo upoštevali obdobje preden je družbeni akter postal vozlišče v industrijsko 

simbiotskem omrežju in obdobje tekom trenutnega sodelovanja. Z uporabo deskriptivne 

statistične analize smo ugotovili, da je pred pričetkom sodelovanja povprečna prisotnost 

(pozitivnega ali negativnega) vpliva obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov znašala 76 %. 

Tekom trenutnega sodelovanja je povprečna prisotnost (pozitivnega ali negativnega) vpliva 

znašala 77,33 %. S komparativno kvalitativno metodo mehkih množic, kjer smo proučevali 

kombinacijo vzročnih pogojev in določili relativno visok prag članstva (0,6), pri čemer je socio-

kulturni dejavnik srednje vplival in je bil pogoj bistveno bolj izpolnjen kot neizpolnjen, smo 

ugotovili, da je prisotnost vpliva vseh obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov 44 %. 

Prisotnosti vpliva se z obema metodama približamo, v kolikor o prisotnosti vpliva govorimo 

tudi takrat, ko vedno ne vplivajo vsi obravnavani socio-kulturni dejavniki, ampak hkrati 

vplivajo več kot trije, kar se je izkazalo v 76 %. Glavno hipotezo (GH1) upoštevajoč 

predstavljene ključne ugotovitve potrdimo. Po potrditvi glavne hipoteze (GH1) lahko preidemo 

na preverjanje podhipotez.  

 

Prva podhipoteza (PH1) se je glasila: »Družbenemu akterju lahko pozitiven vpliv socio-

kulturnih dejavnikov predstavlja pomoč pri umestitvi in nadaljnjem sodelovanju v industrijsko 

simbiotskem omrežju«. V okviru te podhipoteze preverjamo, ali družbeni akterji socio-kulturne 

dejavnike uporabljajo kot pomoč pri umestitvi in nadaljnjem sodelovanju v industrijsko 

simbiotskih omrežjih. Družbeni akterji, ki pozitiven vpliv socio-kulturnih dejavnikov 

pripisujejo strukturiranju industrijsko simbiotskih omrežij, so slednje prepoznali oz. jih 

prepoznavajo kot pomoč pri umestitvi in pri trenutnem sodelovanju v industrijsko simbiotskem 

omrežju. V primeru zaznavanja in ocenjevanja pozitivnega vpliva socio-kulturnih dejavnikov 
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so družbeni akterji pričeli s sodelovanjem in tako postali vozlišče v industrijsko simbiotskem 

omrežju. Kot pravijo, je pozitiven vpliv rezultiral v začetek pogajanj in dosego skupnega 

soglasja, socio-kulturni dejavniki pa tako vodijo celotno nadaljnje sodelovanje. Vpliv 

pozitivnega vpliva socio-kulturnih dejavnikov je torej prisoten tudi pri trenutnem sodelovanju, 

kar se odraža pri korektnem sodelovanju, rednih izmenjavah dobrih izkušenj, praks, informacij 

in poravnanih pogodbenih obveznosti. V kolikor je omenjeno prisotno, potem družbeni akter 

ve, da vsi obravnavani socio-kulturni dejavniki vplivajo pozitivno – prisotne so temeljne 

družbene vrednote in navade. Prvo podhipotezo (PH1) upoštevajoč predstavljene ključne 

ugotovitve potrdimo.  

 

Druga podhipoteza (PH2) se je glasila: »Družbenega akterja lahko negativen vpliv socio-

kulturnih dejavnikov zavira pri umestitvi in nadaljnjem sodelovanju v industrijsko simbiotskem 

omrežju«. V okviru te podhipoteze preverjamo nasproten scenarij kot pri prvi podhipotezi. V 

primeru zaznavanja in ocenjevanja negativnega vpliva socio-kulturnih dejavnikov družbeni 

akterji, ki kot vozlišče nastopajo v enem izmed obravnavanih industrijsko simbiotskih omrežij, 

sodelovanja z novim družbenim akterjem niso pričeli oz. ga prekinejo. Kot pravijo, negativni 

vpliv nakazuje oz. rezultira v onemogočanje gradnje medsebojnega razumevanja, vodi v 

predsodke in izključevanje, kar nadalje ovira aktivnosti za reševanje problemov in s tem 

družbenemu akterju povzroča precejšnjo škodo. Tudi drugo podhipotezo (PH2) upoštevajoč 

predstavljene ključne ugotovitve potrdimo. 

 

5.2 Diskusija 

 

Industrijska simbioza, ki predstavlja enega izmed ključnih pristopov h krožnemu gospodarstvu 

in s tem trajnostni mehanizem v industrijskih in neindustrijskih procesih, je v svetu vedno bolj 

ustrezno interpretirana in izvajana aktivnost. To smo dokazali tudi v pričujočem delu, kjer so 

sodelujoči slednjo interpretirali kot sodelovanje dveh ali več družbenih akterjev pri izmenjavi 

virov oz. odpadkov z namenom ponovne uporabe in (finančnih ter okoljskih) koristi 

sodelujočih, kot orodje za uporabo krožnega gospodarstva, učinkovitejše sodelovanje 

družbenih akterjev in celotne družbe, proces spremljanja izdelka skozi celoten življenjski cikel, 

vključno s predelavo in vplivom na okolje, sodelovanje z družbenimi akterji po načelu »oni za 

nas, mi za njih« in kot ustvarjanje in izmenjavo znanja v industrijsko simbiotskem omrežju. 

Interpretacija termina industrijska simbioza se z izjemo hevrističnega pravila po Chertowovi 

(2007, 13), ki pravi, da industrijska simbioza predstavlja sodelovanje med tremi ali več 
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družbenimi akterji, vedno bolj približuje tej definiciji. Razlog gre verjetno iskati v doseganju 

ukrepa Evropske komisije, da bo treba do leta 2030 zmanjšati delež odloženih odpadkov na 10 

%, rešitev za dosego ukrepa pa je primarno v industrijski simbiozi in krožnem gospodarstvu. 

To rezultira v aktivnosti državnih ustanov, organizacij različnih pravnoformalnih oblik ter 

izobraževalnih in raziskovalnih institucij ob podpori relevantnih medijev, ki so na področju 

industrijske simbioze in krožnega gospodarstva tako v Sloveniji kot drugod iz leta v leto bolj 

aktivne in uspešne s prebojem proti dosegi ukrepa. Poleg omenjenega ukrepa Slovenija in 

države članice EU v zadnjih letih dosledno sledijo vsem ukrepom in direktivam Evropske 

komisije, katerih cilj je konvencionalno oz. linearno gospodarstvo članic EU transformirati v 

krožno gospodarstvo. Kljub vse večjemu ustreznemu interpretiranju je še vedno prisotno 

precejšnje število neformalnih oz. pojavnih oblik industrijske  simbioze, ki temeljijo zgolj na 

namenskih institucionalnih strukturah oz. se pojavljajo kot fragmentirane aktivnosti, ki so v 

osnovi motivirane s stališča okoljske in ekonomske regulative – zlasti v Sloveniji in v državah, 

ki niso članice EU. Neformalno izvajanje industrijske simbioze, kot kaže, rezultira tudi v dejstvo, 

da je trenutno nemogoče identificirati srednje velika in velika industrijsko simbiotska omrežja – 

v pričujočem delu smo namreč uspeli identificirati le majhna. Pogoja oz. cilja, ki smo mu sledili 

in pri tem želeli identificirati vsaj eno majhno, eno srednje veliko in eno veliko industrijsko 

simbiotsko omrežje, torej v celoti nismo uspeli izpolniti oz. doseči. Tukaj gre razlog verjetno 

iskati v dejstvu, da je industrijska simbioza še vedno pretežno obravnavana v znanstvenem 

merilu, med znanstveno in gospodarsko sfero pa se še vedno pojavlja zid, ki ju ločuje: 

gospodarska sfera pogosto ne zna dovolj natančno predstaviti poslovnih izzivov, znanstvena 

sfera pa na takšne izzive podaja zgolj teoretično-konceptualne rešitve. Ključni razlog pa gre 

verjetno iskati v medsebojnih odnosih med družbenimi akterji, ki bi lahko bili oz. so vpleteni v 

izvajanje industrijske simbioze, ki se, kot smo dokazali, izražajo skozi pozitiven in negativen 

vpliv socio-kulturnih dejavnikov. V kolikor družbeni akter, s katerim se načrtuje sodelovanje 

oz. se z njim že sodeluje, ni vreden medorganizacijega zaupanja, namreč ni mogoče izpolniti 

pogojev za skupni jezik, ki rezultira v napredovanje oz. vpliva na napredek pri sodelovanju. 

Vzpostavitev partnerstev oz. industrijsko simbiotskih omrežij, vlaganje v slednja in 

poglabljanje odnosov ni mogoče brez prisotnosti socialnega kapitala. Ni mogoče doseči 

družbene odgovornosti in razviti odnosa do okolja, če se ju ne obravnava kot temeljnih vrednot, 

medtem ko vzajemnih koristi ni mogoče doseči brez organizacijske kulture. Netransparentnost 

podatkov, ki otežuje izvajanje industrijske simbioze in rezultira v popačene oz. neformalne 

oblike industrijske simbioze, pa je posledica kognitivnih okvirov. 
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5.3 Izvirni prispevek k znanosti 

 

Eksplicitno proučevanje industrijsko simbiotskih omrežij z družboslovnega vidika je za razliko 

od ekonomskega in ekološkega v znanstvenem merilu trenutno bistveno manj raziskano, iz 

česar izhaja tudi pomanjkanje razumevanja socio-kulturnih dejavnikov pri strukturiranju teh 

omrežij ter povezav med strukturnimi in relacijskimi značilnostmi industrijsko simbiotskih 

omrežij.  

 

Pričujoče delo predstavlja multidisciplinarni družboslovni pristop pri proučevanju industrijsko 

simbiotskih omrežij in raziskavo o strukturiranju industrijsko simbiotskih omrežij ob vplivu 

določenih socio-kulturnih dejavnikov. Pričujoče delo, ki se osredinja na proučevanje 

industrijsko simbiotskih omrežij z družboslovnega vidika, se z razumevanjem omrežij pomika 

izven okvirov, ki jih določa teorija omrežij – tako majhna, srednje velika in velika omrežja, 

kakršna so tudi industrijsko simbiotska omrežja, razumemo širše oz. kot gradnike, ki so del 

družbenega miljeja. Prvotno to dosežemo v teoretično-konceptualnem diskurzu, kjer 

industrijsko simbiotskih omrežij ne osmišljamo zgolj iz ekoloških in ekonomskih teorij, ampak 

se v pretežni meri osredinjamo na zbir socioloških teorij. Nadalje izvirnost izražamo skozi 

metodološki pristop, zlasti pri zbiranju podatkov – tako sekundarnih kot primarnih, ko v realnih 

okoljih z obravnavanega področja in v pričujočem obsegu v evropskem merilu zberemo nove 

podatke. Izvirnost metodološkega pristopa je prisotna tudi pri uporabi raziskovalnih metod, 

zlasti ko z uporabo metode analize omrežij in kvalitativne komparativne metode mehkih množic 

dosežemo presek pri proučevanju strukturiranja industrijsko simbiotskih omrežij.  

 

Doktorska disertacija z izsledki in znanstvenimi dognanji pospešuje in bogati začetne korake v 

razmeroma mlad družboslovni svet industrijsko simbiotskih omrežij. Omenjeno se izraža skozi 

prizadevanja, ki so bila usmerjena v to, da je pričujoče delo približano vsem raziskovalcem, ki 

se soočajo s sorodnimi vprašanji o družboslovnem pogledu na industrijsko simbiotska omrežja, 

in vsem tistim raziskovalcem, ki se soočajo z vprašanji o komplementarnosti področij 

proučevanja – torej s celostnim proučevanjem industrijsko simbiotskih omrežij z ekonomskega, 

ekološkega in družboslovnega področja. 
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5.4 Odprta vprašanja in možnosti nadaljnjega raziskovanja 

 

Tekom pričujočega dela so se odprla številna vprašanja, ki ponujajo možnosti nadaljnjih 

raziskovanj, vendar kot ključna izpostavljamo naslednja štiri vprašanja. Prvo vprašanje (V1) se 

glasi: »Ali bo v naslednjih nekaj letih termin industrijska simbioza nadomestil termin krožno 

gospodarstvo oz. ali bosta termina še naprej ostala sopomenki, kot je to pogosto prisotno 

danes?« V okviru tega vprašanja bi želeli raziskati, zakaj se termina še vedno pojavljata kot 

sopomenki in kako bi bilo mogoče zlasti v gospodarski sferi doseči razmejitev med njima. 

Drugo vprašanje (V2) se glasi: »Ali lahko spletna mesta, kot so spletne platforme in aplikacije, 

nadomestijo klasično izvajanje industrijske simbioze?« V okviru tega vprašanja bi želeli 

raziskati, ali so tovrstna spletna mesta lahko uspešna pri postopnem zmanjševanju količine 

odpadkov na odlagališčih, saj se lahko slednji zaradi transparentnosti podatkov o tem, kdo ima 

in kdo potrebuje določene odpadne vire, vnovično uporabijo. Nadalje bi želeli raziskati, kaj 

primarno vodi v netransparentnost podatkov in prikrivanje informacij med družbenimi akterji, 

kar prepogostokrat na senčno stran potiska izvajanje industrijske simbioze, in kako lahko 

resorna ministrstva prispevajo k večji transparentnosti podatkov in informacij. Tretje vprašanje 

(V3) se glasi: »Zakaj nekateri družbeni akterji ne zaznavajo pozitivnega ali negativnega vpliva 

obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij?« 

Tukaj nas predvsem zanima, ali gre za nerazumevanje socio-kulturnih dejavnikov in bi jih bilo 

zato treba družbenim akterjem enostavneje predstaviti, ali gre morda za vpliv socio-kulturnih 

dejavnikov, ki jih v pričujočem delu nismo obravnavali, pa bi se lahko izkazali za relevantne. 

Pomembnost vpliva bi namreč želeli družbenim akterjem predstaviti v obliki smernic, ki bi 

lahko pomagale začrtati lažjo pot do izvajanja oz. pri izvajanju industrijske simbioze. Zadnje, 

četrto vprašanje (V4) se glasi: »V kolikšni meri geografska razdalja vpliva na 

medorganizacijsko zaupanje med družbenimi akterji in v kolikšni meri ne vpliva?« Tekom 

raziskave smo namreč pokazali, da je medorganizacijsko zaupanje zelo pomembno oz. vpliva 

tako na strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij kot tudi na celotno nadaljnje sodelovanje 

pri izvajanju industrijske simbioze, na drugi strani pa smo pokazali, da geografska razdalja ni 

omejitveni dejavnik – čeprav teoretični diskurz kaže drugače (Lowe in Evans 1995 v Lombardi 

in Laybourn 2012, 31; Chertow 2004, 413).   



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

264 
 

6 LITERATURA IN VIRI 

 

Abercrombie, Nicholas, Stephen Hill in Bryan S. Turner. 2006. The Penguin Dictionary of 

Sociology. London: Penguin Group. 

Adam, Frane in Matevž Tomšič. 2004. Kompendij socioloških teorij. Ljubljana: Študentska 

založba (Založba Scripta).  

Adam, Frane, Matej Makarovič, Borut Rončević in Matevž Tomšič. 2001. Socio-kulturni 

dejavniki razvojne uspešnosti. Slovenija v evropski perspektivi. Ljubljana: Zbirka 

Alternative. 

---. 2005. The Challenges of Sustained Development. The Role of Socio-Cultural Factors in 

East-Central Europe. Budapest, New York: Central European University Press. 

Anderson, James C. in James A. Narus. 1984. »A Model of the Distributor’s Perspective of 

Distributor Manufacturer Working Relationship.« Journal of Marketing 48 (4): 62–74. 

---. 1990. »A Model of Distributor and Manufacturer Firm Working Partnership.« Journal of 

Marketing 54 (1): 42–58. 

Armstrong, Michael. 1987. »Human Resource Management. A Case of Emperor’s New 

Clothes.« Public Personnel Management 16 (1): 30–35. 

Armstrong, Michael in Stephen Taylor. 2014. Armstrong’s Handbook of Human Resource 

Management Practice. United Kingdom: Kogan Page.  

Batagelj, Vladimir. 2016a. »Vrste in opis omrežij.« Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko. 

http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/slides/vrsteNM.pdf. 

---. 2016b. Seminar »Vrste in opis omrežij.« Novo mesto, Fakulteta za informacijske študije, 

13. april 2016.  

Beck, Ulrich. 2003. Kaj je globalizacija? Zmote globalizma – odgovori na globalizacijo. 

Ljubljana: Krtina. 

Beckert, Jens. 2010a. »How do Fields Change? The Interrelations of Institutions, Networks, 

and Cognition in the Dynamics of Markets.« Organization Studies 31 (05): 605–627. 

---. 2010b. »The Transcending Power of Goods: Imaginative Value in the Economy.« MPIfG 

Discussion Paper 10/4, Max Planck Institute for the Study of Societies, Köln, Nemčija.  



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

265 
 

---. 2011. »Imagined Futures. Fictionality in Economic Action.« MPIfG Discussion Paper 11/8, 

Max Planck Institute for the Study of Societies, Köln, Nemčija. 

Bečaj, Janez. 2000. »Kognitivna paradigma v socialni psihologiji.« Panika 4 (4): 13–16. 

Belussi, Fiorenza in Katia Caldari. 2009. »At the Origin of the Industrial District: Alfred 

Marshall and the Cambridge School.« Cambridge Journal of Economics 2: 335–355. 

Boekholt, Patries in Ben Thuriaux. 1999. »Public Policies to Facilitate Clusters: Background, 

Rationale and Policy Practices in International Perspective.« V Boosting Innovation: 

The Cluster Approach, ur. Theo Roelandt in Pim den Hertog, 381–412. Pariz: OECD. 

Bohinc, Rado. 2016. Družbena odgovornost. Ljubljana: Založba Fakultete za družbene vede 

Univerze v Ljubljani. 

Bondy, John Adrian in Uppaluri Siva Ramachandra Murty. 1976. Graph Theory with 

Applications. New York: Macmillan. 

Bookchin, Murray. 2004. Post-Scarcity Anarchism. Oakland: AK Press. 

---. 2005. The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy. Oakland: 

AK Press. 

Borgatti, Stephen P., Martin G. Everett in Jeffrey C. Johnson. 2013. Analyzing Social 

Networks. London: SAGE Publications Ltd. 

Bourdieu, Pierre. 1986. »The Forms of Capital.« V Handbook of Theory and Research for the 

Sociology of Education, ur. J. G. Richarson. New York: Greenwood Press. 

Bowen, Howard R. 1953. Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper and 

Row. 

Brand, Ellis in Theo De Bruijn. 1999. »Shared Responsibility at the Regional Level: The 

Building of Sustainable Industrial Estates.« European Environment 9 (6): 221–231. 

Brown, Andrew. 1998. Organisational Culture. London: Financial Times, Pitman Publishing.  

Bryman, Alan. 1992. »Quantitative and Qualitative Research: Further Reflection on Their 

Integration.« V Mixing methods: Qualitative and Quantitative Research, ur. Julia 

Brannen, 57–78. Aldershot: Avebury. 

Campbell, John L. 2004. Institutional Change and Globalization. Princeton: Princeton 

University Press. 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

266 
 

---. 2005. »Where Do We Stand? Common Mechanisms in Organisations and Social 

Movements Research.« V Social Movements and Organisation Theory, ur. Gerald F. 

Davis, Doug McAdam, W. Richard Scott in Mayer N. Zald. New York: Cambridge 

University Press.  

Campbell, John L. in Leon N. Lindberg. 1990. »Property Rights and the Organization of 

Economic Activity by the State.« American Sociological Review (55): 634–647. 

Capron, Michel. 1997. »The Evaluation of the Corporate Social Responsibility of Social 

Economy Firms.« 5th Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference. 

