
  



 
 

2 
 

KAZALO 

 
KAZALO .................................................................................................................................. 2 

KAŽIPOTU NA POT ................................................................................................................. 3 

I. UVOD .............................................................................................................................. 6 

II. PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO KOT CIVILIZACIJSKA NUJA ............................... 9 

A. Moč globalne soodvisnosti ............................................................................................. 9 

B. Zakaj krožno gospodarstvo .......................................................................................... 13 

C. Priložnosti za Evropo, priložnosti za Slovenijo ............................................................... 16 

D. Trije vidiki krožnega prehoda: krožni trikotnik ................................................................ 18 

III. GRADNIKI KAŽIPOTA IN POTENCIALI ........................................................................ 21 

A. Gradniki ...................................................................................................................... 21 

B. Krožni potenciali Slovenije ........................................................................................... 22 

IV. KAKO NAPREJ – PRIPOROČILA ................................................................................. 27 

V. NASLEDNJI KORAKI V PROCESU KAŽIPOTA ................................................................ 29 

VI. PRILOGE .................................................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

KAŽIPOTU NA POT 

 

Krožno gospodarstvo smo v Sloveniji umestili v ključne strateške nacionalne 

dokumente. Zavezali smo se upoštevanju Ciljev trajnostnega razvoja (SDG's), kar 

jasno izraža Strategija razvoja Slovenije 20301 in kot osrednji cilj izpostavlja kakovost 

življenja za vse.  

Republika Slovenija se je včlanila v program CE100 Ellen MacArthur, vodilne globalne 

fundacije na področju krožnega gospodarstva. V okviru Partnerstva za zeleno 

gospodarstvo pod pokroviteljstvom Predsednika Vlade se je od leta 2016 povezalo več 

kot 2000 deležnikov. Razumemo, da prehod iz linearnega v krožni ekonomski model 

ni izbira, temveč nuja. Kažipot prehoda je nabor korakov in izbor smeri, za katero smo se 

skupaj odločili in ki vključuje vsakogar. Prinaša odgovornost za konkretne aktivnosti, ki 

naj jih usmerja vlada, udejanjajo pa vsi deležniki. K jasni navigaciji na tej poti želi 

prispevati Kažipot. 

Proces krožnega prehoda je sistemski proces. Zato toliko bolj kompleksen in zapleten. 

Soodvisnost različnih področij, panog, regij, držav in nenazadnje celega planeta je tista, ki 

predstavlja izziv, kakršnemu civilizacijsko še nismo bili kos. Potrebujemo planetarno 

perspektivo, globalno voditeljstvo in povezano upravljanje. Ob tem pa jasno začrtane 

nacionalne prioritete in cilje, ki naj bodo čim bolje merljivi in mednarodno primerljivi. Smo 

v procesu raziskovanja, odkrivanja, inoviranja. Zato štejejo predvsem izmenjave praks – 

dobrih in manj dobrih, in dialog, v katerem drug drugega dejansko slišimo, ne le poslušamo.  

Omejenost naravnih virov in naraščajoča svetovna populacija nas neizbežno silita k 

iskanju rešitev, ki bodo omogočile ohranjanje narave, biološke raznovrstnosti in s tem vseh 

živih bitij. Zato je tako ključno, da vire v proizvodnem in potrošnem ciklu zadržimo čim 

dlje. Da oblikujemo izdelke z mislijo na to, kako jih bomo čim lažje vzdrževali, popravljali, 

nadgrajevali, dodelovali in šele v končni fazi reciklirali. Da preoblikujemo model 

proizvodnje in potrošnje. Enako velja za rabo tal, ki so že danes v 30 odstotkih 

                                                   

1 http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Osnutek_SRS2030_-
_javno_posvetovanje.pdf 
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degradirana2, kar tretjino pridelane hrane pa zavržemo3. Ob sedanjem ekonomskem 

modelu potrebujemo do leta 2035 še en planet4, ali pa radikalno spremenjeno, 

odgovornejše gospodarjenje z viri na Zemlji. S kažipotom želimo prispevati predvsem k 

slednjemu.  

