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Uvodni razmislek: gozdno-lesna veriga in krožno 

biogospodarstvo

Biogospodarstvo→ odziv na globalne 
družbene izzive 

➢ Krožno biogospodarstvo: raba biomase po 
kaskadi dodane vrednosti, kroženje snovi in 
energije, vloga biorafinerij

➢ Integracija ‚konvencionalnih‘ panog v nove 
verige vrednosti, nove poslovne modele, 
multiplikativni učinki (rast DV, delovna mesta)

➢ Strateška prioriteta EU (Strategija 2012, 2018, 
razvejeno podporno okolje), proaktivna vloga 
industrije (BBI JU)

➢ Slovenija: prevladujejo ‚konvencionalne‘ 
biogospodarske panoge, naraščajoč interes v 
‚novih‘ panogah biogospodarstva, manjka vezni 
člen - ‚biorafinerija‘ 

Vir: Sikkema in sod., 2017



Gozdno-lesna veriga in krožno biogospodarstvo v 

Sloveniji?

Proizvodnja lesa in realizacija poseka v Sloveniji (vir: ZGS, 2018; FAO, 2019)

Izzivi
➢ Gozdno-lesna biomasa je 

glavni surovinski vir 
biogospodarstva v Sloveniji

➢ Znaten, a neoptimalno 
izkoriščen surovinski 
potencial, verige niso 
vzpostavljene (ali razpadle)

➢ Razdrobljen trg, ekonomija 
obsega v trenutni situaciji 
nedosegljiva

➢ Kakovostno R&I delo (GIS, KI, 
BF, ICP, CE Innorenew) 



Kako učinkovito dodajamo vrednost gozdno-lesni 

biomasi danes?

Tokovi okroglega lesa v Sloveniji (vir: Wood Chain Manager  / GIS, 2019)

Raba
➢ Prevladujeta proizvodnja 

okroglega lesa in 
energetska raba – nizko v 
trikotniku dodane 
vrednosti

➢ V strukturi izvoza 
prevladujeta izvoz surovin 
(okrogli les) in polizdelkov 

➢ Multiplikacijski učinki 
gozdno-lesne verige se 
realizirajo izven Slovenije!



Projekt CRP Premostitev vrzeli v 

biogospodarstvu (Bridge2Bio)

PRISTOP
➢ osredotočenje na dva primarna vira biomase 

(kmetijska in gozdno-lesna)

➢ poudarek krožni organiziranosti poslovnih 
procesov v biogospodarstvu

NAMEN
➢ Vzpostavitev baze znanja in podatkovne 

podpore za izkoriščanje priložnosti prehoda v 
biogospodarstvo

➢ podpora nosilcem odločanja v podjetjih in 
načrtovalcem javnih politik 

➢ senzibiliziranje širše javnosti o izzivih prehoda v 
biogospodarstvo



Priložnosti lesarstva v krožnem 

biogospodarstvu – prispevek projekta 

Bridge2Bio 

Količinsko ovrednotenje, 
karakterizacija biomase, 

analiza vrzeli (DS2)

Tehnološke možnosti, 
poslovni modeli (DS1)

Moderirano delo z 
deležniki (‚izkustvene 
skupnosti‘), vzpostavitev 
pogojev za nove verige 
vrednosti (DS3)

Priporočila nosilcem 
odločanja – industrija, 
R&I, javne politike (DS4)



Vabljeni k 
sodelovanju!

Izkustvene skupnosti 

Bridge2Bio
Prvo srečanje: 21. april 2020, Biotehniška 

fakulteta, Ljubljana

➢ Kvantificirana predstavitev obstoječih 

snovnih tokov in tehnoloških možnosti  

➢ Poslovni modeli, navdihujoči primeri

➢ Priložnosti vključevanja v omrežje BBI JU 

Posvet v so-organizaciji z BBI projektom 

CELEBio (GZS-ZKI)