Manchester: Manchester School of Management. 

Carroll, Archie B. 2000. Business and Society: Ethics and Stakeholder Management. Fourth 

Edition. Ohio: Southwestern College.  

---. 2006. Business and Society: Ethics and Stakeholder Management. Sixth Edition. Ohio: 

Thomson/Southwestern.  

Cecelja, Franjo, Nikolaos Trokanas, Tara Raafat in Antonis Kokossis. 2015. »E-Symbiosis: 

Technology – Enabled Support for Industrial Symbiosis Targeting Small and Medium 

Enterprises and Innovation.« Journal of Cleaner Production 98 (2015): 336–352. 

Centre de Transfert Technologique en Écologie Industrielle. 2013. Creating an Industrial 

Symbiosis. Canada: CTTÉI. 

ChemiePark. 2017. The Chemical Park. https://www.chemiepark.de/en/der-

chemiepark/firmen-am-standort/.  

---. 2000. »Industrial Symbiosis: Literature and Taxonomy.« Annual Review of Energy and the 

Environment 25 (2000): 313–337. 

---. 2004. »Industrial Symbiosis.« Encyclopedia of Energy 3: 407–415. 

---. 2007. »Uncovering Industrial Symbiosis.« Journal of Industrial Ecology 11 (1): 11–26. 

Chertow, Marian Ruth in Rachel Lombardi. 2005. »Quantifying Economic and Environmental 

Benefits of Co-Located Firms.« Environmental Science & Technology 39 (17): 6535–

6541. 

Cifrić, Ivan. 2012. Leksikon socijalne ekologije. Kritičko promišljanje. Zagreb: Školska knjiga. 

Cingula, Marijan. 1992. Organizacijska kultura v implementaciji poslovne strategije. 

Organizacija, informatika, kadri. Kranj: Fakulteta za organizacijske vede.  



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

267 
 

Circular Change. 2017. »Izhodišča za kažipot. Priprava predloga smernic za izkoristek 

potencialov Slovenije za prehod v krožno gospodarstvo in podpora vključevanju 

deležnikov.« http://www.circularchange.com/wp-content/uploads/2017/11/Izhodi%C5% 

A1%C4%8Da-za-ka%C5%BEipot-PPT-1.pdf. 

Clusterportal. 2011. Collaboration. https://www.clusterportal-bw.de/en/. 

Cohen, Don in Laurence Prusak. 2001. In Good Company: How Social Capital Makes 

Organization Work. Boston: Harvard Business School Press.  

Coleman, James S. 1988. »Social Capital in the Creation of Human Capital.« American Journal 

of Sociology, 18. maj 2017. https://faculty.washington.edu/matsueda/ 

courses/587/readings/Coleman%201988.pdf. 

Cresswell, John W. 2003. Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods 

Approaches. Second Edition. London, New Delhi: SAGE Publications. 

Cummings, Larry L. in Philip Bromiley. 1996. »The Organizational Trust Inventory (OTI): 

Development and Validation.« V Trust in Organizations: Frontiers of Theory and 

Research, ur. R. M. Kramer in T. R. Tyler. London: SAGE Publications.  

D’Arcy, Éamonn in Bruno Guissani. 1996. »Local Economic Development: Changing the 

Parameters.« Entrepreneurship & Regional Development 8 (2): 159–178. 

De Nooy, Wouter, Andrej Mrvar in Vladimir Batagelj. 2005. Exploratory Social Network 

Analysis with Pajek. Revised and Expanded First Edition. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

---. 2011. Exploratory Social Network Analysis with Pajek. Revised and Expanded Second 

Edition. Cambridge: Cambridge University Press. 

Deal, Terrence in Allan Kennedy. 1992. Corporate Cultures: The Rites and Rituals of 

Corporate Life. New York: Addison-Wesley Publishing Co. 

Delanty, Gerard. 2016. »The Making of European Society: Contesting Methodological 

Nationalism.« Innovation: The European Journal of Social Science Research 29 (1): 8. 

Denzin, Norman K. 1978. The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological 

Methods. New York, London: McGraw-Hill. 

DeSimone, Livio in Frank Popoff. 2000. Eco-Efficiency. The Business Link to Sustainable 

Development. Cambridge, London: The MIT Press. 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

268 
 

Desrochers, Pierre in Samuli Leppala. 2010. »Industrial Symbiosis: Old Wine in Recycled 

Bottles? Some Perspective from the History of Economic and Geographical Thought.« 

International Regional Science Review 33: 338–361. 

Deutz, Pauline. 2014. Food for Thought: Seeking the Essence of Industrial Symbiosis. V 

Pathways to Environmental Sustainability Methodologies and Experiences, ur. Roberta 

Salomone R. in Giuseppe Saija, 3–13. Cham: Springer. 

Diestel, Reinhard. 2000. Graph Theory. Electronic Edition. New York: Springer-Verlag. 

http://www.math.uni-hamburg.de/home/diestel/books/graph.theory/. 

DiMmaggio, Paul. 1997. »Culture and Cognition.« Annual Review Sociology 23: 263–287. 

Dmitrović, Tanja. 1998. Industrijska politika v državah srednje Evrope. Doktorska disertacija. 

Ljubljana: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. 

Doménech Aparisi, Ana Teresa. 2010. Social Aspects of Industrial Symbiosis Networks. Ph.D 

diss. London: Barlett School of Graduate Studies University College London. 

Doreian, Patrick in Katherine Woodard. 1994. »Defining and Locating Cores and Boundaries 

of Social Networks.« Social Networks 16 (4): 267–293. 

Drever, Eric. 1997. Using Semi-Structured Interviews in Small-Scale Research. Glasgow: 

Scottish Council for Research in Education. 

Dunlap, Riley E. in Robert E. Jones. 2002. Environmental Concern: Conceptual and 

Measurement Issues. V Handbook of Environmental Sociology, ur. R. E. Dunlap in W. 

Michelson, 482–524. Westport: Greenwood Press. 

Dutton, Jane E., Janet M. Dukerich in Celia V. Harquail. 1994. »Organizational Images and 

Member Identification.« Administrative Science Quarterly: 239–263. 

Eagly, Alice H. in Shelly Chaiken. 1998. »Attitude, Structure and Function.« V Handbook of 

Social Psychology, ur. Susan T. Fiske, Daniel T. Gilbert in Gardner Lindzey, 269–322. 

New York: McGowan-Hill. 

Edwards, Rosalind in Janet Holland. 2013. What is Qualitative Interviewing? Electronic 

Edition. London: Bloomsbury Publishing Plc. http://eprints.ncrm.ac.uk/ 

3276/1/complete_proofs.pdf. 

Ehrenfeld, John in Nicholas Gertler. 1997. »Industrial Ecology in Practice: The Evolution of 

Interdependence at Kalundborg.« Journal of Industrial Ecology 1 (1): 67–80. 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

269 
 

Eilam, Efrat in Tamar Trop. 2012. »Environmental Attitudes and Environmental Behavior – 

Which Is the Horse and Which Is the Cart?« Sustainability 4: 2210–2246. 

Ellen MacArthur Foundation. Circular Economy Overview. 2016. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/concept. 

Ellen MacArthur Foundation. Circular Economy Overview. 2017. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/concept. 

EPIC. Symbiotic Bio-Energy Port Integration with Cities by 2020. 2014. »Concept / Scope.« 

http://www.epic2020.eu/concept_scope/. Dostopno 23. julija 2018. 

EUR-Lex. Access to European Law. 2008. Directive 2008/98/EC of the European Parliament 

and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives. 

Bruselj. 4. junij 2016. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 

EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN. 

---. 2014. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Towards a 

Circular Economy: A Zero Waste Programme for Europe. 4. maj 2016. http://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri= 

CELEX:52014DC0398&from=EN. 

---. 2015. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Closing the 

Loop: An EU Action Plan for the Circular Economy. 5. maj 2016. http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= 

CELEX:52015DC0614. 

---. 2017. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 

Strengthening Innovation in Europe’s Regions: Strategies for Resilient, Inclusive and 

Sustainable Growth. 5. maj 2016. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/GA/ALL/?uri=COM%3A2017%3A0376%3AFIN. 

Eurostat. 2017. Environment. Waste generation and treatment. Generation of waste by waste 

category, hazardousness and NACE Rev. 2 activity. 6. junij 2017. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasgen&lang=en. 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

270 
 

Evropska agencija za okolje. 2015. »Evropsko okolje: Stanje in napovedi 2015 – Strnjeno 

poročilo.« Luksemburg: Urad za publikacije Evropske unije. 

Evropska komisija. 2001. Green Paper, Promoting an European Framework for Corporate 

Social Responsibility. Bruselj: Evropska komisija. 

---. 2011. Obnovljena strategija EU za družbeno odgovornost podjetij za obdobje 2011–2014. 

Bruselj: Evropska komisija. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)

0681_/com_com(2011)0681_sl.pdf. 

Evropska unija. 2018. »Avstrija.« https://europa.eu/european-union/about-

eu/countries/member-countries/austria_sl. Dostopno 17. julija 2018. 

---. 2018. »Danska.« https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-

countries/denmark_sl. Dostopno 17. julija 2018. 

---. 2018. »Finska.« https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-

countries/finland_sl. Dostopno 17. julija 2018. 

---. 2018. »Hrvaška.« https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-

countries/croatia_sl. Dostopno 18. julija 2018. 

---. 2018. »Italija.« https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-

countries/italy_sl. Dostopno 18. julija 2018. 

---. 2018. »Nemčija.« https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-

countries/germany_sl. Dostopno 18. julija 2018. 

---. 2018. »Slovaška.« https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-

countries/slovakia_sl. Dostopno 19. julija 2018. 

---. 2018. »Slovenija.« https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-

countries/slovenia_sl. Dostopno 19. julija 2018. 

---. 2018. »Švedska.« https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-

countries/sweden_sl. Dostopno 20. julija 2018. 

---. 2018. »Združeno kraljestvo.« https://europa.eu/european-union/about-

eu/countries/member-countries/unitedkingdom_sl. Dostopno 21. julija 2018. 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

271 
 

Fhionnlaoich, Cormac Mac. 1999. »Interorganizational Cooperation: Towards a Synthesis of 

Theoretical Perspectives.« V Proceedings of the 15th Annual IMP Conference, ur. Damien 

McLoughlin in Conor Horan. Dublin: University College. 

Field, John. 2008. Social Capital. Second Edition. London, New York: Routledge Taylor & 

Francis Group. 

Freeman, Linton C. 1977. »A Set of Measures of Centrality Based on Betweenness.« 

Sociometry 40: 35–41. 

---. 1979. »Centrality in Networks: I. Conceptual clarification.« Social Networks 1: 215–239. 

Freeman, Linton C., Stephen P. Borgatti in Douglas R. White. 1991. »Centrality in Valued 

Graphs: A Measure of Betweenness Based on Network Flow.« Social Networks 13: 141–

154. 

Fric, Urška. 2016. »Medorganizacijsko zaupanje in industrijska simbioza – predstavitev 

projekta.« Raziskave in razprave/Research and Discussion 9 (13): 233263. 

---. 2016. »Proučevanje strukturiranja industrijsko simbiotskih omrežij.« V Ekologija v 

konceptu širših družbenih sprememb: znanstvena monografija, ur. Matjaž Duh, 75–86. 

Maribor: Pedagoška Fakulteta Univerze v Mariboru. 

---. 2018. »e-Simbioza – Collaborative e-platform for Public, Economic and Non-profit 

Stakeholders in Slovenia.« V Zbornik radova Međunarodne naučne konferencije 

Regionalni razvoj i prekogranična saradnja, ur. Dragan Kostić, Aleksandar Simonović 

in Vladan Stojanović. Pirot: Grad Pirot, Fakultet za menadžment Zaječar, Univerzitet 

Metropolitan Beograd, UO Privredna komora Pirot. 

Frosch, Robert A. in Nicholas E. Gallopoulos. 1989. »Strategies for Manufacturing.« Scientific 

American 266: 144–152. 

Fukuyama, Francis. 1995. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: 

Free Press Paperbacks. 

Gallagher, Lisa A. 2004. Thesaurus of Psychological Index Terms. Tenth Edition. Washington: 

American Psychological Association. 

Gams, Ivan. 1977. »Okolje – Človekovo okolje – Geografsko okolje – Geografija.« 

Geografski vestnik XLIX: 59–64. 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

272 
 

Genovese, Frank C. 1988. »An Examination of Proposals for US.« Industrial Policy, 

American Journal of Economics and Sociology 47 (4): 442–452. 

Gerring, John. 2017. Case Study Research: Principles and Practices. Second Edition. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Giddens, Anthony. 1990. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press. 

Gingrich, Craig. 2012. »Industrial Symbiosis: Current Understanding and Needed Ecology and 

Economics Influences.« Policy Engagement. Toronto: Centre for Engineering and Public 

Policy: 44–49. 

Google My Maps. 2018. »Moji zemljevidi.« 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1fLcXI1CpYlf9w5dyWwX1-

OPJFdfpDsBH&ll=46.13883343881769%2C14.995463500000028&z=8. Dostopno 30. 

avgusta 2018. 

Goleman, Daniel. 2011. Ekološka inteligenca: kako lahko zavedanje o skritih učinkih naših 

nakupov vse spremeni. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Golob, Urša in Klement Podnar. 2002. »Socialna ekonomija in družbena odgovornost: 

alternativi globalni anarhiji neoliberalizma?« Teorija in praksa 39 (6): 952–969. 

Gorenak, Irena. 2015. Organizational Culture in Service Sector. Scientific Monograph. Celje: 

SPH – Scientific Publishing Hub. 

Graedel, Thomas E. in Braden R. Allenby. 2003. Industrial Ecology. Second Edition. New 

Jersey: Prentice Hall. 

Gray, Rob, Dave Owen in Carol Adams. 1996. Accounting and Accountability: Changes and 

Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting. London: Prentice Hall.  

Haralambos, Michael in Martin Holborn. 2007. Sociology – Themes and Perspectives. Seventh 

Edition. London: Collins. 

Harrell, Margaret C. in Mellisa A. Bradley. 2009. Data Collection Methods: Semi-Structured 

Interviews and Focus Groups. Santa Monica, Arlington, Pittsburgh: Rand National 

Defense Research Institute. http://www.rand.org/content/dam/rand/ 

pubs/technical_reports/2009/RAND_TR718.pdf. 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

273 
 

Hart, Stuart D. 2000. »Innovation and Competitive Clusters: A Review of key Concepts.« V 

The Sustainable City, ur. Carlos Albert Brebbia, Annamarita Ferrante, Manuel Rodriguez, 

Branca Regina Terra, 381–391. Sauthampton: WIT Press.  

Hartard, Susanne. 2008. Industrial Ecology and Industrial Symbiosis: New Concepts or New 

Branding?! Trier: Trier University of Applied Sciences – Umwelt-Campus Birkenfeld. 

Hatefipour, Saeid. 2012. Facilitation of Industrial Symbiosis Development in a Swedish Region. 

Licientiate thesis. Linköping: Linköping University. 

Hautala, Jelena. 2016. How CSR and Stakeholder Engagement Encourage the Development of 

Industrial Symbiosis from the Management Viewpoint. Master Thesis. Lappeenranta: 

Lappeenranta University of Technology, School of Business and Management. 

Hawksworth, Leslie David, Paul M. Kirk, Brian C. Sutton in David N. Pegler. 1995. Dictionary 

of the Fungi. Cambridge: Cambridge University Press. 

Heberlein, Thomas. A. 1981. »Environmental Attitudes.« Zeitschrift für Umweltpolitik 4: 241–

270. 

Hlebec, Valentina in Tina Kogovšek. 2006. Merjenje socialnih omrežij. Ljubljana: Študentska 

založba (Knjižna zbirka Scripta).  

Hoecklin, Lisa. 1995. Managing Cultural Differences: Strategies for Competitive Advantage. 

Wokingham: Economist Intelligence Unit. 

Hofstede, Gert. 1998. »Attitudes, Values and Organizational Culture: Disentangling the 

Concepts.« Organization Studies 19 (3): 477–492 .  

---. 2001. Culture’s Consequences. Second Edition. London: Sage Publication.  

---. 2013. Cultures and Organizations. Intercultural Cooperation and Its Importance for 

Survival. Software of the Mind. London: Profile Books Ltd. 

Holm Vadstrup, Ibem. 2013. »One Man’s Trash, Another Man’s Treasure, Architectural 

Circuits in a Global Context.« V Towards a Circular Regenerative Urban Model, ur. 

Luigi Fusco Girard, 53–71. Napoli: Universita degli studi di Napoli Federico II.  

Howard-Grenville, Jennifer in Raymond L. Paquin. 2008. »Organizational Dynamics in 

Industrial Ecosystems: Insights from Organizational Theory.« V Dynamics of Industrial 

Ecosystems, ur. Matthias Ruth in Brynhildur Davidsdottir, 157–175. Campberley: Edvard 

Elgar.  



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

274 
 

Huber, Jacob. 2012. »Industrial Symbiosis and Ecology – Inspiration for Sustainable Industrial 

Systems.« EDI Quarterly 4 (3): 2–4. 

Hunt, John W. 1992. Managing People at Work, Manager’s Guide to Behaviour at Work. Third 

Edition. Maidenhead: McGraw–Hill Publishing. 

Husserl, Edmond in Iso Kern. 1973. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem 

Nachlass Dritter Teil: 1929–1935. Haag: Martinus Nijhoff. 

Iglič, Hajdeja. 2004. »Tri ravni socialnega kapitala.« V S Slovenkami in Slovenci na štiri oči, 

ur. Brina Malnar in Ivan Bernik. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede Univerze v 

Ljubljani.  

International Synergies. 2016. »National Industrial Symbiosis Programme.« 

http://www.international-synergies.com/projects/national-industrial-symbiosis-

programme/. Dostopno 28. junija 2016. 

Jaklič, Marko. 1999. Poslovno okolje podjetja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Jary, David in Julia Jary. 1995. Collins Dictionary of Sociology. Glasgow: Harper Collins 

Publishing.  

Jelovac, Dejan in Mateja Rek. 2010. Komuniciranje v multikulturnem okolju. Ljubljana: 

Založba Vega. 

Johhanisson, Bentgt in Monsted Mette. 2001. Contextualizing Entrepreneurial Networking. 

Ljubljana: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.  

Kalton, Graham in Vasja Vehovar. 2001. Vzorčenje v anketah. Ljubljana: Fakulteta za družbene 

vede Univerze v Ljubljani. 

Kalundborg Symbiosis. 2015. »Diagram.« http://www.symbiosis.dk/da/diagram. Dostopno 23. 

novembra 2015. 

Katz, Daniel in Robert L. Kahn. 1978. The Social Psychology of Organizations. New York: 

Wiley. 

Kearney, Michael. 1995. »The Local and the Global: The Anthropology of Globalization and 

Transnationalism.« Annual Review of Anthropology 24: 547–565. 

Kenning, Peter. 2008. »The Influence of General Trust and Specific Trust on Buying 

Behaviour.« International Journal of Retail & Distribution Management 36 (6): 461–476. 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

275 
 

Kirn, Andrej. 2003. »Ekološka/okoljska zavest Slovencev na pragu tretjega tisočletja.« Teorija 

in praksa 40 (1): 17–36. 

---. 2004. Narava – družba – ekološka zavest. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Knoke, David H. in James H. Kuklinski. 1982. Network Analysis. Beverly Hills: Sage. 

Konda, Iva. 2009. »Interdisciplinarnost omrežja medpodjetniških odnosov.« Management 4 

(2): 168–188. 

Kothari, C. R. 2004. Research Methodology. Methods and Techniques. New Delhi: New Age 

International Limited Publishers.  

Krpič, Tomaž. 2004. Kognitivno delovanje človeškega telesa. Ljubljana: Fakulteta za družbene 

vede.  