Izbrali smo prednostna področja krožnega prehoda Slovenije, se oprli na obstoječe 

dobre prakse, izoblikovali prva priporočila in predvsem »zanetili iskro« 

konstruktivnega dialoga in povezovanja različnih deležnikov, ki lahko le skupaj 

udejanjimo scenarij prehoda. Posveti v regijah in srečanja z deležniki so bila jedro 

zajema vsebin za Kažipot. Nobena »vlada« ne more sama izvesti krožnega prehoda. 

Lahko pa s sodelovanjem povežemo tiste »točke«, ki prehod pospešijo. Kar pomeni, da 

moramo poznati Slovenijo, razumeti, kaj nas dela drugačne od Nizozemske in Finske, po 

katerih smo se zgledovali pri snovanju Kažipota. Kaj je naša konkurenčna prednost? 

Kako je »zeleno« zapisano v naš DNK? Kje smo lahko zgled, kje nosilci sprememb? Pri 

tem je vloga vlade lahko odločilna – da podpre tiste konkretne močne točke, ki na 

lokalni, regionalni ali nacionalni ravni že predstavljajo potencial za krožno Slovenijo 

in posledično krožno Evropo.  

Celoten Kažipot smo oprli na tako imenovani »krožni trikotnik«. Ta povezuje tri 

neločljive elemente – krožno gospodarstvo, krožno spremembo in krožno kulturo. Brez 

premisleka vrednot, nove naracije (načina pripovedovanja) in spremenjenih vedenjskih 

vzorcev vsakega od nas, se tudi poslovni modeli ne bodo spremenili, niti krožno 

gospodarstvo zaživelo. 

Še en privilegij imamo pri soustvarjanju tega dokumenta. Leta 2014 prvič predlagan 

»Evropski paket za krožno gospodarstvo«, je bil pobuda takratnega evropskega 

komisarja za okolje, dr. Janeza Potočnika. Z njim v ekipi avtorjev Kažipota smo 

sinhronizirani z aktualnimi razpravami, poročili in dosežki na področju krožnega 

gospodarstva ne le v Evropi, temveč v svetu. To pa je še kako dragoceno, ko Slovenijo 

umeščamo v makro regionalni koncept razvoja EU. 

                                                   

2 United Nations Convention to Combat Desertification, 2017 
3 Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2017 
4 Seier Larsen - Boston Consulting Group, 2017 
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Smo na prvi postaji. Kažipot kaže smer, razpira prostor za debato, še bolj pa za 

konkretno delovanje v smeri izbora prioritetnih področij in prebojnih praks, ki naj 

podprte z raziskovanjem in transdisciplinarnim sodelovanjem rišejo krožni zemljevid naše 

dežele in našega planeta.  

Ekipa snovalcev Kažipota 
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I. UVOD 

 

Prehod v krožno gospodarstvo je hkrati nuja in priložnost. Kažipot je zasnovan s 

ciljem, podati nabor usmeritev za to, kako naj Slovenija usmerja in pospeši sistemski 

prehod v krožno gospodarstvo. V ožjem smislu je namenjen Vladi Republike Slovenije, 

v širšem pa vsem zainteresiranim deležnikom, ki so v procesu oblikovanja dokumenta 

pomembni soustvarjalci. Prav ti so nosilci številnih dobrih praks, ki so pogosto prezrte ali 

pa ne dobijo zadostne podpore za hitrejši razvoj. Nobena vlada prehoda ne more izvesti 

sama. Pomembno vlogo igrajo pri prehodu mesta in lokalne skupnosti, ki so vse bolj 

prepoznana kot osrednji generatorji krožnih sprememb, kar v Sloveniji dokazujeta Ljubljana 

in Maribor. Vpliv na vedenje državljanov, na spreminjanje njihovih vzorcev in navad, 

oblikovanje krožne kulture je eden ključnih vzvodov sprememb5.  

Cilji Kažipota so:  

a. Z vključevanjem deležnikov prepoznati in povezati krožne prakse 

b. Opredeliti potenciale, ki sLOVEnijo utemeljujejo kot voditeljico prehoda v krožno 

gospodarstvo v Srednji in Vzhodni Evropi 

c. Oblikovati priporočila za Vlado RS, da bo krožni prehod učinkovitejši 

d. Nakazati krožne priložnosti za krepitev mednarodne konkurenčnosti gospodarstva 

in kakovosti življenja za vse 

Junija 2014 Evropski komisiji predlagan in decembra 2015 sprejet Sveženj o krožnem 

gospodarstvu, članicam narekuje prehod iz linearnega v krožni ekonomski model. Na 

ravni EU je ocenjeno, da do leta 2030 lahko s prehodom v krožno gospodarstvo 

zagotovimo 600€ milijard prihrankov in ustvarimo do leta 2035 več kot 170.000 novih 

delovnih mest6. Temu Evropa namenja finančna sredstva v višini več kot 650 milijonov 

evrov iz programa Obzorje 2020 in 5,5 milijarde evrov iz strukturnih skladov.7  

                                                   

5 To prikazuje model »Krožnega trikotnika« -(Gicomelli media – Circular Change, 2017) 
6 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/circular-economy-factsheet-
general_en.pdf 
7 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_sl.htm 
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Kako naj torej Slovenija izkoristi krožni prehod kot priložnost za krepitev 

mednarodne konkurenčnosti in ohranjanje kakovosti življenja za vse? Ob rastoči 

svetovni populaciji in naraščajoči rabi materialov smo ob veliki odvisnosti od uvoza surovin 

in energentov v Sloveniji še posebej ranljivi. V povprečju v Sloveniji uvozimo kar 71% 

surovin za domačo potrošnjo8. Utemeljitev nuje krožnega prehoda je jasno povzeta v 

Operativnem programu za prehod v zeleno gospodarstvo9 in izražena v konkretnih ciljih: 

(1) zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva, (2) izdelki in storitve z dodano vrednostjo, 

(3) povečanje samooskrbe z energijo, (4) ohranjanje in učinkovito upravljanje z naravnimi 

viri, (5) zagotavljanje kakovosti bivalnega in delovnega okolja, (6) razvoj in trženje 

lokalnega znanja in storitev, (7) zelena delovna mesta.  

Pri popisu priložnosti, ki jih želimo prepoznati in vključiti so zgled primeri10, predstavljeni 

v poročilih Fundacije Ellen MacArthur, družb McKinsey in Systemiq, v kažipotih 

Nizozemske, Finske, Danske in v številnih drugih dokumentih. To nam pomaga oblikovati 

kriterij zajema praks, hkrati pa je vsaka država specifična tako v svojih naravnih danostih, 

gonilih gospodarstva, toriščih sprememb kot kulturnih vzorcih, kar velja upoštevati pri 

opredeljevanju smeri krožnega prehoda po meri Slovenije.  

Ob upoštevanju evropskih in nacionalnih smernic, izkušenj in primerljivih mednarodnih 

dokumentov, s Kažipotom vstopamo v strukturiran dialog z deležniki in izmenjavo dobrih 

praks. Proces zajemanja v prvi fazi povzema zaključke 12 regionalnih posvetov, ki jih 

v nadaljevanju nadgrajujemo v dialogu z izbranimi predstavniki deležnikov. Povzetke 

posvetov vključujemo v širšo sliko koncepta razvoja EU in skozi preplet obeh 

zajemov izrisujemo prioritetna področja in priporočila za krožni prehod Slovenije.  

                                                   

8 V letu 2015; Eurostat, 2017a 
9http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2016/zeleno/opzg_akcijski_nacrt_in_nacrt_akti
vnosti.pdf 
10 https://media.sitra.fi/2017/02/24032659/Selvityksia121.pdf 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/government/20151113_DenmarkCas
eStudy.pdf 
https://www.circulaireeconomienederland.nl/rijksbreed+programma+circulaire+economie/Program
ma+documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=806449 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability%20and%20R
esource%20Productivity/Our%20Insights/The%20circular%20economy%20Moving%20from%20th
eory%20to%20practice/The%20circular%20economy%20Moving%20from%20theory%20to%20pr
actice.ashx  
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Ta dokument predstavlja izhodišča za Kažipot in ga bomo v naslednji fazi nadgrajevali 

na srečanjih z deležniki. 
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II. PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO KOT 

CIVILIZACIJSKA NUJA 

 