Kumar, Ranjit. 2005. Research Methodology. A Step-by-Step Guide for Beginners. Second 

Edition. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications. 

Kurup, Biji R. 2007. Methodology for Capturing Environmental, Social, and Economic 

Implications of Industrial Symbiosis in Heavy Industrial Areas. PhD diss. Calgoorlie: 

Curtin University of Technology. 

Lah, Avguštin. 2002. Okoljski pojavi in pojmi. Okoljsko izrazje v slovenskem in tujih jezikih z 

vsebinskimi pojasnili. Ljubljana: Svet za varstvo okolja Republike Slovenije.  

---. 2008. Svetovno potovanje v drugačno prihodnost in leksikon gospodarjenja z okoljem. 

Maribor: Založba Pivec. 

Lane, Christel. 1998. »Introduction: Theories and Issues in the Study of Trust.« V Trust within 

and between Organizations, Conceptual Issues and Empirical Application, ur. Christel 

Lane in Reinhard Bachmann, 1–30. Oxford: Oxford University Press. 

Lantos, Goeffrey P. 2001. »The Boundaries of Strategic Corporate Social Responsibility.« 

Journal of Consumer Marketing 18 (7): 595–630. 

Lawson, Tony, Marsha Jones in Ruth Moores. 2000. Advanced Sociology through Diagrams. 

Oxford: Oxford University Press. 

Laybourn, Peter. 2015. Industrial Symbiosis: Delivering Resource Efficiency and Green 

Growth. Birmingham: International Synergies. http://www.international-

synergies.com/wp-content/uploads/2015/10/G7-Laybourn-International-Synergies.pdf. 

Dostopno 14. avgusta 2016. 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

276 
 

---. 2016. »Facilitated Industrial Symbiosis: The Circular Economy in Action. The Circular 

Economy Package: What’s in it for the Regions? http://www.international-

synergies.com/wp-content/uploads/2016/01/Circular-Economy-Package-whats-in-it-for-

regions_.pdf. Dostopno 7. junija 2016. 

---. 2017. Intervju z avtorjem po Skypu. Zagreb, 27. marec. 

Laybourn, Peter in Maggie Morrissey. 2009. National Industrial Symbiosis Programme, The 

Pathway to a Low Carbon Sustainable Economy. Birmingham: International Synergies 

Limited. 

Laybourn, Peter in Rachel D. Lombardi. 2012. »Industrial Symbiosis in European Policy. 

Overview of Recent Progress.« Journal of Industrial Ecology 16 (1): 11–12. 

Leana, Carrie R. in Harry J. van Buren. 1999. »Organizational Social Capital and Employment 

Practises.« The Academy of Management Review 25 (3): 538–555. 

Leigh, Michael in Xiaohong Li. 2015. »Industrial Ecology, Industrial Symbiosis and Supply 

Chain Environmental Sustainability: A Case Study of a Large UK Distributor.« Journal 

of Cleaner Production 106: 632–643. 

Lenarčič, Blaž. 2008. »Vloga socialnega kapitala pri transferju znanja iz akademskih v 

gospodarska okolja.« V Sociokulturni in organizacijski vidiki prenosa znanja, ur. Darka 

Podmenik, 23–41. Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške analize.  

Lezius, Walter G. 1937. »Geography of Glass Manufacture at Toledo, Ohio.« Economic 

Geography 13 (4): 402–412. 

Li, Xiaohong. 2018. Industrial Ecology and Industrial Symbiosis for Environmental 

Sustainability. Sheffield: Palgrave Macmillan.  

Lindhqvist, Thomas. 2000. Extended Producer Responsibility in Cleaner Production: Policy 

Principle to Promote Environmental Improvements of Product Systems. PhD diss. Lund: 

Lund University. 

Lipnack, Jessica in Jeffrey Stamps. 1994. The Age of the Network: Organizing Principles for 

the 21st Century. New York: John Wiley and Sons.  

Lombardi, Rachel in Peter Laybourn. 2012. »Redefining Industrial Symbiosis. Crossing 

Academic – Practitioner Boundaries.« Journal of Industrial Ecology 16 (1): 28–37. 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

277 
 

Makarovič, Matej. 2001. Usmerjanje modernih družb. Ljubljana: Znanstveno in publicistično 

središče. 

---. 2003. »Socialni kapital v organizacijah.« V Socialni kapital v Sloveniji, ur. Matej 

Makarovič, 80–104. Ljubljana: Založba Sophia, zavod za založniško dejavnost.  

---. 2004. »Socialni kapital kot neizkoriščeni vir.« V Razpoke v zgodbi o uspehu, ur. Ivan Svetlik 

in Branko Ilič, 130–152. Ljubljana: Založba Sophia.  

Manahan, Stanley E. 1999. Industrial Ecology: Environmental Chemistry and Hazardous 

Waste. CRC Press LLC. 

Marshall, Alfred. 1920. Principles of Economics. Eighth Edition. London: Macmillan. 

http://eet.pixel-online.org/files/etranslation/original/Marshall,%20Principles%20of%20 

Economics.pdf. Dostopno 17. novembra 2016. 

May, Tim. 2001. Social Research: Issues, Methods and Process. Third Edition. Buckingham, 

Philadelphia: Open University Press. 

McCallister, Lynne J. in Claude S. Fischer. 1978. »A Procedure for Surveying Personal 

Networks.« Sociological Methods and Research 7: 131–148. 

Merslavič, Martina. 1998. »(Pre)oblikovanje organizacijske kulture.« Teorija in praksa, 35 (4): 

633–646.  

Mesner, Dana. 1995. Organizacijska kultura. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 2013. »Strategija pametne specializacije 2014–

2020.« http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/ 

razvojno_nacrtovanje_in_programiranje_strateskih_in_izvedbenih_dokumentov/strategij

a_pametne_specializacije_2014_2020/. Dostopno 17. januarja 2015. 

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. 2018a. Kažipot prehoda v krožno 

gospodarstvo Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.  

---. 2018b. Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije. Krožno gospodarstvo v regijah 

Slovenije: Podravska regija. Osebna izkaznica regije in poročilo s posveta o krožnem 

gospodarstvu. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. 

---. 2018c. Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije. Krožno gospodarstvo v regijah 

Slovenije: Jugovzhodna regija. Osebna izkaznica regije in poročilo s posveta o krožnem 

gospodarstvu. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. 

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_


Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

278 
 

---. 2018č. Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije. Krožno gospodarstvo v regijah 

Slovenije: Zasavska regija. Osebna izkaznica regije in poročilo s posveta o krožnem 

gospodarstvu. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. 

---. 2018d. Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije. Krožno gospodarstvo v regijah 

Slovenije: Koroška regija. Osebna izkaznica regije in poročilo s posveta o krožnem 

gospodarstvu. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. 

---. 2018d. Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije. Krožno gospodarstvo v regijah 

Slovenije: Pomurska regija. Osebna izkaznica regije in poročilo s posveta o krožnem 

gospodarstvu. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. 

Mirata, Murat. 2004. »Experiences from Early Stages of a National Industrial Symbiosis 

Programme in the UK: Determinants and Coordination.« Journal of Cleaner Production 

12 (8–10): 967–983.  

Moeran, Brian. 2011. Trade Fairs, Markets and Fields: Framing Imagined Communities. 

Copenhagen: Copenhagen Business School. 

Moon, Truman J., James H. Otto in Albert Towle. 1960. Modern Biology. New York: Holt, 

Rinehart and Winston, Inc.  

Morgan, Gereth. 1997. Images of Organization. Beverly Hills: Sage Publications. 

Mrvar, Andrej. 2016. Analiza omrežij s programskim orodjem Pajek. Ljubljana: Fakulteta za 

družbene vede Univerze v Ljubljani. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/sola/info4/ 

uvod/mrvar1.pdf. Dostopno 4. julija 2016. 

Musek, Janek. 2000. Nova psihološka teorija vrednot. Ljubljana: Educy. 

Nahapiet, Janine in Sumantra Ghoshal. 1998. »Social Capital, Intellectual Capital, and the 

Organizational Advantage.« Academy of Management Review 23 (2): 242–266.  

National Industrial Symbiosis Programme (NISP). 2016. »NISP – Connecting Industry, 

Creating Opportunity.« http://www.nispnetwork.com/. Dostopno 13. junija 2016. 

Neuman, Lawrence W. 2003. Social Research Methods. Boston: Allyn and Bacon. 

Newman, Mark E. J. 2010. Networks: An Introduction. First Edition. Oxford: Oxford 

University Press. 

---. 2015. Networks: An Introduction. Oxford: Oxford University Press. 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

279 
 

Newton, Tim. 1996. »Agency and Discourse: Recruiting Consultants in a Life Insurance 

Company.« Sociology 30 (4): 717–739. 

Onita, John Ahoada. 2006. How does Industrial Symbiosis Influence Environmental 

Performance? MSc thesis. Linköping: Linköpings Universitet. 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). 2016. »Boosting Innovation: The 

Cluster Approach.« http://www.oecd.org/sti/inno/ 

boostinginnovationtheclusterapproach.htm. Dostopno 21. februarja 2017. 

Parkins, Ernest Almon. 1934. »The Geography of American Geographers.« The Journal of 

Geography 33 (6): 221–230.  

Pavšič, Mojca. 2005. »Omrežje elektronskega pajka.« http://vlado.fmf.uni-

lj.si/pub/networks/pajek/news/Delo020605.PDF. Dostopno 4. avgusta 2016. 

Peacock, Kent A. 2011. »Symbiosis in Ecology and Evolution.« V Philosophy in Ecology, ur. 

Kevin Delaplante, Bryson Brown in Kent A. Peacock, 219–250. North Holland: Elsevier 

B. V. 

Phillips, Paul S., Richard M. Barnes, Margaret P. Bates in Thomas Coskeran. 2005. »A Critical 

Appraisal of an UK County Waste Minimisation Programme: The Requirement for 

Regional Facilitated Development of Industrial Symbiosis/Ecology.« Resources, 

Conservation and Recycling 46: 242–264. 

Plut, Dušan. 2004. Zeleni planet? Prebivalstvo, energija in okolje v 21. stoletju. Radovljica: 

Didakta. 

Porter, Michael E. 1998. »Clusters and the New Economics of Competition.« Harvard 

Business Review 76 (6): 77–90. 

Portes, Alejandro. 1998. »Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology.« 

Annual Review of Sociology 24: 1–24.  

Posch, Alfred. 2010. »Industrial Recycling Networks as Starting Points for Broader 

Sustainability-Oriented Cooperation?« Journal of Industrial Ecology 14 (2): 242–257. 

Prell, Christina. 2015. Social Network Analysis. History, Theory & Methodology. London: 

Sage Publication.  

Putnam, Robert D. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. 

Princeton: Princeton University Press.  



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

280 
 

Rabellotti, Roberta. 1995. »Is There an Industrial District Model? Footwear Districts in Italy 

and Mexico Compared.« World Development 23 (1): 29–41. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X94001036?via%3Dihub. 

Dostopno 16. maja 2017. 

Raffaelli, Ryan in Ann Glynn. 2014. »Turnkey or Tailored? Relational Pluralism, Institutional 

Complexity, and the Organizational Adoption of More or Less Customized Practices.« 

Academy of Management Journal 57 (2): 1948–1989. 

Ragin, Charles C. 1987. The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and 

Quantitative Strategies. Berkeley: University of California Press. 

---. 1994. Constructing Social Research. The Unity and Diversity of Method. Chicago: 

University of Chicago Press. 

---. 2000. Fuzzy-Set Social Science. Chicago: University of Chicago Press. 

---. 2008. Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond. Chicago: University of Chicago 

Press. 

---. 2014. The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. 

Berkeley: University of California Press. 

Ragin, Charles C. in Sean Davey. 2017. User’s Guide to Fuzzy-Set / Qualitative Comparative 

Analysis.  

http://www.socsci.uci.edu/~cragin/fsQCA/download/fsQCAManual.pdf.  

Dostopno 17. decembra 2018. 

Rehn, Sofia. 2013. Influencing Industrial Symbiosis Development. A Case Study of Händelö 

and Northern Harbour Industrial Areas. MSc thesis. Linköping: Linköpings Universitet. 

Renner, George T. 1947. »Geography of Industrial Localization.« Economic Geography 23 (3): 

167–189. 

Richardson, Laurel. 2003. »A Method of Inquiry.« V Collecting and Interpreting Qualitative 

Materials, ur. Norman K. Denzin in Yvonna S. Lincoln. Thousand Oaks: Sage 

Publication. 

Roberts, Brian H. 2004. »The Application of Industrial Ecology Principles and Planning 

Guidelines for the Development of Eco-Industrial Parks: An Australian Case Study.« 

Journal of Cleaner Production 12 (2004): 997–1010.  



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

281 
 

Rockwood, Larry L. 2006. Introduction to Population Ecology. United Kingdom: Blackwell 

Publishing Ltd. 

Rodica, Barbara. 2003. Sodelovanje in konkurenca – grozdi. Les/Wood 5 (2003): 165–167. 

Rončević, Borut. 2008. Strateško usmerjanje v razvojni družbi. Nova Gorica: Fakulteta za 

uporabne družbene študije.  

Rui, Jiali in Reinout Heijungs. 2010. »Industrial Ecosystems as a Social Network, Knowledge 

Collaboration & Learning for Sustainable Innovation.« Delft: ERSCP-EMSU 

Conference, The Netherlands, 25.–29. oktobra. 

Rumelhart, David E. 1980. »Schemata: The Building Blocks of Cognition.« V Theoretical 

Issues in Reading Comprehension: Perspectives from Cognitive Psychology, Linguistic, 

Artificial Intelligence and Education, ur. Rand. J. Spiro, Bertram C. Bruce in William F. 

Brever. New York: Lawrence Erlbaum.  

Saikku, Laura. 2006. Eco-Industrial Parks. A Background Report for the Eco-Industrial Park 

Project at Rantasalmi. Mikkeli: University of Tampere.  

Saloluoma, Mikko. 2014. Developing of Supportive Context for Eco-Industrial Networks in 

Finland. Master’s Thesis. Lappeenranta: University of Technology. 

Saunders, Mark, Philip Lewis in Adrian Thornhill. 2007. Research Methods for Business 

Students. Fourth Edition. Harlow, New York: FT Prentice Hall. 

Schaeffer, Nora Cate in Douglas W. Maynard. 2003. »Standardization and Interaction in the 

Survey Interview.« V Inside Interviewing: New Lenses, New Concerns, ur. James A. 

Holstein in Jaber F. Gubrium, 215–239. London: Thousand Oaks, New Delhi: Sage 

Publications. 

Schein, Edgar. 1987. »How Culture Forms, Develops and Changes.« V Gaining Control of the 

Corporate Culture, ur. R. H. Kilmann, M. J. Saxton, R. Serpa et. al. New York: Jossey-

Bass Publishers.  

---. 1991. »The Role of the Founder in the Creation of Organizational Culture.« V Reframing 

Organizational Culture, ur. Peter. J. Frost. London: Sage Publications. 

---. 1997. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: John Wiley & Sons. 

---. 1999. The Corporate Culture Survival Guide. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

282 
 

---. 2004. Organisational Culture and Leadership. Third Edition. New York: Jossey-Bass 

Publishers. 

Schneider, Benjamin. 1990. Organizational Climate and Culture. San Francisco: Jossey-Bass 

Inc. 

Schneider, Carsten Q. in Claudius Wagemann. 2012. Set-Theoretic Methods for the Social 

Sciences. A Guide to Qualitative Comparative Analysis. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Scholz, Roland W. 2011. Environmental Literacy in Sciences and Society. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Schultz, Wesley P., Chris Shriver, Jennifer J. Tabanico, in Azar M. Khazian. 2004. »Implicit 

Connections with Nature.« Journal of Environmental Psychology 24 (2004): 31–42. 

Schwarz, Erich J. in Karl W. Steininger. 1997. »Implementing Nature’s Lesson: The Industrial 

Recycling Network Enhancing Regional Development.« Journal of Cleaner Production 

5 (1/2): 47–56. 

Scott, Richard W. 2008. Institutions and Organizations. Ideas and Interests. Third Edition. Los 

Angeles: Sage Publications. 

Senior, Barbara in Jocelyne Fleming. 2006. Organizational Change. Harlow: Prentice Hall. 

Simons, Helen. 2009. Case Study Research in Practice. London: Sage Publications. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika. 2000. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

Slovenija znižuje CO2. 2013. http://www.slovenija-co2.si/indexphp/dobre-prakse/trajnostna-

proizvodnja-in-potrošnja/nacionalni-program-industrijske-simbioze.html. Dostopno 14. 

januarja 2015. 

Slovenski program industrijske simbioze (SPIS). 2016. »Industrijska simbioza.« 

http://www.spis.si/industrijska-simbioza/. Dostopno 28. julija 2016. 

Song, Xiaoqian, Yong Geng, Huijuan Dong in Wei Chen. 2018. »Social Network Analysis on 

Industrial Symbiosis: A Case of Gujiao Eco-industrial Park.« Journal of Cleaner 

Production 193 (2018): 414–423.  

Spekkink, Vouter. 2015. Industrial Symbiosis as a Social Process. Developing Theory and 

Methods for the Longitudinal Investigation of Social Dynamics in the Emergence and 

http://www.slovenija-co2.si/indexphp/dobre-prakse/trajnostna-proizvodnja
http://www.slovenija-co2.si/indexphp/dobre-prakse/trajnostna-proizvodnja


Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

283 
 

Development of Industrial Symbiosis. Ph.D diss. Rotterdam: Erasmus University 

Rotterdam. 

Spilhaus, Athelstan. 1967. »The Experimental City.« Daedalus 96 (4): 1129–1141. 

Statistični urad Republike Slovenije (SURS). 2017. »Okolje.« 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/viewplus.asp?ma=H003S&ti=& 

path=../Database/Hitre_Repozitorij/&lang=2. 

---. 2017. »Število skupin podjetij po vrstah skupin in področjih dejavnosti. C Predelovalne 

dejavnosti.« http://pxweb.stat.si/ 

pxweb/Dialog/Saveshow.asp. Dostopno 17. avgusta 2017. 

Strauss, Anselm. 1945. »The Concept of Attitude in Social Psychology.« The Journal of 

Psychology: Interdisciplinary and Applied 19 (1945): 329–339.  

Sturman, Andrew. 1997. »Case Study Methods.« V Educational Research, Methodology and 

Measurement: An International Handbook, ur. John P. Keeves. Oxford: Pergamon. 

Svetlik, Ivan. 2004. »Vrednote v organizacijah.« V S Slovenkami in Slovenci na štiri oči, ur. 

Brina Malnar in Ivan Bernik, 321–333. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.  

Sydow, Jörg. 1998. »Understanding the Constitution of Interorganizational Trust.« V Trust 

Within and Between Organizations: Conceptual Issues and Empirical Applications, ur. 

Christel Lane in Reinhard Bachamann, 31–63. Oxford: Oxford University Press. 

Sztompka, Piotr. 1999. Trust: A Sociological Theory. Cambridge: University Press. 

Šabič, Zlatko in Jerneja Penca. 2009. »Mednarodne organizacije in norme varstva okolja.« 

Družboslovne razprave 60 (2009): 87–104. 

Štrajn, Darko. 2012. »Bourdieu in njegovi koncepti.« Šolsko polje 13 (5–6): 65–138. 

Šubelj, Lovro, Slavko Žitnik, Marko Janković, Bojan Klemenc, Aleš Kumer, Aljaž Zrnec in 

Marko Bajec. 2013. »Velika omrežja iz realnega sveta.« Uporabna informatika 2 (21): 

107–117. 

Taddeo, Raffaella, Alberto Simboli, Giuseppe Ioppolo in Anna Morgante. 2017. »Industrial 

Symbiosis, Networking and Innovation: The Potential Role of Innovation Poles.« 

Sustainability 9 (2): 169–185. 