A. Moč globalne soodvisnosti 

”21 stoletje zaznamujeta vse večja ranljivost trenutka, ki ga živimo, in vse večja negotovost 

povezana s prihodnostjo. Vse bolj smo med seboj povezani, vse bolj smo soodvisni. Svet 

postaja globalna vas. Odgovornost vsakega od nas kot posameznika in naša skupna 

odgovornost do prihodnosti, ki mora biti trajnostna, je neprimerljivo večja, kot je bila 

odgovornost naših prednikov. Dokažimo, da smo zmožni razmisleka in ravnanj, ki 

vključujejo ne le naše lastne interese in koristi, ampak tudi odgovornost, ki nam jo nalaga 

skupno dobro in medgeneracijska pravičnost.” Janez Potočnik, Metina lista.11 

Krožno gospodarstvo je globalni izziv. Razumemo ga lahko kot novo paradigmo, ki daje 

odgovor na spremembe, ki zaznamujejo 21. stoletje in nam na materialni osnovi 

dokazujejo, da ravnanje z viri na način, ki je bil sprejemljiv še v 20. stoletju, ne omogoča 

kakovsotnega preživetja ne človeku, ne ostalim živim bitjem na Zemlji. Danes bolj kot 

kadarkoli občutimo planetarno soodvisnost. Na ravni virov, ki so nam na voljo, na ravni 

ekonomskih aktivnosti in njihovih učinkov, na ravni rasti populacije in migracijskih tokov.  

Rezultat nevzdržnega ekonomskega modela razvoja so prekoračene planetarne meje, to 

pa pomeni, da povzročamo nepopravljivo škodo Zemljini sposobnosti za regeneracijo in da 

so možnosti za nenadne in nepredvidljive spremembe v življenjskem okolju vse večje12. 

Kljub relativni majhnosti naše države in gospodarstva, je zavedanje o omejitvah, ki jih 

predstavljajo planetarne meje nujno, saj te omejitve že sedaj vplivajo na naša življenja, v 

prihodnosti pa bodo ti vplivi le še močnejši, tudi zaradi dejstva, da kot odprto gospodarstvo 

delujemo na globalnem trgu.  

                                                   

11 https://metinalista.si/quo-vadis-cas-velikega-pospeska-in-vloga-virov/ 
12 http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html  
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Slika 1: Porabljamo več, kot nam Zemlja lahko zagotovi (Circular Change, 2017; povzeto po: Seier Larsen - 

Boston Consulting Group, 2017) 

 

V preteklosti smo (u)porabljali vire, ki jih je v enem letu lahko zagotovila ena Zemlja. 

Trenutno v letni (u)porabi virov in tal za ena in pol krat  presegamo zmožnost Zemlje 

in se na ta način »zadolžujemo«. Pomeni, da do leta 2035 potrebujemo dve Zemlji, ali 

pa spremenimo svoj vzorec gospodarjenja, ki nam bo omogočil preživetje na našem 

planetu. 

Z vidika planetarnih mej smo pri določenih kazalnikih že vstopili v alarmantno območje. To 

velja za biogeokemične tokove in za integriteto biosfere.  

 

Slika 1: Planetarne meje (Steffen et al., 2015) 
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Po podatkih Združenih narodov je hitro rastoča raba materialov posledica predvsem 

rastoče potrošnje srednjega razreda, ki se na globalni ravni krepi. To je še posebej 

zaskrbljujoče, če se zavedamo, da je napredek družb vse do sedaj neizbežno terjal davek 

v obliki vse višjih pritiskov na okolje. Jasno je, da ob obstoječem modelu razvoja Zemlja 

ne bo zmogla zagotavljati dovolj virov za vse ljudi, ki želijo, ali pa šele bodo želeli uživati 

enak življenjski standard, kot ga poznamo v t.i. razvitem svetu. Obenem tudi razviti svet ne 

bo mogel napredovati v smislu kakovosti življenja, ker je naš vpliv na okolje tako negativen, 

da posledice že čutimo vsi. 

 

 

Slika 2: Nevzdržno razmerje med razvitostjo in ekološkim odtisom (European Environmental Agency, 2015; 
povzeto po: Global Footprint Network, 2012; UNDP, 2014) 

 

Najti moramo torej model razvoja, ki bo prekinil povezavo oz. ločil gospodarsko rast 

od izkoriščanja naravnih virov in vplivov na okolje. Ločitev gospodarske rasti od rabe 

virov spremljamo s kazalnikom snovne storilnosti, ki ga uneplahko računamo za celotno 

gospodarstvo, regijo, posamezno panogo, verigo podjetij ali posamezen proces, tvori pa 

ga razmerje med dodano vrednostjo in količino uporabljenih virov (enota € / kg). Če 

vrednost kazalnika narašča, se izboljšuje snovna storilnost.  
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Podobno za ločitev vplivov na okolje lahko uporabimo kazalnik emisijske storilnosti, kjer 

dodano vrednost delimo z izmerjenimi ali ocenjenimi emisijami v okolje oz. drugimi vplivi 

na okolje. Omenjene kazalnike lahko uporabimo za določitev ciljev prehoda iz l inearnega 

v krožno gospodarstvo ter spremljanje tega prehoda. 

 

 

Slika 3: Ločitev gospodarske rasti od porabe virov (UNEP International Resource Panel Report, 2011) 

 

Za spremljanje krožne transformacije je v osnutku Strategije razvoja Slovenije 2030 

izbranih nekaj kazalnikov, ki so predstavljeni kot tisti, s pomočjo katerih lahko na letni 

ravni merimo dejavnike, ki prispevajo k bolj krožnemu gospodarstvu. Povzemamo tabelo, 

ki vključuje tako stanje leta 2015 kot tudi cilje za Slovenijo do leta 2030 na področju 

snovne produktivnosti, deleža obnovljivih virov v končni rabi energije in emisijsko 

produktivnost.  

 

KAZALNIK Slovenija (2015) cilj Slovenija (2030) EU (2015) 

Snovna produktivnost 1,79 SKM/kg 3,5 SKM/kg 2,19 SKM/kg 

Delež obnovljivih virov v 
končni rabi energije 

22% 27% 16,7% 

Emisijska produktivnost, 
BDP/izpusti toplogrednih 
plinov 

2,9 SKM/kgCO2 
ustreznik 

Povprečje EU v letu 
2030 

3,3 SKM/kg CO2 
ustreznik 
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Povezovanje s cilji trajnostnega razvoja, ki je že umeščeno v Strategijo razvoja 

Slovenije 203013, upoštevamo tudi v Kažipotu. »Trgovanje« med posameznimi cilji je 

neizbežno. Ne moremo uresničiti vseh na enkrat in neredko lahko ene dosegamo na račun 

drugih. Trajnostno usmerjena potrošnja in proizvodnja sta zato primerni strategiji za 

obvladovanje tega dejstva in za doseganje čim boljših sinergij med razvojem na eni in 

okoljskimi izzivi na drugi strani.  

 

Slika 4: Cilji trajnostnega razvoja (Skupaj Močnejši, 2017; povzeto po: OZN, 2015) 

 

B. Zakaj krožno gospodarstvo 

Krožno gospodarstvo kot nov ekonomski model je utemeljen na sodelovanju.  Na 

upravljanju z viri na način, da jih v proizvodnem in potrošnem ciklu zadržimo čim 

dlje. Ob upoštevanju ekonomske, okoljske in družbene razsežnosti in vključevanju 

tako tehnoloških kot družbenih inovacij. Pri tem digitalizacija prevzema pomembno 

vlogo »omogočevalca« sprememb, pomembno vlogo bodo igrale tudi blockchain 

tehnologije.  

                                                   

13 http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Osnutek_SRS2030_-
_javno_posvetovanje.pdf 
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Koncept krožnosti se začne že pri načrtovanju izdelkov. Premislimo, kako jih bomo 

oblikovali, da jih bomo lahko vzdrževali, ponovno uporabljali, popravljali in predelovali, ter 

šele na koncu reciklirali. Na drugi strani je pomemben biološki krog, upravljanje s tokovi 

obnovljivih virov.  

Skica krožnega gospodarstva, oblikovana v fundaciji Ellen MacArthur pokaže, kako naj 

krožni koncept gospodarjenja postane vpet v vse pore družbe in gospodarstva, ter kako 

se krožne aktivnosti lahko začnejo oz. nadgrajujejo na prav vsaki fazi uporabe tokov 

materialov in energije.  