Talum. 2015. »Proizvodnja elektroliznega aluminija.« http://www.talum.si/Talum-

aluminij/proizvodnja-elektroliznega-aluminija. Dostopno 14. februarja 2015. 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp%20(17
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp%20(17
http://www.talum.si/T


Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

284 
 

Tashakkori, Abbas in Charles Teddlie. 1998. Mixed Methodology: Combining Qualitative and 

Quantitative Approaches. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications. 

Tomšič, Matevž. 2016. Predavanje. Družbeni in politični akterji. Novo mesto, Fakulteta za 

informacijske študije, 9. november. 

Tremblay, Diane-Gabrielle. 2002. Industrial Districts and Innovation Networks. Quebec: 

University of Quebec. https://www.sbaer.uca.edu/Research/1998/USABE/ 

98usa148.txt. Dostopno 17. maja 2017. 

Tyler, Edward Burnett. 1871. Primitive Culture. London: John Murray.  

Umanotera. 2015. » Kaj delamo.« http://www.umanotera.org/kajdelamo/. Dostopno 13. 

februarja 2015. 

Uredba o odpadkih. Uradni List Republike Slovenije 103/2011. https://www.uradni-

list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/106484. 

Van Berkel, Rene, Fujita Tsuyoshi, Hashimoto Shizuka in Fujii Minoru 2009. »Quantitative 

Assessment of Urban and Industrial Symbiosis in Kawasaki, Japan.« Environmental 

Science & Technology 43 (5): 1271–1281. 

Van Deth, Jan W. in Elinor Scarbrough. 1995. The Concept of Values. The Impact of Values. 

Oxford: Oxford University Press. 

Varela, Francisco, Evan Thompson in Eleanor Rosch. 2017. Utelešeni um. Kognitivna znanost 

in človeško izkustvo. Ljubljana: Založba Krtina.  

Vasara, Valde. 2015. Reporting of Green Supply Chain Management and Industrial Symbiosis. 

MSc thesis. Lappeenranta: University of Technology. 

Vizjak Pavšič, Mojca. 2015. Metode raziskovanja v družbenih vedah. Ljubljana: Fakulteta za 

družbene vede. 

Vogrinc, Janez. 2008. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

Walls, Judith L., in Raymond L. Paquin. 2015. »Organizational Perspectives of Industrial 

Symbiosis: A Review and Synthesis.« Organization & Environment 28 (1): 32–53. 

Wasserman, Stanley in Katherine Faust. 1994. Social Network Analysis. Methods and 

Applications. Cambridge: Cambridge University Press.  

http://oae.sagepub.com/content/28/1/32.short
http://oae.sagepub.com/content/28/1/32.short


Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

285 
 

---. 1999. Social Network Analysis. Methods and Applications. Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Watts, Phil in Lord Holme. 1999. Corporate Social Responsibility: Meeting Changing 

Expectations. Ženeva: World Business Council for Sustainable Development. 

Weber, Alfred. 1929. »Theory of Location of Industries.« Chicago: The University of Chicago 

Press.  

White, Robert M. 1994. »The Greening of Industrial Ecosystems: Overview and Perspective.« 

V The Greening of Industrial Ecosystems, ur. Braden R. Allenby in Deanna J. Richard. 

Washington: National Academy Press. 

Wilson, Robin J. in John J. Watkins. 1990. Graphs: An Introductory Approach. Ljubljana: 

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. 

Wilson, Robin J. in John J. Watkins. 1997. Uvod v teorijo grafov. A First Course in Discrete 

Mathematics. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

World Bank Group. 2017. »Doing Business 2017. Equal Opportunity for All. Economy Profile 

2017.« http://documents.worldbank.org/curated/en/172361477516970361/pdf/109551-

REVISED-PUBLIC.pdf. Dostopno 17. julija 2018. 

Worldometers. 2018. »Austria Population.« http://www.worldometers.info/world-

population/austria-population/. Dostopno 17. julija 2018. 

---. 2018. »Denmark Population.« http://www.worldometers.info/world-population/denmark-

population/. Dostopno 17. julija 2018. 

---. 2018. »Finland Population.« http://www.worldometers.info/world-population/finland-

population/. Dostopno 17. julija 2018. 

---. 2018. »Croatia Population.« http://www.worldometers.info/world-population/croatia-

population/. Dostopno 18. julija 2018. 

---. 2018. »Italy Population.« http://www.worldometers.info/world-population/italy-

population/. Dostopno 18. julija 2018. 

---. 2018. »Germany Population.« http://www.worldometers.info/world-population/germany-

population/. Dostopno 18. julija 2018. 

---. 2018. »Slovakia Population.« http://www.worldometers.info/world-population/slovakia-

population/. Dostopno 19. julija 2018. 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

286 
 

---. 2018. »Slovenia Population.« http://www.worldometers.info/world-population/slovenia-

population/. Dostopno 19. julija 2018. 

---. 2018. »Serbia Population.« http://www.worldometers.info/world-population/serbia-

population/. Dostopno 20. julija 2018. 

---. 2018. »Sweden Population.« http://www.worldometers.info/world-population/sweden-

population/. Dostopno 20. julija 2018. 

---. 2018. »United Kingdom Population.« http://www.worldometers.info/world-population/uk-

population/. Dostopno 21. julija 2018. 

World Business Council for Sustainable Development. 1999. Corporate Social Responsibility. 

Conches-Geneva: World Business Council for Sustainable Development. 

https://growthorientedsustainableentrepreneurship.files.wordpress.com/2016/07/csr-

wbcsd-csr-primer.pdf. Dostopno 13. maja 2017. 

World Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future. Oxford, 

New York: Oxford University Press.  

World Health Organization (WHO). 2016. »A Healthy Link: The Protocol on Water and Health 

and the Sustainable Development Goals. Ženeva: United Nations. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop4/Informal_doc/1623151_E_Fin

alWEB_rev.pdf. 

World Population Review. 2018. »Austria Population 2017.« 

http://worldpopulationreview.com/countries/austria-population/. Dostopno 17. julija 

2018. 

---. 2018. »Denmark Population 2017.« http://worldpopulationreview.com/countries/denmark-

population/. Dostopno 17. julija 2018. 

---. 2018. »Finland Population 2017.« http://worldpopulationreview.com/countries/finland-

population/. Dostopno 17. julija 2018. 

---. 2018. »Croatia Population 2017.« http://worldpopulationreview.com/countries/croatia-

population/. Dostopno 18. julija 2018. 

---. 2018. »Italy Population 2017.« http://worldpopulationreview.com/countries/italy-

population/. Dostopno 18. julija 2018. 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

287 
 

---. 2018. »Germany Population 2017.« http://worldpopulationreview.com/countries/germany-

population/. Dostopno 18. julija 2018. 

---. 2018. »Slovakia Population 2017.« http://worldpopulationreview.com/countries/slovakia-

population/. Dostopno 19. julija 2018. 

---. 2018. »Slovenia Population 2017.« http://worldpopulationreview.com/countries/slovenia-

population/. Dostopno 19. julija 2018. 

---. 2018. »Serbia Population 2017.« http://worldpopulationreview.com/countries/serbia-

population/. Dostopno 20. julija 2018. 

---. 2018. »Sweden Population 2017.« http://worldpopulationreview.com/countries/sweden-

population/. Dostopno 20. julija 2018. 

---. 2018. »United Kingdom Population 2017.« 

http://worldpopulationreview.com/countries/united-kingdom-population/. Dostopno 21. 

julija 2018. 

Yin, Jun. 1999. »Elite Opinion and Media Diffusion: Exploring Environmental Attitudes.« The 

Harvard International Journal of Press Politics 4: 62–86. 

Young, Louise C. in Ian F. Wilkinson. 2006. »The Role of Trust and Cooperation in Marketing 

channels.« European Journal of Marketing 23 (2): 109–122. 

Zhang, Yan, Hongmei Zheng, Bin Chen, Meirong Su in Gengyuan Liu. 2014. »A Review of 

Industrial Symbiosis Research: Theory and Methodology.« Frontiers of Earth Science 9 

(1): 91–104. 

Zucker, Lynne G. 1986. »Production of Trust: Institutional Sources of Economic Structure, 

1840 to 1920. Working Paper Series – 82.« Los Angeles: University of California. 

http://digitalassets.lib.berkeley.edu/irle/ucb/text/irla0277.pdf. Dostopno 17. avgusta 

2017. 

Žerovnik, Janez. 2005. Osnove teorije grafov in diskretne optimizacije. Maribor: Fakulteta za 

strojništvo Univerze v Mariboru. 

 

 

 

 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

288 
 

7 STVARNO IN IMENSKO KAZALO 

 

Adam, 26, 30, 38, 55, 116, 264 

analiza mehkih množic, 12 

analiza omrežij, 12, 39, 123 

ATLAS.ti, 135, 223 

Avstrija, 139, 141, 143, 153, 156, 158, 

161, 270, 292 
 

Batagelj, 34, 37, 68, 74, 127, 133, 135, 

264, 267 

Beckert, 29, 38, 104, 105, 106, 108, 109, 

257, 264, 310, 314, 318, 322 

Bohinc, 91, 92, 94, 265 

Bondy in Murty, 38, 69 

Brown, 55, 86, 88, 265, 279 
 

Campbell, 38, 265, 266 

Campbell in Lindberg, 38 

Chertow, 23, 24, 34, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 57, 58, 78, 127, 165, 225, 

226, 252, 263, 266 

Cifrić, 28, 38, 97, 98, 266 

Cohen in Prusak, 30, 38, 112, 114, 117 

Coleman, 30, 38, 110, 116, 255, 267, 310, 

314, 318, 322 

Cradle-to-Cradle, 19, 227, 309, 317, 321 

Cummings in Bromiley, 30, 117, 122, 

254, 310 
 

Danska, 139, 141, 145, 146, 156, 270, 292 

de Nooy, 37, 75, 133, 135 

Deal in Kennedy, 38 

deskriptivna statistična analiza, 228 

DiMmaggio, 38, 103, 268 

direktiva, 19 

Domenech, 25, 34, 36, 127, 252 

družbena odgovornost, 91, 93, 223, 228, 

231, 235, 239, 255, 272, 310 

družbeni akter, 11, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 

32, 41, 51, 61, 63, 64, 73, 75, 76, 84, 85, 

89, 90, 91, 93, 101, 104, 105, 109, 113, 

117, 118, 121, 122, 126, 134, 138, 140, 

164, 166, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 

193, 222, 223, 225, 229, 230, 231, 232, 

234, 237, 240, 246, 249, 254, 255, 256, 

257, 258, 259, 260, 261, 295, 309, 310 

družbenimi akterji, 22, 25, 28, 30, 31, 34, 

46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 

60, 67, 72, 93, 104, 108, 112, 113, 114, 

117, 118, 119, 121, 122, 128, 138, 140, 

142, 144, 147, 149, 151, 154, 157, 158, 

159, 161, 163, 168, 180, 182, 183, 184, 

185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 

195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 

203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 

212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 

220, 221, 226, 228, 229, 230, 232, 233, 

234, 235, 236, 237, 239, 240, 243, 249, 

253, 254, 256, 258, 260, 263, 309, 310, 

311, 312 
 

eko-industrijski parki, 48, 49 

e-Simbioza, 168 

EU, 19, 20, 21, 22, 28, 45, 92, 95, 104, 

128, 138, 143, 145, 148, 150, 153, 155, 

158, 160, 173, 179, 181, 188, 261, 269, 

270 

Evropska komisija, 19, 20, 21, 28, 45, 65, 

93, 94, 95, 166, 255, 270, 310, 322 
 

Finska, 139, 141, 148, 182, 270, 292 

Freeman, 37, 271 

fs/QCA, 135, 240 

Fukuyama, 30, 38, 116, 255, 271, 310, 

314, 318, 322 
 

geografska bližina, 46, 50, 55, 253 

geografska razdalja, 34, 50, 133, 135, 195, 

196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 

204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 

213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 

221, 253, 263, 308 

Graedel in Allenby, 37, 45 

graf, 68, 69, 70, 71, 72 

grafi, 68, 70, 71 

grozd, 53, 54, 59 

grozdov, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 
 

Hlebec in Kogovšek, 74, 75, 76, 77 

Hofstede, 27, 85, 87, 89, 116, 273 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

289 
 

Hrvaška, 139, 141, 150, 151, 152, 161, 

179, 270, 292 
 

industrijska simbioza, 11, 12, 19, 22, 23, 

40, 41, 45, 48, 51, 52, 53, 57, 58, 60, 61, 

66, 157, 158, 165, 167, 225, 226, 240, 

260, 263, 271, 294 

industrijski distrikt, 56 

industrijsko simbiotska omrežja, 25, 34, 

36, 39, 50, 53, 76, 77, 105, 121, 127, 

128, 135, 137, 140, 141, 142, 181, 187, 

190, 193, 220, 221, 222, 224, 252, 253, 

261, 262 

industrijsko simbiotskih omrežij, 5, 11, 12, 

23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 53, 54, 67, 68, 78, 83, 109, 

123, 125, 127, 128, 130, 132, 133, 135, 

137, 140, 142, 165, 166, 178, 190, 191, 

192, 193, 221, 222, 223, 225, 227, 228, 

229, 236, 238, 240, 242, 243, 244, 246, 

248, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 

258, 259, 260, 261, 262, 263, 271, 294, 

309, 310 

industrijsko simbiotsko omrežje, 11, 12, 

23, 31, 34, 52, 54, 126, 127, 132, 133, 

139, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 

150, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 

160, 161, 163, 164, 178, 179, 180, 181, 

182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 

190, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 202, 

204, 206, 207, 210, 212, 214, 215, 217, 

218, 220, 221, 229, 235, 240, 252, 258, 

261 

International Synergies, 24, 62, 63, 64, 81, 

165, 190, 274, 275, 276 

Italija, 139, 141, 143, 153, 161, 270, 292 

izzivi, 21, 144, 147, 149, 152, 153, 154, 

157, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 180, 

183, 184, 185, 189, 192, 295 
 

John Pointon & Sons, 60, 64 
 

Kalundborg, 23, 25, 41, 42, 60, 128, 141, 

145, 147, 164, 169, 190, 197, 221, 268, 

274, 298 

Kenning, 30, 38, 117, 274 

Kirn, 97, 98, 275 

kognitivni okviri, 29, 104, 105, 106, 107, 

109, 223, 228, 234, 236, 250, 311, 319, 

323 

komunalna podjetja, 128, 138, 228 

koristi, 11, 19, 22, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 

47, 53, 59, 60, 62, 91, 92, 94, 99, 110, 

113, 114, 118, 144, 145, 146, 149, 151, 

154, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 166, 

179, 182, 183, 184, 185, 189, 192, 226, 

233, 240, 256, 260, 309, 317, 321, 323 

krožno gospodarstvo, 19, 20, 45, 66, 67, 

68, 138, 161, 168, 227, 261, 263, 267, 

277, 278, 309 

kvalitativna komparativna analiza vpliva, 

240 

kvalitativna komparativna metoda mehkih 

množic, 125, 127, 241 

kvalitativno komparativno metodo mehkih 

množic, 39, 123, 125 
 

Lane, 30, 38, 117, 120, 275, 283 

Leana in van Buren, 30, 38, 116 
 

majhno omrežje, 34, 78, 127, 195, 197, 

199, 201, 202, 204, 206, 207, 209, 212, 

213, 215, 217, 218, 220 

Makarovič, 22, 32, 113, 114, 115, 116, 

264, 277 

Marshall, 38, 55, 265, 277 

medorganizacijsko zaupanje, 27, 30, 40, 

52, 83, 84, 117, 119, 121, 122, 167, 223, 

228, 230, 235, 238, 254, 263, 311 

metodo analize omrežij, 39, 123, 125, 133 

metodo snežne kepe, 128 

Moeran, 29, 38, 106, 107, 109, 257, 278, 

310, 314, 318, 322 

Mrvar, 37, 69, 74, 75, 78, 127, 133, 135, 

195, 220, 267, 278 
 

National Industrial Symbiosis Programme, 

24, 48, 62, 63, 64, 80, 128, 190, 274, 

276, 278 

negativen vpliv, 32, 36, 249 

Nemčija, 139, 141, 143, 146, 155, 156, 

163, 264, 265, 270, 293, 304 

Newman, 34, 37, 74, 78, 278 

nivo, 34, 75, 77, 142, 143, 146, 149, 151, 

154, 156, 159, 161, 162, 179, 182, 183, 

184, 185, 189, 252, 324 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

290 
 

odnos, 22, 27, 28, 40, 44, 48, 75, 83, 84, 

86, 90, 93, 95, 96, 98, 100, 112, 223, 

228, 231, 233, 236, 239, 256, 294 

odnos do okolja, 27, 28, 40, 83, 84, 90, 98, 

100, 223, 228, 231, 236, 239 

odnosu, 22, 48, 101, 104, 235, 238, 322 

odpadki, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 65, 66, 67, 

101, 116, 130, 132, 144, 149, 150, 152, 

153, 154, 157, 159, 162, 163, 164, 169, 

173, 175, 183, 184, 185, 189, 192, 207, 

212, 217, 224, 225, 226, 298, 300, 302, 

304, 306, 307 

odpadkov, 19, 20, 22, 43, 48, 50, 63, 64, 

65, 66, 67, 80, 155, 162, 164, 170, 171, 

172, 173, 174, 175, 186, 187, 206, 210, 

224, 227, 231, 240, 260, 263, 301, 302, 

304 

odpadni viri, 61, 145, 147, 150, 153, 155, 

157, 160, 164, 170, 181, 186, 187, 190, 

206, 207, 210 

odpadnih virov, 11, 22, 23, 24, 34, 41, 43, 

46, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 63, 

64, 67, 72, 80, 81, 82, 128, 138, 140, 

155, 162, 164, 168, 169, 172, 190, 192, 

193, 195, 197, 199, 201, 202, 204, 212, 

214, 215, 217, 218, 220, 225, 253, 294, 

295, 309 

okolje, 20, 21, 26, 28, 45, 48, 59, 66, 67, 

73, 84, 86, 93, 97, 98, 99, 100, 102, 108, 

114, 115, 121, 166, 172, 173, 174, 175, 

176, 226, 236, 254, 260, 270, 271, 274, 

277, 278, 279, 310 

organizacijo, 26, 32, 75, 100, 119, 230 

organizacijska kultura, 27, 83, 84, 85, 86, 

89, 90, 223, 228, 233, 239, 250, 310, 318 
 

Pajek, 135, 193, 267, 278 

Platforma e-Simbioza, 60, 64, 66, 168 

podjetje, 32, 51, 82, 131, 166, 176, 228, 

230, 298 

polstrukturirani intervju, 131, 139, 140, 

141, 294 

Porter, 54, 279 

povezava, 57, 69, 72, 75 

povezave, 24, 25, 52, 54, 57, 59, 69, 72, 

73, 74, 76, 77, 78, 98, 102, 121, 131, 

133, 140, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 

200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 

209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 

217, 218, 219, 220, 221, 294 

pozitiven vpliv, 11, 32, 254, 259 

Putnam, 110, 279 
 

QCA, 135, 241 
 

Ragin, 125, 134, 136, 241, 244, 249, 280 

Rončević, 3, 109, 110, 111, 264, 281 
 

Schein, 27, 37, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 256, 

281, 310, 314, 318, 322 

Scott, 38, 266, 282 

sinergije, 22, 27, 46, 48, 59, 63, 64, 67, 

166, 231, 255 

Slovaška, 139, 141, 143, 158, 270, 293 

Slovenija, 21, 67, 139, 141, 143, 151, 153, 

160, 161, 162, 163, 165, 170, 175, 176, 

261, 264, 270, 282, 293, 304 

socialni kapital, 27, 30, 40, 83, 84, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 

167, 223, 228, 231, 233, 238, 239, 255, 

256 

socio-kulturni dejavniki, 11, 12, 26, 27, 31, 

32, 35, 36, 125, 223, 235, 237, 238, 250, 

253, 257, 258, 259, 260 

SPSS, 135, 194 

Srbija, 139, 141, 151, 179, 293 

srednje veliko omrežje, 34, 78, 195 

stopnja, 56, 60, 71, 117, 119, 124, 194, 

195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 

203, 204, 205, 207, 209, 211, 212, 213, 

214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 

246, 308 

strukturiranje, 11, 12, 25, 26, 29, 31, 34, 

35, 36, 39, 83, 109, 123, 125, 134, 135, 

137, 142, 145, 157, 164, 222, 223, 228, 

229, 236, 238, 240, 242, 243, 244, 248, 

249, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 

259, 263, 310, 318, 322 

strukturo, 29, 31, 37, 50, 105, 106, 118, 

121, 229 

Sydow, 30, 38, 117, 118, 119, 120, 121, 

122, 283 

Sztompka, 38, 117, 283 
 

Švedska, 139, 141, 146, 148, 181, 270, 293 
 

teorijo grafov, 39, 123, 285 



Fric, Urška. 2019. »Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij.« Doktorska disertacija. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

291 
 

teorijo omrežij, 37, 39, 40, 68, 69, 123 

Terra Nitrogen in John Baarda, 60, 62 

tokovi, 52, 82, 192 

Tomšič, 22, 30, 116, 264, 284 
 

V peni je moč, 63 

veliko omrežje, 34, 78, 195 

vozlišča, 23, 30, 32, 35, 54, 69, 71, 72, 73, 

74, 78, 117, 122, 126, 131, 133, 135, 

137, 142, 193, 195, 199, 206, 207, 212, 

214, 220, 221, 222, 234, 252, 258, 294 

vozlišče, 29, 31, 69, 71, 75, 109, 122, 128, 

131, 134, 138, 193, 195, 197, 199, 201, 

202, 204, 206, 207, 210, 212, 214, 215, 

217, 218, 220, 221, 229, 249, 253, 259, 

260 

vpliv, 11, 26, 32, 33, 34, 35, 59, 75, 84, 88, 

97, 104, 105, 109, 121, 125, 134, 135, 

137, 172, 176, 230, 231, 232, 233, 234, 

235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 

248, 249, 250, 253, 254, 257, 258, 259, 

260, 261, 263, 311, 312 
 

Wasserman in Faust, 37, 73, 77 

Weber, 38, 55, 285 
 

Združeno kraljestvo, 139, 141, 188, 190, 

270, 293 

značilnosti, 30, 59, 75, 76, 77, 110, 116, 

130, 132, 135, 137, 142, 193, 194, 195, 

196, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 

207, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 

219, 220 

 



PRILOGE 
 

Priloga 1: Identificirane spletne strani oz. spletne platforme za podporo krožnemu gospodarstvu 

v Evropi .................................................................................................................................. 293 

Priloga 2: Kontaktno pismo in teme polstrukturiranega intervjuja v slovenskem jeziku ...... 295 

Priloga 3: Kontaktno pismo in teme polstrukturiranega intervjuja v angleškem jeziku ........ 297 

Priloga 4: Seznam povezav v .txt datoteki ............................................................................. 299 

Priloga 5: Formule za izračun statističnih in strukturno-analitičnih značilnosti v obravnavanih 

industrijsko simbiotskih omrežjih .......................................................................................... 309 

Priloga 6: Seznam tem in vprašanj za polstrukturinani intervju in elektronsko korespondenco v 

slovenskem jeziku .................................................................................................................. 310 

Priloga 7: Seznam tem in vprašanj za polstrukturinani intervju in elektronsko korespondenco v 

angleškem jeziku .................................................................................................................... 314 

Priloga 8: Seznam tem in vprašanj za polstrukturinani intervju in elektronsko korespondenco v 

hrvaškem jeziku ..................................................................................................................... 318 

Priloga 9: Seznam tem in vprašanj za polstrukturinani intervju in elektronsko korespondenco v 

srbskem jeziku........................................................................................................................ 322 

  



Priloga 1: Identificirane spletne strani oz. spletne platforme za podporo krožnemu 

gospodarstvu v Evropi 

 

Država Dostop do spletne strani oz. spletne platforme 

Albanija http://www.gpr-albania.com/index.php/en/ 

Andora Ne obstaja 

Armenija http://intekno.com/en/project-detail/ermenistan-geri-donusum/  

Avstrija 
https://erp-recycling.org/ 

http://www.erp-recycling.at/ 

Belgija 
https://www.belgium.be/en/environment/sorting_and_recycling_household

waste 

Belorusija Ne obstaja 

Bolgarija http://www.recycling.bg/en  

Bosna in 

Hercegovina 

http://www.ekopak.ba/en/home  

http://bhrecycling.ba/bs/naslovna/ 

Ciper 

https://cyprus-life.info/recycling_cyprus  

https://www.environmental-expert.com/waste-

recycling/companies/location-cyprus  

Češka 

http://www.jm-company.eu/ 

https://www.cmkbk.cz/  

http://www.globalrecyclingnetwork.com/  

Črna gora Ne obstaja 

Danska https://dakofa.com/waste-and-resources-in-denmark/  

Estonija http://www.europages.co.uk/companies/Estonia/recycling.html  

Finska 
http://www.infopankki.fi/en/living-in-finland/housing/waste-management-

and-recycling  

Francija 

https://www.economiecirculaire.org/index,en.html  

http://www.inex-circular.com/fre/20/concept  

http://www.bourse-des-dechets.fr/default.asp  

Grčija http://esymbiosis.clmsuk.com/ 

Hrvaška Ne obstaja 

Irska 

https://www.cleanireland.ie/recycling  

http://www.rehabrecycle.ie/  

https://www.investni.com/support-for-business/industrial-symbiosis.html  

Italija http://www.insymbio.com/ 

Kosovo Ne obstaja 

Latvija 
http://www.zalais.lv/en/waste-sorting/waste-recycling/  

http://www.tandemforculture.org/collaborations/symbiosis/  

Lihtenštajn http://recycling-center.li/  

Litva 
http://emp.lt/en/  

http://www.apc.com/lt/en/who-we-are/sustainability/recycling-options.jsp  

Luksemburg Ne obstaja 

http://www.gpr-albania.com/index.php/en/
http://intekno.com/en/project-detail/ermenistan-geri-donusum/
https://erp-recycling.org/
http://www.erp-recycling.at/
http://www.recycling.bg/en
http://www.ekopak.ba/en/home
http://bhrecycling.ba/bs/naslovna/
https://cyprus-life.info/recycling_cyprus
https://www.environmental-expert.com/waste-recycling/companies/location-cyprus
https://www.environmental-expert.com/waste-recycling/companies/location-cyprus
http://www.jm-company.eu/
https://www.cmkbk.cz/
http://www.globalrecyclingnetwork.com/
https://dakofa.com/waste-and-resources-in-denmark/
http://www.europages.co.uk/companies/Estonia/recycling.html
http://www.infopankki.fi/en/living-in-finland/housing/waste-management-and-recycling
http://www.infopankki.fi/en/living-in-finland/housing/waste-management-and-recycling
https://www.economiecirculaire.org/index,en.html
http://www.inex-circular.com/fre/20/concept
http://www.bourse-des-dechets.fr/default.asp
http://esymbiosis.clmsuk.com/
https://www.cleanireland.ie/recycling
http://www.rehabrecycle.ie/
https://www.investni.com/support-for-business/industrial-symbiosis.html
http://www.insymbio.com/
http://www.zalais.lv/en/waste-sorting/waste-recycling/
http://www.tandemforculture.org/collaborations/symbiosis/
http://recycling-center.li/
http://emp.lt/en/
http://www.apc.com/lt/en/who-we-are/sustainability/recycling-options.jsp


 

 
 

Madžarska http://www.recyclen.hu/eng/  

Makedonija http://www.recycleinme.com/rim-markovski/home.aspx  

Malta http://recyclemalta.org/  

Moldavija http://e-reciclare.md/en  

Monako Ne obstaja 

Nemčija 

http://www.ihk-recyclingboerse.de/ 

http://eu-refresh.org/    

https://rohstoffe.kunststoffweb.de/en/index.html  

Nizozemska 
http://www.afvalkring.nl/marktplaats.php 

https://www.oogstkaart.nl/  

Norveška Ne obstaja 

Poljska http://www.poland-export.com/ 

Portugalska 
https://www.circulareconomy.pt/  

http://www.moronline.pt/UK/1_2_oqueeomor.asp  

Romunija http://www.nisp-ecoreg.ro/default_en.aspx  

Rusija Ne obstaja 

San Marino Ne obstaja 

Slovaška 
http://www.plasticportal.eu/en/podla-cinnosti/ci/40/de-paauw-recycling-

slovakia-sro/f/1242  

Slovenija http://spis.si/  

Srbija Ne obstaja 

Španija 
http://www.residuorecurso.com/es/inici 

http://www.cscamaras.org/bolsasubproductos/  

Švica 
https://www.bauteilclick.ch/de/ 

http://www.salza.ch/de  

Švedska http://www.industriellekologi.se/symbiosis/  

Turčija Ne obstaja 

Ukrajina Ne obstaja 

Vatikan Ne obstaja 

Združeno 

kraljestvo 

https://www.veolia.co.uk/  

http://www.salvomie.co.uk/offers.html  

https://www.enviromate.co.uk/  
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http://e-reciclare.md/en
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https://rohstoffe.kunststoffweb.de/en/index.html
http://www.afvalkring.nl/marktplaats.php
https://www.oogstkaart.nl/
http://www.poland-export.com/
https://www.circulareconomy.pt/
http://www.moronline.pt/UK/1_2_oqueeomor.asp
http://www.nisp-ecoreg.ro/default_en.aspx
http://www.plasticportal.eu/en/podla-cinnosti/ci/40/de-paauw-recycling-slovakia-sro/f/1242
http://www.plasticportal.eu/en/podla-cinnosti/ci/40/de-paauw-recycling-slovakia-sro/f/1242
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http://www.cscamaras.org/bolsasubproductos/
https://www.bauteilclick.ch/de/
http://www.salza.ch/de
http://www.industriellekologi.se/symbiosis/
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https://www.enviromate.co.uk/


 

 
 

Priloga 2: Kontaktno pismo in teme polstrukturiranega intervjuja v slovenskem jeziku 

 

Prošnja za sodelovanje pri izvedbi empiričnega dela doktorske disertacije 

 

Spoštovani, 

 

sem Urška Fric, raziskovalka in asistentka na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu ter 

doktorska študentka študijskega programa Sociologija na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi 

Gorici. Doktorska disertacija, ki jo pripravljam, temelji na proučevanju strukturiranja industrijsko 

simbiotskih omrežij ob vplivu socio-kulturnih dejavnikov.  

 

Industrijsko simbiotsko omrežje je v okviru doktorske disertacije interpretirano kot omrežje, ki je 

prisotno na lokalnem, regionalnem, državnem in/ali mednarodnem nivoju, kjer vozlišča predstavljajo 

podjetja (ponudniki in povpraševalci), povezave pa sodelovanje med njimi. Znotraj meja industrijsko 

simbiotskega omrežja se izvaja industrijska simbioza, ki predstavlja tehnološko-materialni in socialni 

odnos med podjetji, med katerimi poteka izmenjava odpadnih virov. 

 

Glede na dejstvo, da ste v Republiki Sloveniji poznani kot primer dobre prakse z izvajanjem industrijske 

simbioze, se na Vas obračam s prošnjo po sodelovanju. Ugotavljam namreč, da lahko do relevantne 

predstave o vzpostavljanju in prisotnosti industrijsko simbiotskega omrežja na lokalnem, regionalnem, 

državnem in/ali mednarodnem nivoju, pridem zgolj z Vašo pomočjo. 

 

V kolikor bi lahko ustregli moji prošnji in mi ponudili sodelovanje, bi se želela v bližnji prihodnosti 

sestati z Vami, da bi lahko izvedla polstrukturirani intervju. Pred snidenjem bi Vam posredovala teme, 

okrog katerih bi tekla beseda na našem snidenju in na katera bi potrebovala odgovore, da bi lahko dobila 

relevantno predstavo o trenutno vzpostavljenem industrijsko simbiotskem omrežju odpadnih virov na 

območju Republike Slovenije. 

 

V primeru Vašega sodelovanja, bo le-to v doktorski disertaciji ustrezno in jasno navedeno, prav tako pa 

boste seznanjeni s končnimi rezultati in dognanji. 

 

Vljudno Vas naprošam, če mi lahko odločitev o morebitnem sodelovanju oz. kakršno koli vprašanje, ki 

se Vam zastavlja, sporočite na naslednji elektronski naslov: urska.fric@fis.unm.si 

 

Za pomoč in Vaš čas se Vam že v naprej iskreno zahvaljujem. 

 

Z lepimi pozdravi,  

 

Urška Fric 

  



 

 
 

Teme polstrukturiranega intervjuja 

 

1. Industrijsko simbiotsko omrežje: 

a. število družbenih akterjev (vozlišč), s katerimi družbeni akter sodeluje;  

b. družbeni akterji, s katerimi sodeluje (podjetja, posredniki, gospodarske zbornice, razvojne 

agencije, inkubatorji, tehnološki parki, univerze, izobraževalne ustanove, raziskovalni 

inštituti, državne ustanove). 

2. Skelet industrijsko simbiotskega omrežja; 

a. geografska prisotnost družbenih akterjev v Sloveniji in v tujini; 

b. evolucija industrijsko simbiotskega omrežja; 

c. leto pričetka strukturiranja industrijsko simbiotskega omrežja; 

d. motivacija delovanja industrijsko simbiotskega omrežja; 

e. vrste/kategorije odpadnih virov, ki so predmet povezav/sodelovanje; 

f. vzporednost povezav/sodelovanja (ali med dvema družbenima akterjema vzporedno poteka 

več različnih povezav); 

g. ključni izzivi, s katerimi se družbeni akterji soočajo v industrijsko simbiotskem omrežju. 

 

 

 

  



 

 
 

Priloga 3: Kontaktno pismo in teme polstrukturiranega intervjuja v angleškem jeziku 

 

Request for cooperation on empirical part of doctoral thesis 

 

Dear Sirs, 

 

My name is Urška Fric and I work as a researcher and research assistant at Faculty of Information 

Studies in Novo mesto (Slovenia). I am also in my 3rd year of doctorate studies in the field of Sociology 

at School of Advanced Social Studies in Nova Gorica (Slovenia). The doctoral thesis I am preparing 

studies how industrial symbiosis networks are structured in respect to different socio-cultural factors.  

 

Our doctoral thesis regards industrial symbiosis networks as any network on local, regional, national 

and/or international level, in which the nodes are represented by companies (both, entities providing and 

those demanding goods) and connections between nodes are represented by cooperation between these 

companies. Industrial symbiosis takes place within the boundaries of industrial symbiosis networks, 

whereas industrial symbiosis represents technological, material and social relationships between 

companies involved in exchange of waste materials. 

 

I have decided to ask for your cooperation. During my research, I found that your cooperation would be 

very helpful in providing relevant representation of how industrial symbiosis networks are formed and 

in which way they are present on local, regional, national and/or international level. 

 

If you decide to oblige me in my request for cooperation, my next step would be to meet with you 

through a video conference call (Skype) for a semi-structured interview sometime in the near future. If 

that is not possible, I would send you a web-based questionnaire to fill out. Before initiating the 

conference call or sending you the questionnaire I would send a generalized list of themes to focus on. 

These themes would provide me with the basis for forming a picture on the current status of industrial 

symbiosis networks in the field of waste materials in your country and wider. 

 

Your potential contribution to my doctoral thesis will be accurately and clearly stated in the final 

doctoral thesis and you will be notified of its final results and findings. 

 

In conclusion, you are kindly asked to send your decision regarding cooperation and any questions you 

might have in reply to my email urska.fric@fis.unm.si  

 

Thank you for your help and consideration. 

 

Kind regards,  

 

Urška Fric 

  

mailto:urska.fric@fis.unm.si


 

 
 

List of basic themes for semi-structured interview 

 

1. Industrial symbiosis network: 

a. number of social actors (nodes), cooperating with the social actor;  

b. cooperating social actors (companies; intermediaries; chambers of commerce; 

developmental agencies; incubators; technology parks; universities; educational 

institutions; research institutes; national agencies). 

2. Outline of industrial symbiosis network: 

a. geographical presence of social actors in your country and internationally; 

b. evolution of cooperation with social actors (spontaneous, planned cooperation); 

c. year of beginning structuring of industrial symbiosis network; 

d. motivation for cooperation (environment benefits; social benefits; economic benefits; all 

three); 

e. types/categories of waste materials involved in connections/cooperation;  

f. parallelism of connections/cooperation (several different, parallel connections between two 

social actors); 

g. challenges/problems (social actors withdrawing from the network; reorganizations of social 

actors, new legislation and compliance; logistics problems). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Priloga 4: Seznam povezav v .txt datoteki 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISO 1 

*Vertices 9 

1 "Avtomobilska delavnica (Graz)"  

2 "Jeklarna (Kapfenberg)"  

3 "Cementarna (Retznei)"  

4 "Gradbena industrija (Graz)"  

5 "Komunalna dejavnost (Graz)"  

6 "Proizvodnja ivernih plošč (Teufenbach-Katsch)"  

7 "Lesna industrija/Žaga (Eppenstein)"   

8 "Proizvodnja papirja 1 (Zeltweg)"  

9 "Proizvodnja papirja 2 (Gratkorn)"  

*Arcs 

1 2 1 

1 3 2 

2 3 1 

3 4 1  

5 6 1 

7 6 1 

7 8 1 

7 9 1 

8 3 1 

9 8 1 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISO 2 

*Vertices 11 

1 "Komunalna dejavnost (Kalundborg)"  

2 "Cementarna (Kalundborg)"  

3 "Združenje lastnikov zemljišč (Kalundborg)"  

4 "Proizvodnja ekstraktov in fitokompleksov (Kalundborg)"  

5 "Rafinerija 1 (Kalundborg)"  

6 "Naftna in plinska industrija (Kalundborg)"  

7 "Farmacevtska industrija (Kalundborg)"  

8 "Biofarmacevtsko podjetje 1 (Kalundborg)"  

9 "Biofarmacevtsko podjetje 2 (Kalundborg)"   

10 "Rafinerija 2 (Kalundborg)"  

11 "Obrat za ravnanje z odpadki (Kalundborg)"  

*Arcs 

1 3 1 

1 4 1 

1 5 1 

1 6 1 

1 11 1 

3 7 2 



 

 
 

3 8 2 

4 1 1 

5 6 2 

6 1 2 

6 2 1 

6 5 2 

7 1 1 

7 9 2 

8 9 2 

9 1 1 

9 4 1  

10 1 1 

10 5 1 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISO 3 

*Vertices 9 

1 "Pridelovanje žita (Forssa)"  

2 "Proizvodnja otrobov (Jokioinen)"  

3 "Proizvodnja električne energije (Forssa)"  

4 "Proizvodnja biogoriv 1 (Jokioinen)"  

5 "Mesno-predelovalna industrija (Forssa)"  

6 "Prašičja farma (Forssa)"  

7 "Proizvodnja biogoriv 2 (Forssa)"  

8 "Proizvodnja steklene volne (Forssa)"  

9 "Zbirno-reciklirni center (Forssa)"   

*Arcs 

1 2 1 

2 3 1 

2 4 1 

4 5 1 

4 6 1 

5 7 1 

6 7 3 

7 1 2 

7 8 1 

9 8 1 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISO 4 

*Vertices 22 

1 "Komunalna dejavnost (Čakovec)"  

2 "Plastična industrija (Hum na Sutli)"  

3 "Proizvodnja gumijastih podlag (Zagreb)"  

4 "Zbirno-reciklirni center 1 (Čakovec)"  

5 "Zbirno-reciklirni center 2 (Čakovec)"  

6 "Papirno-recilkirni center (Zagreb)"  

7 "Kovinska industrija 1 (Čakovec)"  



 

 
 

8 "Obrat za ravnanje z odpadki 1 (Čakovec)"  

9 "Livarna (Čakovec)"  

10 "Kovinska industrija 2 (Varaždin)"  

11 "Proizvodnja strojev in opreme (Nedelišće)"  

12 "Zbiranje nenevarnega odpada (Sveti Križ Začretje)"  

13 "Proizvodnja ekološkega tekstila (Čakovec)"  

14 "Tekstilno-reciklirni center (Zabok)"  

15 "Obrat za ravnanje z odpadki 2 (Zagreb)"  

16 "Proizvodnja stekla 1 (Hum na Sutli)"  

17 "Zbirno-recilkirni center 3 (Samobor)"  

18 "Reciklirno-transportni center (Kraubath an der Mur AT)  

19 "Proizvodnja stekla 2 (Varaždin)"  

20 "Pohištvena industrija (Varaždin)"  

21 "Kompostirni center (Mihovljan)"  

22 "Proizvodnja elektrike (Varaždin)"  

*Arcs 

1 2 1 

1 3 1 

1 4 2 

1 5 1 

1 12 1 

1 13 1 

1 14 1 

1 15 1 

1 16 1 

1 17 1 

1 21 1 

1 22 1 

4 6 1 

4 9 1 

4 10 1 

4 11 1 

9 7 1 

9 8 1 

10 7 1 

10 8 1 

11 8 1 

12 14 1 

13 14 1 

15 16 1 

17 18 1 

18 19 1 

19 20 1 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISO 5 

*Vertices 5 

1 "Proizvodnja bioplina (Mantova)"   

2 "Živalska farma (Mantova)"   



 

 
 

3 "Klavnica (Mantova)"  

4 "Agrokulturna dejavnost (Mantova)" 

5 "Proizvodnja bioetanola (Mantova)"  

*Arcs 

1 4 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 5 1 

5 4 1 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISO 6 

*Vertices 6 

1 "Proizvodnja peletov (Wismar)"   

2 "Proizvodnja peletov in energije (Wismar)"   

3 "Gozdarska industrija (Wismar)"  

4 "Proizvodnja talnih oblog" (Wismar)" 

5 "Gozdarska industrija/Žaga (Wismar)" 

6 "Proizvodnja biomase (Wismar)"  

*Arcs 

1 2 2 

3 1 1 

3 4 1 

5 1 1 

5 6 1 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISO 7 

*Vertices 11 

1 "Koordinator, posredovalec in zbiralec odpadkov (Bratislava)"   

2 "Zbiralec in predelovalec odpadkov 1 (Spišska Nova Ves)"  

3 "Zbiralec in predelovalec odpadkov 2 (Trenčin)"  

4 "Zbiralec in predelovalec odpadkov 3 (Skalica)" 

5 "Zbiralec in predelovalec odpadkov 4 (Bratislava)" 

6 "Zbiralec in predelovalec odpadkov 5 (Orlov)" 

7 "Zbiralec in predelovalec odpadkov 6 (Žilina)" 

8 "Predelovalec odpadkov 1 (Bratislava)" 

9 "Predelovalec odpadkov 2 (Peziok)" 

10 "Predelovalec odpadkov 3 (Martin)" 

11 "Predelovalec odpadkov 4 (Dubnica nad Vahom)"  

*Arcs 

1 3 1 

1 4 1 

1 7 3 

1 8 1 

1 9 1  

1 10 1 

1 11 1 



 

 
 

2 1 2 

2 3 2 

2 4 1 

2 7 1 

5 3 1 

5 1 1 

6 1 2 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISO 8 

*Vertices 40 

1 "Proizvodnja papirja 1 (Krško)"   

2 "Zbirno-reciklirni center 1 (Celje)"   

3 "Metalurška in kemična industrija (Celje)"  

4 "Komunalna dejavnost 1 (Krško)"  

5 "Proizvodnja in predelava kremenovih peskov (Moravče)"  

6 "Opekarna (Ormož)"  

7 "Proizvodnja vezanih plošč (Wiener Neudorf AT)"  

8 "Čistilna naprava (Kočevje)"  

9 "Toplarna in elektrana (Dunaj AT)"  

10 "Proizvodnja samolepilnih materialov (Radeče)" 

11 "Proizvodnja papirja 2 (Radeče)" 

12 "Zbirno-reciklirni center 2 (Celje)" 

13 "Zbirno-reciklirni center 3 (Maribor)" 

14 "Proizvodnja kartona (Količevo)" 

15 "Zbirno-reciklirni center (Pivka)" 

16 "Komunalna dejavnost 2 (Novo mesto)" 

17 "Družba za ravnanje z odpadno embalažo 1 (Ljubljana)" 

18 "Družba za ravnanje z odpadno embalažo 2 (Ljubljana)" 

19 "Center za ravnanje z odpadki (Novo mesto)" 

20 "Zbiranje odpadkov (Slovenska Bistrica)" 

21 "Družba za ravnanje z OEEE 1 (Ljubljana)" 

22 "Družba za ravnanje z OEEE 2 (Ljubljana)" 

23 "Družba za ravnanje z OEEE 3 (Ljubljana)" 

24 "Družba za ravnanje z odpadki (Ljubljana)" 

25 "Zbiranje in predelava odpadnih surovin (Ljubljana)" 

26 "Družba za ravnanje z odpadno embalažo 1 (Ljubljana)" 

27 "Družba za ravnanje z odpadno embalažo 2 (Ljubljana)" 

28 "Družba za ravnanje z odpadno embalažo 3 (Komenda)" 

29 "Gozdarske storitve (Ljubljana)" 

30 "Proizvodnja gradbenih materialov (Anhovo)" 

31 "Zbiranje in predelava odpadkov (Novo mesto)" 

32 "Zbiranje, predelava in odstranjevanje odpadkov (Vrhnika)" 

33 "Zbiranje in predelava sekundarnih surovin (Kranj)" 

34 "Predelava industrijskih surovin (Jesenice)" 

35 "Kemično-farmacevtska industrija (Ljubljana)" 

36 "Tovarna kemičnih izdelkov (Rače)" 

37 "Komunalna dejavnost 3 (Vrhnika)" 

38 "Proizvodnja lesenih oken (Žiri)" 



 

 
 

39 "Proizvodnja zdravil (Novo mesto)" 

40 "Proizvodnja steklene volne (Novo mesto)" 

*Arcs 

1 2 1   

1 4 1  

1 5 1  

1 6 1  

1 7 1  

1 8 1  

1 9 1  

2 1 1 

2 3 1  

4 1 1  

4 17 1 

10 2 2 

10 12 2 

11 12 1 

11 13 1 

11 14 1 

11 15 1 

12 2 1 

12 18 1 

16 4 1 

16 12 1 

16 19 1 

16 20 1 

16 21 1 

16 22 1 

16 24 1 

16 29 1 

16 32 1 

16 33 1 

16 37 1 

20 24 1 

22 21 1 

22 23 1 

22 32 1 

24 17 1 

24 25 1 

24 26 1 

24 27 1 

24 28 1 

29 30 1 

31 30 1 

32 36 1 

33 34 1 

34 35 1 

37 38 1 

39 16 1 

39 40 1 



 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISO 9 

*Vertices 13 

1 "Zbiralec odpadkov PA 6 (ZDA)"   

2 "Zbiralec odpadkov PA 6 (Egipt)"   

3 "Zbiralec odpadkov PA 6 (Grčija)"  

4 "Zbiralec odpadkov PA 6 (Pakistan)"  

5 "Zbiralec odpadkov PA 6 (Tajska)"  

6 "Zbiralec odpadkov PA 6 (Norveška)"  

7 "Zbiralec odpadkov PA 6 (Turčija)"  

8 "Zbiralec odpadkov PA 6 (Nemčija)"  

9 "Zbiralec odpadkov PA 6 (Nemčija)"  

10 "Zbiralec odpadkov PA 6 (Slovenija)" 

11 "Skladiščenje in mehanska priprava odpadkov PA 6 (Ajdovščina)" 

12 "Mehanska priprava odpadkov PA 6 in izdelava PA 6 z regeneracijo odpadkov 

(Ljubljana)" 

13 "Termalni kompleks (Ljubljana)" 

*Arcs 

1 11 1 

2 11 1 

3 11 1 

4 11 1 

5 11 1 

6 11 1 

7 11 1 

8 11 1 

9 11 1 

10 11 1 

11 12 1 

12 13 1 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISO 10 

*Vertices 13 

1 "Predelava odpadnih gum (Sirig)"   

2 "Obrat za ravnanje z odpadki (Popovac)"   

3 "Proizvodnja gumijastih izdelkov (Pirot)"  

4 "Proizvodnja gumijastih športnih podlog (Beograd)"  

5 "Proizvodnja izdelkov iz predelanih gum 1 (Sremska Mitrovica)"  

6 "Proizvodnja izdelkov iz predelanih gum 2 (Kisač)" 

7 "Center za reciklažo (Beograd)"  

8 "Proizvodnja avtomobilskih pnevmatik (Pirot)"  

9 "Proizvodnja pnevmatik (Kruševac)"  

10 "Naftna industrija (Novi Sad)" 

11 "Letalska družba (Beograd)" 

12 "Mestni potniški promet (Novi Sad)" 

13 "Avtobusno prevozništvo (Beograd)" 

*Arcs 



 

 
 

1 3 1 

1 4 1 

1 5 1 

1 6 1 

2 3 1 

2 4 1 

2 5 1 

2 6 1 

7 1 1 

8 1 1 

8 2 1 

9 1 1 

9 1 1 

10 1 1 

10 2 1 

11 1 1 

11 2 1 

12 1 1 

12 2 1 

13 1 1  

13 2 1 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISO 11 

*Vertices 8 

1 "Čistilna naprava (Lindköping)"   

2 "Komunalna dejavnost (Lindköping)"   

3 "Toplarna (Lindköping)"  

4 "Agrokulturna dejavnost (Lindköping)" 

5 "Pridelava žita (Lindköping)" 

6 "Bioplinarna (Lindköping)" 

7 "Farma (Lindköping)" 

8 "Mesto Lindköping (Lindköping)"  

*Arcs 

1 2 1 

3 1 1  

3 2 1  

3 5 1 

4 1 1 

5 1 1  

5 4 1 

5 6 1 

6 7 1 

8 1 1 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISO 12 

*Vertices 5 



 

 
 

1 "Bioplinarna (Malmö)"   

2 "Farma (Malmö)"   

3 "Agrokulturna dejavnost (Malmö)"  

4 "Mesto Malmö (Malmö)" 

5 "Zbirno-reciklirni center (Malmö)"  

*Arcs 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

4 5 1 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISO 13 

*Vertices 6 

1 "Mesto Helsingborg (Helsingborg)"   

2 "Obrat za ravnanje z odpadki 1 (Helsingborg)"   

3 "Farma (Helsingborg)"  

4 "Obrat za ravnanje z odpadki 2 (Helsingborg)" 

5 "Zbirno-reciklirni center (Helsingborg)" 

6 "Proizvodnja energetske opreme (Helsingborg)"  

*Arcs 

1 2 1 

1 4 1  

1 6 1 

2 3 1  

4 3 1 

4 5 1 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISO 14 

*Vertices 4 

1 "Čistilna naprava (Enköping)"   

2 "Farma (Enköping)"   

3 "Mesto Enköping (Enköping)"  

4 "Obrat za predelavo deževnice (Enköping)"  

*Arcs 

1 2 1 

3 1 1  

3 4 1  

4 1 1 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISO 15 

*Vertices 7 

1 "Toplarna (Birmingham)"  

2 "Proizvodnja delov za letalsko industrijo (Birmingham)"  

3 "Zbirno-reciklirni center 1 (Birmingham)"  



 

 
 

4 "Zbirno-reciklirni center 2 (Birmingham)" 

5 "Proizvodnja plastične embalaže (Birmingham)" 

6 "Obrat za ravnanje z odpadki(Birmingham)" 

7 "Borzno-posredniška družba (Birmingham)"  

*Arcs 

1 2 1 

1 5 1 

1 6 1 

2 3 1 

3 2 1 

4 3 1 

6 3 1 

7 4 2 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Priloga 5: Formule za izračun statističnih in strukturno-analitičnih značilnosti v obravnavanih 

industrijsko simbiotskih omrežjih 

 

Povprečna stopnja vozlišč omrežja:  d =
2𝐸

𝑉
 

kjer je E število vseh povezav v omrežju in V število vseh vozlišč v omrežju. 

 

Normalizirano število ciklov: 𝑁𝑐
𝐶

𝑉
 

kjer je C število vseh ciklov v omrežju in V število vseh vozlišč v omrežju. 

 

Povprečna geografska razdalja:  

 

kjer so x1 – xn vse izmerjene vrednosti in n skupno število vseh izmerjenih vrednosti. 

 

Standardna deviacija:  

 

kjer je xi  i-ta enota v statistični populaciji,    aritmetična sredina populacije in N število enot. 

 

Koeficient variacije: 

 

kjer je 𝜎 standardna deviacija (tudi standardni odklon) in     aritmetična sredina (tudi 

povprečje ali povprečna vrednost). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Priloga 6: Seznam tem in vprašanj za polstrukturinani intervju in elektronsko korespondenco 

v slovenskem jeziku 

 

Seznam tem in vprašanj za zbiranje podatkov pri izvedbi empiričnega dela doktorske disertacije 

 

 

Teme in vprašanja 1. sklopa: Demografski podatki o družbenem akterju (organizaciji) 

1. Leto ustanovitve 

2. Primarna dejavnost, s katero se družbeni akter ukvarja (proizvodna, storitvena, trgovska) 

3. Opredelitev primarne dejavnosti (v domeni proizvodne, storitvene ali trgovske dejavnosti oz. s 

čim natančneje se družbeni akter ukvarja) 

4. Geografska prisotnost družbenega akterja v Sloveniji (geografska regija, sedež, morebitne 

izpostave) 

5. Geografska prisotnost družbenega akterja v tujini (geografska regija, sedež, morebitne izpostave) 

6. Število zaposlenih 

7. Nivo delovanja družbenega akterja (lokalni, regionalni, državni, mednarodni, vse štirje) 

8. Pravno formalna oblika družbenega akterja (d. o. o., d. n. o., s. p., k. d., d. d., fundacija – ustanova, 

zavod, zadruga, t. d.) 

9. Izobrazba sodelujočega 

10. Delovno mesto sodelujočega 

11. Področje oz. oddelek, v katerem sodelujoči deluje 

12. Časovna doba delovanja sodelujočega na tem delovnem mestu 

 

Teme in vprašanja 2. sklopa: Izvajanje industrijske simbioze oz. sodelovanje pri njenem izvajanju 

v okviru industrijsko simbiotskega omrežja/omrežij 

1. Industrijska simbioza (poznavanje pojma) 

2. Interpretacija industrijske simbioze v primeru poznavanja tega pojma 

3. Sorodne oblike industrijski simbiozi, kot so krožno gospodarstvo, Cradle-to-Cradle (poznavanje 

pojmov) 

4. Interpretacija sorodnih oblik industrijske simbioze v primeru poznavanja teh pojmov 

5. Industrijsko simbiotsko omrežje/omrežja: 

a. število družbenih akterjev, s katerimi družbeni akter sodeluje;  

b. družbeni akterji, s katerimi sodeluje (podjetja, posredniki, gospodarske zbornice, razvojne 

agencije, inkubatorji, tehnološki parki, univerze, izobraževalne ustanove, raziskovalni 

inštituti, državne ustanove); 

c. evolucija sodelovanja z družbenimi akterji (spontano, načrtovano sodelovanje); 

d. motivacija sodelovanja (okoljske, družbene ali ekonomske koristi, vse omenjene). 

6. Skelet industrijsko simbiotskega omrežja: 

a. število družbenih akterjev; 

b. geografska prisotnost družbenih akterjev v Sloveniji in v tujini; 

c. vrste/kategorije odpadnih virov, ki so predmet povezav/sodelovanje; 

d. vzporednost povezav/sodelovanja (ali med dvema družbenima akterja vzporedno poteka 

več različnih povezav); 

e. sodelovanje več industrijsko simbiotskih omrežij med seboj. 

7. Pogostost sodelovanja (pri čemer opazujemo večkratno in ne enkratno sodelovanje) z družbenim 

akterjem pri izmenjavi/oddaji/prodaji/nakupu odpadnih virov (dnevno, enkrat/večkrat tedensko, 

enkrat/večkrat mesečno, enkrat/večkrat letno) 

8. Pogostost sodelovanja pri izmenjavi/oddaji/prodaji/nakupu odpadnih virov (dnevno; enkrat/večkrat 

tedensko, enkrat/večkrat mesečno, enkrat/večkrat letno), ko gre za sodelovanje med družbenimi 

akterji iz različnih industrijsko simbiotskih omrežij 

9. Morebitno vodenje/koordiniranje industrijsko simbiotskega omrežja s strani povezovalca, kot je 

denimo borza odpadnih surovin ali komunalna organizacija 



 

 
 

10. Morebitno sodelovanje z družbenimi akterji prek spletnih borz odpadnih surovin ali komunalnih 

organizacij 

11. Izzivi/težave (odhod družbenih akterjev iz omrežja, reorganizacije družbenih akterjev, nova 

zakonodaja in njeno upoštevanje, logistične težave, drugo) 

12. Ali bi želeli v tem sklopu sporočiti še kakšen podatek oz. komentar, ki se vam zdi relevanten? 

 
Teme in vprašanja 3. sklopa: Vpliv določenih socio-kulturnih dejavnikov* na strukturiranje 

industrijsko simbiotskih omrežij 

 

* Opredelitev obravnavanih socio-kulturnih dejavnikov: 

 

- Organizacijska kultura: Pojav, kjer je organizacijska kultura vzorec temeljnih predpostavk, ki jih 

je določen družbeni akter odkril ali razvil pri učenju soočanja s problemi zunanje adaptacije in 

notranje integracije (Schein 1991). Pri tem se je vzorec teh predpostavk pokazal kot dovolj dober, 

da ga lahko ocenjujejo za veljavnega in zato vse nove člane družbenega akterja učijo razmišljanja, 

dojemanja in občutenja problemov po tem vzorcu (ibid.). 

 

- Družbena odgovornost: Zavezanost družbenega akterja k etičnemu vedenju, izboljševanju 

kakovosti zaposlenih, njihovih družin, lokalne skupnosti in širše družbe (Svetovni gospodarski svet 

za trajnostni razvoj 1999) oz. prostovoljno prizadevanje upoštevati družbene in okoljske potrebe 

(Evropska komisija 2011). 

 

- Odnos do okolja: Skrb za živo in neživo okolje, ki ga proučujemo s članstvom družbenega akterja 

v okoljevarstvenih organizacijah in drugim okoljevarstvenim vedenjem.  

 

- Kognitivni okviri: Predstavljajo miselno organiziranost družbenega okolja in s tem prispevajo k 

redu na trgu (Beckert 2010), pri čemer se v splošnem osredotočamo na scenarije samoumevnosti, 

sisteme družbenih prepričanj, prevladujoče ideje, skupno razumevanje, vrednostne usmeritve, 

pogled na svet (Beckert 2010) ter vrednote (Moeran 2011), ki oblikujejo interpretacijo (Gavetti in 

Rivkin 2007). 

- Socialni kapital: Na organizacijski ravni ga razumemo kot zmožnost posameznikov, da v skupinah 

in organizacijah oz. znotraj družbenih akterjev skupno delujejo za dosego generalnih ciljev 

(Coleman v Fukuyama 1995) – proučujemo ga s povezovalnostjo in zaupanjem. 

 

- Medorganizacijsko zaupanje: Razumemo ga kot posameznikovo pričakovanje bodisi med 

posameznikoma znotraj določene skupine bodisi med skupinami, da bo drug posameznik ali 

skupina ravnala dobronamerno in skladno z obvezami (Cummings in Bromiley 1996). V 

nadaljevanju to pomeni, da bo posameznik ali skupina iskrena v vseh obvezah in ne bo 

izkoriščala druge strani, če bi se za to pokazala priložnost (Cummings in Bromiley 1996). 

 

1. Kateri izmed določenih socio-kulturnih dejavnikov so na vas kot družbenega akterja vplivali pred 

pričetkom sodelovanja z drugimi družbenimi akterji pri izvajanju industrijske simbioze in kateri 

vplivajo pri trenutnem sodelovanju? 

a. Organizacijska kultura (Ali je organizacijska kultura družbenih akterjev pred pričetkom 

sodelovanja vplivala na vašo odločitev in ali vpliva pri trenutnem sodelovanju?) 

 

b. Družbena odgovornost (Ali je družbena odgovornost družbenih akterjev pred pričetkom 

sodelovanja vplivala na vašo odločitev in ali vpliva pri trenutnem sodelovanju? 

 

c. Odnos do okolja (Članstvo v okoljevarstvenih organizacijah: Ali ste član katere izmed 

okoljevarstvenih organizacij? Če ste, od kdaj ste in zakaj ste? Ali so člani družbeni akterji 

s katerimi sodelujete? Če so, ali je njihovo članstvo vplivalo na to, da ste z njimi pričeli 

sodelovati in še vedno sodelujete? Drugo okoljevarstveno vedenje: Ali sodelujete pri 

promociji industrijske simbioze oz. sorodnih oblik? Če sodelujete, od kdaj sodelujete, kako 

skrbite za promoviranje in kako pogosto to počnete? Ali to počno tudi družbeni akterji s 



 

 
 

katerimi sodelujete? Če to počno, ali je to na vas vplivalo pred pričetkom sodelovanja z 

njimi in ali vpliva pri trenutnem sodelovanju? 

 

d. Kognitivni okviri (Ali so kognitivni okviri družbenih akterjev pred pričetkom sodelovanja 

vplivali na vašo odločitev in ali vplivajo pri trenutnem sodelovanju?) 

 

e. Socialni kapital (Povezovalnost: Ali je pripravljenost in zmožnost sodelujočih znotraj 

družbenega akterja, da podredijo lastne cilje in z njimi povezana dejanja skupnim ciljem in 

dejanjem za potrebe sodelovanja z vami pri izvajanju industrijske simbioze ali sorodnih 

oblik, vplivalo na vas pred pričetkom sodelovanja in ali vpliva pri trenutnem sodelovanju? 

Zaupanje: Ali je pričakovanje, da ena stran ne bo namerno oškodovala interesov druge, 

vplivalo na vas pred pričetkom sodelovanja in ali vpliva pri trenutnem sodelovanju?) 

 

f. Medorganizacijsko zaupanje (Ali je predhodno medorganizacijsko zaupanje med 

družbenimi akterji pred pričetkom sodelovanja vplivalo na vašo odločitev in ali vpliva pri 

trenutnem sodelovanju?) 

 

2. Kako vplivajo (pozitivno, negativno, nevtralno)? Če vplivajo pozitivno in/ali negativno, na 

petstopenjski lestvici od 1 do 5 označite pomembnost vpliva, pri čemer vrednost 1 predstavlja 

nepomemben vpliv, vrednost 5 pa zelo pomemben vpliv.  

 

Socio-kulturni dejavnik 

Pozitiven 

vpliv 

1–5 

Negativen 

vpliv 

1–5 

Nevtralen 

vpliv 

Organizacijska kultura    

Družbena odgovornost    

Odnos do okolja    

Kognitivni okviri    

Socialni kapital    

Medorganizacijsko zaupanje    

 

V kolikor je vpliv nevtralen, zakaj menite, da je temu tako? Ali morda vpliv pripisujete kateremu 

drugemu socio-kulturnemu dejavniku? 

 

3. Kako zaznavate oz. ocenite vpliv socio-kulturnega dejavnika kot pozitiven, negativen ali nevtralen?  

 

4. Kako vam je bil pozitiven vpliv posameznega socio-kulturnega dejavnika lahko v pomoč pred 

pričetkom sodelovanja z drugimi družbenimi akterji in kako vam je lahko v pomoč pri trenutnem 

sodelovanju? Na petstopenjski lestvici od 1 do 5 označite pomembnost pomoči, pri čemer vrednost 

pomeni, da vpliv ni bil v pomoč, vrednost 5 pa, da je vpliv predstavljal zelo veliko pomoč. 

 

Socio-kulturni dejavnik 

Pomembnost 

pomoči 

pozitivnega 

vpliva 

1–5 

Organizacijska kultura  

Družbena odgovornost  

Odnos do okolja  

Kognitivni okviri  

Socialni kapital  

Medorganizacijsko zaupanje  



 

 
 

 

Katere prednosti in slabosti zaznavanja oz. ocenitve pozitivnega vpliva bi lahko izpostavili? 

 

5. Kako vas je lahko vpliv socio-kulturnih dejavnikov zaviral pri pričetku sodelovanja z drugimi 

družbenimi akterji in kako vas zavira oz. otežuje pri trenutnem sodelovanju? Na petstopenjski 

lestvici od 1 do 5 označite prisotnost oteževanja, pri čemer vrednost 1 pomeni nepomembno 

prisotnost, vrednost 5 pa zelo pomembno prisotnost pri zaviranju.  

 

Socio-kulturni dejavnik 

Pomembnost 

zaviranja 

negativnega 

vpliva 

1–5 

Organizacijska kultura  

Družbena odgovornost  

Odnos do okolja  

Kognitivni okviri  

Socialni kapital  

Medorganizacijsko zaupanje  

 

Katere prednosti in slabosti zaznavanja oz. ocenitve negativnega vpliva bi lahko izpostavili? 

 

6. Ali bi želeli v tem sklopu sporočiti še kakšen podatek oz. komentar, ki se vam zdi relevanten? 

 

 

Za pomoč in vaš čas se vam iskreno zahvaljujem. 

  



 

 
 

Priloga 7: Seznam tem in vprašanj za polstrukturinani intervju in elektronsko korespondenco 

v angleškem jeziku 

 
List of basic topics and questions for the empirical part of doctoral dissertation 

 

1st group of topics and questions: Demographic data on social actor (organization) 

1. Year in which the organization was established 

2. Primary sector of the social actor (manufacture, services, retail) 

3. Definition of primary sector (within manufacture, services or retail, ie. what exactly the social actor 

does) 

4. Geographical presence of the social actor (region; headquarters; branches, if any) 

5. Geographical presence of the social actor internationally (region; headquarters; branches, if any) 

6. Number of employees 

7. Level of operation (local; regional; national; international; all four levels) 

8. Legal form (limited liability company; unlimited company; sole proprietor; limited partnership; 

public limited company; social enterprise; foundation; institute; co-operative; silent partnership) 

9. Level of education of the person taking part 

10. Job title of the person taking part  

11. Area or department of the person taking part  

12. Period of employment of the person taking part in the same job title 
 

2nd group of topics and questions: Performance of industrial symbiosis or taking part in its 

performance within industrial symbiosis network/networks 

1. Industrial symbiosis (familiarization with the term) 

2. Interpretation of industrial symbiosis, if social actor is familiar with the term 

3. Related forms of industrial symbiosis, e.g. circular economy, cradle-to-cradle (familiarization with 

the terms) 

4. Interpretation of related forms of industrial symbiosis, if social actor is familiar with the term 

5. Industrial symbiosis network/networks (performance of industrial symbiosis (or related forms) 

within industrial symbiosis network: 

a. number of social actors (nodes), cooperating with the social actor;  

b. cooperating social actors (companies; intermediaries; chambers of commerce; 

developmental agencies; incubators; technology parks; universities; educational 

institutions; research institutes; national agencies);  

c. evolution of cooperation with social actors (spontaneous, planned cooperation); 

d. motivation for cooperation (environment benefits; social benefits; economic benefits; all 

three) 

6. Outline of industrial symbiosis network: 

a. number of nodes or social actors;  

b. geographical presence of social actors in your country and internationally; 

c. types/categories of waste resources involved in connections/cooperation;  

d. parallelism of connections/cooperation (several different, parallel connections between two 

social actors);  

e. cooperation between several industrial symbiosis networks 

7. Frequency of cooperation (where we are interested in multiple instead of one-time cooperation) in 

terms of exchange/disposal/selling/buying waste resources (daily; one/several times weekly; 

once/several times monthly; once/several times annually) 

8. Frequency of cooperation in terms of exchange/disposal/selling/buying waste resources for 

cooperation between social actors in different industrial symbiosis networks (daily; one/several 

times weekly; once/several times monthly; once/several times annually) 

9. Potential management/coordination of industrial symbiosis network by an intermediary, e.g. 

exchange of waste materials or waste disposal organization 

10. Potential cooperation with social actors through exchanges of waste materials or waste disposal 

organizations 



 

 
 

11. Challenges/problems (social actors withdrawing from the network; reorganizations of social actors, 

new legislation and compliance; logistics problems) 

12. Are there any other information or comments in this section that you find relevant in this group of 

topics and questions? 

 

3rd group of topics and questions: Impact of socio-cultural factors on the structuring of industrial 

symbiosis networks 
 

* Definition of relevant socio-cultural factors: 

 

- Organizational culture: Phenomenon where organization culture represents basic assumptions 

which a social actor has identified or developed while learning about the issues of external 

adaptation and internal integration (Schein 1991). In this process, the sample of these assumptions 

has proven to be good enough to be established as valid and, in consequence, all new members of 

the social actor are taught to think about, perceive and validate issues based on this sample. (ibid.) 

 

- Social responsibility: Social actor's commitment to ethical behaviour and improvement in the 

quality of their employees and their families, local communities, and society in general (World 

economic forum for sustainable development 1999) or voluntary endeavour in areas related to social 

and economic needs (European Commission 2011). 

 

- Attitude towards the environment: Preserving living and non-living environment in terms of 

social actor's membership in environmental organizations and other environmentally-friendly 

behaviour. 

 

- Cognitive frames: Represented by rational organization of the social actor through which it is 

contributing to the order in the industry (Beckert 2010). Here, we mostly focus on scenarios of self-

evidence, social belief systems, predominant ideas, common understanding, valuation guidelines, 

worldview (Beckert 2010) and values (Moeran 2011), which shape interpretation (Gavetti and 

Rivkin 2007). 

 

- Social capital: On organizational level, social capital is understood as ability of individuals to work 

together in the form of groups and organizations, i.e. within social actors, to achieve common goals 

(Coleman in Fukuyama 1995) – social capital is studied based on willingness to connect and trust. 

 

- Interorganizational trust: It is understood as individual's expectations – either between the 

individuals in a group or between groups – that the other individual or group will act with best 

intentions and in accordance with their commitments (Cummings and Bromiley 1996). Hence, the 

individual or group will act honestly in all their commitments and will not take advantage of the 

other side should the opportunity arise (Cummings and Bromiley 1996). 

 

1. Which of the following socio-cultural factors have had an impact on you as a social actor before 

beginning cooperation in industrial symbiosis with other social actors, and which factors are 

important for the current cooperation? 

a. Organizational culture (Did organizational culture of social actors impact your decision 

before beginning cooperation and does it impact your decision in current cooperation?) 

 

b. Social responsibility (Did social responsibility of social actors impact your decision before 

beginning cooperation and does it impact your decision in current cooperation?) 

 

c. Attitude towards the environment (Membership in environmental organizations: Are you 

a member of environmental organization? If yes, since when are you a member and what 

are your reasons for membership? Are any of the social actors you cooperate with also 

members? If yes, how did their membership impact your decision to begin cooperating with 

them and remain in cooperation with them? Other environmentally-friendly behaviour: Do 



 

 
 

you participate in promoting industrial symbiosis or any of it related forms? If yes, since 

when do you participate, in what way and how often do you participate in promotion? Do 

any of the social actors you cooperate with also participate? If yes, did this impact your 

decision to begin cooperating with them and remain in cooperation with them? 

 

d. Cognitive frames (Did cognitive frameworks of social actors  impact your decision before 

beginning cooperation and do they impact your decision in current cooperation? 

 

e. Social capital (Willingness to connect: Did willingness and ability of participants within 

social actor to subject their own goals and actions to common goals and actions for the 

purpose of cooperating with you in industrial symbiosis or its related forms impact your 

decision before beginning cooperation and does it impact your decision in current 

cooperation? 

 

f. Interorganizational trust (Did preceding interorganizational trust between social actors 

impact your decision before beginning cooperation and does it impact your decision in 

current cooperation? 
 

2. How would you describe their impact (positive; negative; neutral)? If positive and/or negative, 

please use a scale from 1 to 5 to select the importance of the factor, where 1 represents immaterial 

impact and 5 represents important impact. 
 

Socio-cultural factor 

Positive 

impact 

1–5 

Negative 

impact 

1–5 

Neutral 

impact 

Organizational culture    

Social responsibility    

Attitude towards the 

environment 
   

Cognitive frames    

Social capital    

Interorganizational trust    

 

For neutral impacts, please share your opinion why you believe them to be neutral. Do you believe 

any other socio-cultural factor to be important? 
 

3. How do you perceive or evaluate the impact of a socio-cultural factor as positive, negative or 

neutral?  

 

4. How did the positive impact of a socio-cultural factor support you before beginning cooperation 

with other social actors and how can it be of use in the current cooperation? On a scale from 1 to 5 

select the importance of this support, where 1 means that the factor did not prove supportive and 5 

means it was very supportive. 
 

Socio-cultural factor 

Importance of 

support with 

positive 

impact 

1–5 

Organizational culture  

Social responsibility  

Attitude towards the 

environment 
 



 

 
 

Cognitive frames  

Social capital  

Interorganizational trust  

 

Which good and bad sides to perceiving or evaluating the positive impact would you point out? 

 

5. In what way did the impact of socio-cultural factors obstruct you in the beginning of cooperation 

with other social actors and how does it obstruct you/slow you down in the current cooperation? On 

a scale from 1 to 5 select the level of obstruction, where 1 means insignificant obstruction and 5 

means very important obstruction. 

 

Socio-cultural factor 

Importance of 

obstruction 

with negative 

impact 

1–5 

Organizational culture  

Social responsibility  

Attitude towards the 

environment 
 

Cognitive frames  

Social capital  

Interorganizational trust  

 

Which good and bad sides to perceiving or evaluating the negative impact would you point out? 

 

6. Are there any other information or comments in this section that you find relevant in this group of 

topics and questions? 
 

 

Thank you for your help and consideration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Priloga 8: Seznam tem in vprašanj za polstrukturinani intervju in elektronsko korespondenco 

v hrvaškem jeziku 

 

Popis okvirnih tema i pitanja u provedbi empirijskoga dijela doktorske disertacije 

 

Teme i pitanja iz 1. bloka: Demografski podaci o društvenome akteru (organizaciji) 

1. Godina osnivanja 

2. Primarna djelatnost koju obavlja društveni akter (proizvodna, uslužna, trgovačka) 

3. Definiranje primarne djelatnosti (u domeni proizvodne, uslužne ili trgovačke djelatnosti, odnosno 

čime se točno društveni akter bavi) 

4. Geografska prisutnost društvenoga aktera u Hrvatskoj (geografska regija, sjedište, potencijalne 

ispostave) 

5. Geografska prisutnost društvenoga aktera u inozemstvu (geografska regija, sjedište, potencijalne 

ispostave) 

6. Broj zaposlenika 

7. Razina djelovanja društvenoga aktera (lokalna, regionalna, državna, međunarodna, sve četiri razine) 

8. Pravno-formalni oblik društvenoga aktera (d. o. o., d. n. o., s. p., k. d., d. d., so. d., zaklada – 

ustanova, zavod, zadruga, t. d.). 

9. Obrazovanje sudionika 

10. Radno mjesto sudionika 

11. Područje odnosno odjel na kojemu radi sudionik 

12. Razdoblje obavljanja posla sudionika na navedenome radnom mjestu. 

 

Teme i pitanja iz 2. bloka: Provedba industrijske simbioze odnosno suradnja u njezinoj provedbi 

u okviru industrijsko-simbiotičke mreže / industrijsko-simbiotičkih mreža 

1. Industrijska simbioza (poznavanje pojma). 

2. Interpretacija industrijske simbioze u slučaju poznavanja navedenoga pojma. 

3. Srodni oblici industrijske simbioze, poput kružnoga gospodarstvo, Cradle-to-Cradle (poznavanje 

pojmova). 

4. Interpretacija srodnih oblika industrijske simbioze u slučaju poznavanja navedenih pojmova. 

5. Industrijsko-simbiotička mreža / industrijsko-simbiotičke mreže: 

a. broj društvenih aktera (čvorišta) s kojima društveni akter surađuje;  

b. društveni akteri s kojima surađuje (društva, posrednici, gospodarske komore, razvojne 

agencije, inkubatori, tehnološki parkovi, sveučilišta, obrazovne ustanove, istraživački 

instituti, državne ustanove); 

c. evolucija suradnje s društvenim akterima (spontana, planirana suradnja); 

d. motivacija za suradnju (ekološke, društvene ili ekonomske koristi, sve navedene). 

6. Kostur industrijsko-simbiotske mreže: 

a. broj čvorišta, odnosno društvenih aktera; 

b. geografska prisutnost društvenih aktera u Hrvatskoj i inozemstvu; 

c. vrste/kategorije otpadnih izvora koji su predmet povezivanja/suradnje; 

d. usporednost povezivanja/suradnje (odvija li se usporedno između dvaju društvenih aktera 

više različitih povezivanja); 

e. međusobna suradnja više industrijsko-simbiotičkih mreža. 

7. Učestalost suradnje (pri čemu uzimamo u obzir višekratnu, a ne jednokratnu suradnju) s društvenim 

akterom pri razmjeni/predaji/prodaji/kupnji otpadnih izvora (dnevno, jednom / nekoliko puta tjedno, 

jednom / nekoliko puta mjesečno, jednom / nekoliko puta godišnje). 

8. Učestalost suradnje pri razmjeni/predaji/prodaji/kupnji otpadnih izvora (dnevno; jednom / nekoliko 

puta tjedno, jednom / nekoliko puta mjesečno, jednom / nekoliko puta godišnje) u slučaju 

međusobne suradnje društvenih aktera iz različitih industrijsko-simbiotičkih mreža. 

9. Moguće je da koordinator vodi/koordinira industrijsko-simbiotičku mrežu kao što je primjerice 

burza otpada ili komunalna organizacija. 



 

 
 

10. Moguća suradnja s društvenim akterima pomoću internetskih burzi otpada ili komunalnih 

organizacija. 

11. Izazovi/poteškoće (izlazak društvenih aktera iz mreže, reorganizacije društvenih aktera, novo 

zakonodavstvo i njegovo poštivanje, logističke poteškoće, ostalo). 

12. Biste li u ovome bloku htjeli iznijeti neki podatak ili dati komentar koji Vam se čini relevantnim? 

 

Teme i pitanja iz 3. bloka: Utjecaj određenih socio-kulturnih faktora* na strukturiranje 

industrijsko-simbiotičkih mreža 

 

* Definicije razmatranih socio-kulturnih faktora: 

 

- Organizacijska kultura: Pojava u kojoj je organizacijska kultura uzorak temeljnih pretpostavki 

koje je određeni društveni akter otkrio ili razvio prilikom učenja kako se suočiti s problemima 

vanjske adaptacije i unutarnje integracije (Schein 1991). Pritom se uzorak tih pretpostavki pokazao 

dovoljno dobrim da ga mogu ocijeniti valjanim, zbog čega sve nove članove društvenoga aktera uče 

razmišljati, pojmiti i osjetiti probleme prema ovome uzorku (ibid). 

 

- Društvena odgovornost: Predanost društvenoga aktera etičkome ponašanju, poboljšavanju 

kvalitete života zaposlenika, njihovih obitelji, lokalne zajednice i širega društva (Svjetski poslovni 

savjet za održivi razvoj 1999), odnosno dobrovoljno nastojanje poštivanja potreba društva i okoliša 

(Europska komisija 2011). 

 

- Odnos prema okolišu: Briga za živu i neživu prirodu koju proučavamo s članovima društvenoga 

aktera u organizacijama za zaštitu okoliša i drugim znanjima o zaštiti okoliša. 

 

- Kognitivni okviri: Predstavljaju misaonu organiziranost društvenoga okruženja, čime uspostavljaju 

red na tržištu (Beckert 2010), a pri čemu se uglavnom usredotočujemo na samorazumljive scenarije, 

sustave društvenih uvjerenja, prevladavajuće ideje, zajedničko razumijevanje, vrijednosna 

usmjerenja, pogled na svijet (Beckert 2010) te vrijednosti (Moeran 2011) koje oblikuju 

interpretaciju (Gavetti i Rivkin 2007). 

 

- Socialni kapital: Na organizacijskoj razini smatra se sposobnošću pojedinaca da zajednički djeluju 

u grupama i organizacijama, odnosno unutar društvenih aktera u svrhu ostvarenja općih ciljeva 

(Coleman i Fukuyama 1995) – proučavamo ga zajedno s koordiniranošću i povjerenjem. 

 

- Međuorganizacijsko povjerenje: Smatramo ga očekivanjem pojedinca odnosno između 

pojedinaca u određenoj grupi odnosno između grupa da će drugi pojedinac ili grupa postupati 

dobronamjerno i u skladu s obvezama (Cummings i Bromiley 1996). To nadalje znači da će 

pojedinac ili grupa iskreno ispunjavati obveze te da neće iskoristiti drugu stranu ako se ukaže 

prilika za to (Cummings i Bromiley 1996). 

 

1. Koji su od određenih socio-kulturnih faktora utjecali na Vas kao društvenoga aktera prije početka 

suradnje s drugim društvenim akterima prilikom provedbe industrijske simbioze te koji utjecaj imaju 

u trenutačnoj suradnji? 

a. Organizacijska kultura. (Je li organizacijska kultura društvenih aktera utjecala na Vašu 

odluku prije početka suradnje te utječe li na trenutačnu suradnju?)  

 

b. Društvena odgovornost. (Je li organizacijska kultura društvenih aktera utjecala na Vašu 

odluku prije početka suradnje te utječe li na trenutačnu suradnju?) 

 

c. Odnos prema okolišu. (Članstvo u organizacijama za zaštitu okoliša: Jeste li član neke 

organizacije za zaštitu okoliša? Ako jeste, otkad i zašto? Jesu li članovi društveni akteri s 

kojima surađujete? Ako jesu, je li njihovo članstvo utjecalo na zajednički početak suradnje 

te traje li ona još uvijek? Ostalo znanje o zaštiti okoliša: Sudjelujete li u promidžbi 

industrijske simbioze odnosno srodnih oblika? Ako sudjelujete, otkad te kako i koliko često 



 

 
 

to činite? Čine li to i društveni akteri s kojima surađujete? Ako čine, je li to utjecalo na Vas 

prije početka suradnje te utječe li na trenutačnu suradnju?) 

 

d. Kognitivni okviri. (Jesu li kognitivni okviri društvenih aktera utjecali na Vašu odluku prije 

početka suradnje te utječu li na trenutačnu suradnju?) 

 

e. Socialni kapital. (Koordiniranost: Jesu li pripremljenost i sposobnost sudionika unutar 

društvenoga aktera da podrede vlastite ciljeve i s njima povezane aktivnosti zajedničkim 

ciljevima te djelovanjem za potrebe suradnje s Vama u provedbi industrijske simbioze ili 

srodnih oblika utjecale na Vas prije početka suradnje te utječu li u trenutačnoj suradnji? 

Povjerenje: Je li očekivanje da jedna strana neće namjerno ugroziti interese druge utjecalo 

na Vas prije početka suradnje te utječe li na trenutačnu suradnju?) 

 

f. Međuorganizacijsko povjerenje. (Je li prethodno međuorganizacijsko povjerenje između 

društvenih aktera utjecalo na Vašu odluku prije početka suradnje te utječe li na trenutačnu 

suradnju?) 

 

2. Kako utječu (pozitivno, negativno, neutralno)? Ako utječu pozitivno i/ili negativno, na 

petostupanjskoj ljestvici od 1 do 5 označite važnost utjecaja, pri čemu vrijednost 1 označava nebitan 

utjecaj, a vrijednost 5 vrlo bitan utjecaj.  

 

Socio-kulturni faktor 

Pozitivan 

utjecaj 

1–5 

Negativan 

utjecaj 

1–5 

Neutralan 

utjecaj 

Organizacijska kultura    

Društvena odgovornost    

Odnos prema okolišu    

Kognitivni okviri    

Socialni kapital    

Međuorganizacijsko 

povjerenje 
   

 

Ako je utjecaj neutralan, što mislite da je razlog tomu? Ili možda pripisujete utjecaj nekome drugom 

socio-kulturnom faktoru? 

 

3. Na koji način prepoznajete, odnosno ocjenjujete utjecaj socio-kulturnoga faktora – kao pozitivan, 

negativan ili neutralan?  

 

4. Na koji Vam je način pozitivan utjecaj određenoga socio-kulturnog faktora pomogao prije početka 

suradnje s drugim društvenim akterima te na koji Vam način pomaže u trenutačnoj suradnji? Na 

petostupanjskoj ljestvici od 1 do 5 označite važnost pomoći, pri čemu vrijednost 1 znači da utjecaj 

nije uopće pomogao, a vrijednost 5 znači da je bio od iznimno velike pomoći.  

 

Socio-kulturni faktor 

Važnost 

pomoći 

pozitivnoga 

utjecaja 

1–5 

Organizacijska kultura  

Društvena odgovornost  

Odnos prema okolišu  

Kognitivni okviri  



 

 
 

Socialni kapital  

Međuorganizacijsko 

povjerenje 
 

 

Koje biste prednosti i mane prepoznavanja, odnosno ocjenjivanja pozitivnoga utjecaja istaknuli? 

 

5. Na koji Vas je način utjecaj socio-kulturnih faktora ometao na početku suradnje s ostalim 

društvenim akterima te na koji način ometa, odnosno otežava trenutačnu suradnju? Na 

petostupanjskoj ljestvici od 1 do 5 označite prisutnost otežavanja, pri čemu vrijednost 1 označava 

nebitnu prisutnost, a vrijednost 5 označava vrlo bitnu prisutnost ometanja.  

 

Socio-kulturni faktor 

Važnost 

ometanja 

negativnoga 

utjecaja 

1–5 

Organizacijska kultura  

Društvena odgovornost  

Odnos prema okolišu  

Kognitivni okviri  

Socialni kapital  

Međuorganizacijsko 

povjerenje 
 

 

Koje biste prednosti i mane prepoznavanja, odnosno ocjenjivanja negativnoga utjecaja istaknuli? 

 

6. Biste li u ovome bloku htjeli iznijeti još neki podatak ili dati komentar koji Vam se čini relevantnim? 

 

 

Hvala Vam na pomoći. 

  



 

 
 

Priloga 9: Seznam tem in vprašanj za polstrukturinani intervju in elektronsko korespondenco 

v srbskem jeziku 

 

Lista okvirnih tema i pitanja korišćenih prilikom izvođenja empirijskog dela doktorske disertacije 

 

 

Teme i pitanja 1. seta: Demografski podaci o privrednom subjektu (preduzeću) 

1. Godina u kojoj je organizacija osnovana 

2. Primarni privredni sektor društvenog aktera (proizvodnja, usluge, prodaja)  

3. Određenje primarnog sektora (u okviru proizvodnje, usluga ili prodaje, npr. šta tačno društveni akter 

radi)  

4. Geografsko prisustvo društvenog aktera (region; sedište; ogranci; ako ih ima)  

5. Međunarodno geografsko prisustvo društvenog aktera (region; sedište; ogranci; ako ih ima)  

6. Broj zaposlenih 

7. Nivo na kome se poslovanje obavlja (lokalni; regionalni; nacionalni; međunarodni; sva četiri nivoa)  

8. Pravna forma (društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo, inokosno preduzeće, 

ortačko društvo, komanditno društvo, javno preduzeće, socijalno preduzeće, fondacija, institut, 

kooperativa, tiho partnerstvo)   

9. Nivo obrazovanja osobe koja učestvuje 

10. Naziv radnog mesta osobe koja učestvuje 

11. Odeljenje ili sektor kojoj pripada osoba koja učestvuje 

12. Dužina rada na datom radnom mestu osobe koja učestvuje 

 

Teme i pitanja 2. seta: Implementacija/izvođenje industrijske simbioze (ili nekog njoj srodnog 

oblika) u okviru industrijsko-simbiotske mreže/mreža 

1. Industrijska simbioza (upoznatost sa pojmom)  

2. Interpretacija industrijske simbioze, ukoliko je društveni akter upoznat sa pojmom  

3. Srodni oblici industrijske simbioze, npr. cirkularna ekonomija, “od kolevke do kolevke” (engl. 

Cradle-to-Cradle) (upoznatost sa pojmovima) 

4. Interpretacija srodnih oblika industrijske simbioze, ukoliko je društveni akter upoznat sa pojmom  

5. Mreža/e industrijske simbioze (performanse industrijske simbioze (ili srodnih formi) u okviru mreže 

industrijske simbioze: 

a. Broj društvenih aktera (čvorova), koji sarađuju sa društvenim akterom; 

b. Saradnja sa društvenim akterima (kompanije; posrednici, privredne komore, razvojne 

agencije, inkubatori, tehnološki parkovi, univerziteti, obrazovne ustanove, istraživački 

institute, nacionalne agencije);  

c. Evolucija u saradnji sa društvenim akterima (spontana, planirana saradnja);  

d. Motivacija za saradnju (ekološke koristi; društvene koristi; ekonomske koristi; sve tri)  

6. Ključne karakteristike (skica/šema) mreže industrijske simbioze: 

a. Broj čvorova ili društvenih aktera;  

b. Geografsko prisustvo društvenih aktera u vašoj zemlji i u međunarodnim okvirima;  

c. Vrste / kategorije otpada (otpadnih resursa) uključenih u povezivanje / saradnju;  

d. Paralelnost povezivanja / saradnje (više različitih, paralelnih veza između dva društvena 

aktera);  

e. Saradnja između više mreža industrijske simbioze.  

7. Učestalost saradnje (zainteresovani smo pre svega za višestruke a ne za pojedinačne slučajeve 

saradnje) imajući u vidu razmenu/odlaganje/prodaju/otkup otpadnih resursa (dnevno; jednom/više 

puta sedmično; jednom/više puta u toku meseca; jednom/više puta u toku godine);  

8. Učestalost saradnje imajući u vidu razmenu/odlaganje/prodaju/otkup otpadnih resursa između 

društvenih aktera u različitim mrežama industrijske simbioze (dnevno; jednom/više puta sedmično; 

jednom/više puta u toku meseca; jednom/više puta u toku godine) 

9. Mogućnosti za upravljanje / koordinaciju mrežom industrijske simbioze od strane posrednika, npr. 

razmena otpadnih materijala ili organizovanje odlaganja otpada  



 

 
 

10. Mogućnosti za saradnju sa društvenim akterima kroz razmenu otpadnih materijala ili organizaciju 

odlaganja otpada  

11. Izazovi / problemi (društveni akteri se povlače iz mreže; reorganizacija društvenih aktera, nova 

legislativa i prilagođavanje; problemi u logistici) 

12. Da li postoje dodatne informacije ili komentari u ovom odeljku koje smatrate relevantnim za ovu 

grupu tema i pitanja?  

 

Teme i pitanja 3. seta: Uticaj određenih socio-kulturnih aspekata na strukturiranje industrijsko-

simbiotskih mreža 
 

* Definicija relevantnih socio-kulturnih faktora: 

 

- Organizaciona kultura: Fenomen prema kome organizaciona kultura predstavlja osnovne 

pretpostavke koje jedan društveni akter identifikuje ili razvija dok saznaje o problemima spoljašnje 

adaptacije i unutrašnje integracije (Schein 1991). U ovom procesu, obrazac koji se formira na 

osnovu ovih pretpostavki se pokazuje kao dovoljno dobar da se uspostavi kao validan, i posledično, 

svi novi članovi društvenog aktera se uče da razmišljaju, precipiraju i validiraju probleme u odnosu 

na dati obrazac (ibid.). 

 

- Društvena odgovornost: Posvećenost društvenog aktera etičkom ponašanju i poboljšanju kvaliteta 

zaposlenih i njihovih porodica, lokalnih zajednica i društva uopšte (Svetski ekonomski forum za 

održivi razvoj 1999) ili dobrovoljnim nastojanjima u oblastima vezanim za ekonomske I društvene 

potrebe (Evropska komisija 2011). 

 

- Stav prema životnoj sredini: očuvanje živog i neživog okruženja u smislu članstva društvenog 

aktera u organizacijama za zaštitu životne sredine i učešća u drugim oblicima ekološki prihvatljivog 

ponašanja. 

 

- Kognitivni okviri: predstavljeni racionalnom organizacijom društvenog aktera kroz koju on 

doprinosi redu u industriji (Beckert 2010). Ovde se, uglavnom, fokusiramo na scenarije očiglednosti 

(self-evidence), sisteme društvenih verovanja, dominantne ideje, zajedničko razumevanje, smernice 

za vrednovanje, pogled na svet (Beckert 2010) i vrednosti (Moeran 2011), koji oblikuju 

interpretacije (Gavetti i Rivkin 2007). 

 

- Socijalni kapital:  Na nivou organizacije, socijalni kapital se shvata kao sposobnost pojedinaca da 

rade zajedno u okviru grupa i organizacija, tj. u okviru društvenih aktera, kako bi postigli zajedničke 

ciljeve (Coleman u Fukuyama 1995) – društveni kapital se proučava na osnovu spremnosti za 

povezivanje i poverenja. 

 

- Međuorganizacijsko poverenje: podrazumeva individualna očekivanja – bilo između pojedinaca 

u grupi ili između grupa – da će drugi pojedinac ili grupa delati s najboljom namerom i u skladu s 

svojim obavezama (Cummings i Bromiley 1996). Prema tome, pojedinac ili grupa će pošteno raditi 

u skladu sa svojim obavezama i neće, ni ukoliko se za to pruži prilika, iskoristiti drugu stranu 

(Cummings i Bromilei 1996).   

 

1. Koji od sledećih socio-kulturnih faktora su imali uticaj na vas kao društvenog aktera pre početka 

saradnje u industrijskoj simbiozi sa drugim društvenim akterima, a koji faktori su važni za trenutnu 

saradnju? 

a. Organizaciona kultura (Da li je organizaciona kultura društvenih aktera uticala na vašu 

odluku pre početka saradnje i da li ona utiče na vaše odluke u trenutnoj saradnji?) 

 

b. Društvena odgovornost (Da li je društvena odgovornost društvenih aktera uticala na vašu 

odluku pre početka saradnje i da li ona utiče na vaše odluke u trenutnoj saradnji?) 

 



 

 
 

c. Stav prema životnoj sredini (Članstvo u organizacijama za zaštitu životne sredine: Da li 

ste član neke organizacije za zaštitu životne sredine? Ako jeste, od kada ste član i koji su 

vaši razlozi za članstvo? Da li su neki od društvenih aktera sa kojima sarađujete takođe 

članovi? Ako je odgovor da, na koji način je njihovo članstvo uticalo na vašu odluku da 

počnete sarađivati s njima i da nastavite da sarađujete sa njima? Ostali oblici ekološki 

prihvatljivog ponašanja: Da li učestvujete u promovisanju industrijske simbioze ili bilo 

kojeg njemu srodnog oblika? Ako je odgovor potvrdan, od kada učestvujete, na koji način 

i koliko često učestvujete u promociji? Da li i neki od društvenih aktera sa kojima sarađujete 

takođe učestvuju? Ako da, da li je to uticalo na vašu odluku da počnete sarađivati s njima i 

da nastavite saradnju sa njima?) 

 

d. Kognitivni okviri (Da li su kognitivni okviri društvenih aktera uticali na vašu odluku pre 

početka saradnje i da li oni utiču na vaše odluke u trenutnoj saradnji?) 

 

e. Socijalni kapital  (Spremnost za povezivanje: Da li je spremnost i sposobnost učesnika u 

društvenom akteru da potčine svoje ciljeve i akcije zajedničkim ciljevima i akcijama u cilju 

sarađivanja sa vama u industrijskoj simbiozi ili njoj srodnim oblicima, uticala na vašu 

odluku pre početka saradnje i da li to utiče na vaše odluke u trenutnoj saradnji?) 

 

f. Međuorganizacijsko poverenje (Da li je postojanje međuorganizacijskog poverenje 

između društvenih aktera uticalo na vašu odluku pre početka saradnje i da li utiče na vaše 

odluke u trenutnoj saradnji?) 
 

2. Kako biste opisali njihov uticaj (pozitivan; negativan; neutralan)? Ukoliko uticaj smatrate 

pozitivnim i/ili negativnim, molim Vas da koristeći skalu od 1–5 odredite važnost tog faktora, gde 

1 predstavlja beznačajan uticaj a 5 predstavlja značajan uticaj. 
 

Socio-kulturni faktori 

Pozitivni 

uticaj 

1–5 

Negativni 

uticaj 

1–5 

Neutralni 

uticaj 

Organizaciona kultura    

Društvena odgovornost    

Stav prema životnoj sredini    

Kognitivni okviri    

Socijalni kapital    

Međuorganizacijsko 

poverenje 
   

 

Za neutralne uticaje, molimo Vas da obrazložite zašto smatrate da su neutralni. Da li smatrate da je 

neki drugi socio-kulturni faktor važan? 

 

3. Na koji način percipirate ili procenjujete uticaj socio-kulturnog faktora kao pozitivnog, negativnog 

ili neutralnog? 

 

4. Kako vas je pozitivan uticaj datog socio-kulturnog faktora podržao pre početka saradnje sa drugim 

društvenim akterima i kako može biti od koristi u trenutnoj saradnji? Na skali od 1 do 5 odredite 

važnost ove podrške, pri čemu 1 znači da faktor nije bio podržavajući, a 5 znači da je pružio značajnu 

podršku. 
 

Socio-kulturni faktori 

Važnost 

podrške sa 

pozitivnim 

uticajem  



 

 
 

1–5 

Organizaciona kultura  

Društvena odgovornost  

Stav prema životnoj sredini  

Kognitivni okviri  

Socijalni kapital  

Međuorganizacijsko 

poverenje 
 

 

Koje dobre i loše strane percepcije i evaluacije pozitivnog uticaja biste istakli?  
 

5. Na koji način vas je uticaj socio-kulturnih faktora opstruirao u početku saradnje sa drugim 

društvenim akterima i kako vas opstruira / usporava trenutnu saradnju? Na skali od 1 do 5 odredite 

nivo opstrukcije, pri čemu 1 znači beznačajnu opstrukciju, a 5 znači veoma važnu opstrukciju. 
 

Socio-kulturni faktori 

Značaj 

opstrukcija sa 

negativnim 

efektom 

1–5 

Organizaciona kultura  

Društvena odgovornost  

Stav prema životnoj sredini  

Kognitivni okviri  

Socijalni kapital  

Međuorganizacijsko 

poverenje 
 

 

Koje dobre i loše strane percepcije i evaluacije negativnog uticaja biste istakli?  
 

6. Da li postoje dodatne informacije ili komentari u ovom odeljku koje smatrate relevantnim za ovu 

grupu tema i pitanja?  
 

Iskreno vam se zahvaljujem za pomoć i izdvojeno vreme. 

 

 

 

 

 

 

 

 