 

Slika 5: Celovit prikaz krožnega gospodarstva (Ellen MacArthur Foundation, 2017) 

 

Izjava Predsednika Vlade, dr. Mira Cerarja, ki je v govoru na 2. Circular Change  konferenci 

izpostavil, da prehod v krožno gospodarstvo vidi kot civilizacijsko nujo in obenem 

kot priložnost za slovensko gospodarstvo in za ves svet, dokazuje pomen prehoda kot 

prioritetnega tudi za Slovenijo. 
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Živeti dobro, ohranjati kakovost bivanja, ki jo v razvitem delu sveta dosegamo danes, ob 

tem pa upoštevati ekološke omejitve, je velik izziv. Ekosistem ima svojo logiko 

delovanja, ki jo samo s sistemskim pristopom in že navedeno potrebo po upoštevanju 

soodvisnosti lahko razumemo in znotraj nje delujemo na način, da sistema kot takšnega 

ne ogrozimo. Če želimo ustvariti realno sliko razvojnih dosežkov in »konkurenčnosti« 

gospodarstva, tega ne moremo meriti le z bruto domačim proizvodom. V bilance je treba 

dodati računovodstvo naravnih virov na nacionalni in globalni ravni ter nove načine 

za merjenje kakovosti življenja vseh ljudi. Upoštevati moramo tako imenovane 

eksternalije – negativne posledice ekonomskih aktivnosti na okolje in zdravje ljudi oziroma 

stroške, ki predstavljajo breme za celotno družbo in ne  le za tiste, ki jih povzročajo. Na 

ravni podjetij je nujno razviti sistem poročanja, ki bo vključeval trajnostna načela, kar 

narekuje tudi Direktiva glede razkritja nefinančnih informac ij14, in učinkovit sistem 

certificiranja.  

 

Slika 6: Diagram ključnih sistemov, v katere umeščamo Kažipot (Circular Change, 2017, povzeto po: Potočnik, 
2017) 

                                                   

14 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095 
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C. Priložnosti za Evropo, priložnosti za Slovenijo 

Prehod Slovenije v krožno gospodarstvo naslanjamo tudi na vrsto že obstoječih politik in 

pravnih podlag, na strateške dokumente za razvoj države v naslednjih desetletjih, na cilje 

deležnikov, ki izvajajo vrsto aktivnosti za pospeševanje prehoda ter na že izdelane 

kažipote, modele in znanja vodilnih evropskih držav na tem področju, ter ključnih 

raziskovalnih institucij, med njimi so: 

- Sveženj EU za krožno gospodarstvo, predlagatelj J. Potočnik, druga verzija 

sprejeta decembra 2015 – to je osnova za uveljavljanje koncepta krožnega 

gospodarstva v EU in v Sloveniji 

- Vizija Slovenije 2050 in osnutek Strategije Slovenije 2030 – ta dva dokumenta 

prinašata jasno usmeritev Slovenije v družbo „Kakovosti življenja za vse“ – 

upoštevaje ciljev trajnostnega razvoja (SDG's) 

- SRS, Program za prehod v zeleno gospodarstvo, SPRS, Operativni program za ravnanje z 

odpadki, Operativni program za kohezijska sredstva 

- Ostali pomembni viri: OPZG, SRIP, Partnerstvo za zeleno gospodarstvo 

- Zgledi: Roadmap SITRA, Roadmap Nizozemska, EMF Policy Toolkit 

- Energetski koncept 2030 – v nastajanju  

 

SRIP Akcijski načrt: stebri:   

• trajnostna energija – omenimo pri gradnikih 

• Biomasa – sem sodi tudi les, sega v področje prehrambnih sistemov 

• Sekundarne surovine – predelovalna industrija (v smislu simbioze) 

• Funkcionalni materiali – tudi les, tudi predelovalna 

• Procesi in tehnologija, Poslovni modeli   so horizontalna področja, v circular 

change 

Prednosti prehoda v krožno gospodarstvo za Evropo se v grobem lahko strnejo v 

učinke kot so: čistejše okolje, bolj stabilno podnebje, nova delovna mesta, višja 

konkurenčnost gospodarstva, manjša odvisnost od uvoza virov, krepitev ekonomske in 

družbene stabilnosti, okrepljena inovativnost in nove poslovne priložnosti. Za državljane 

pomeni tudi nižanje življenjskih stroškov (na primer za bivanje, za mobilnost, za hrano) 

Pripombe dodal [N1]: 1.Naštejemo EU in slovenske 
dokumente: 
 
Akcijski načrta SRIP S4 
OPZG 
NPVO 
 
 
Deležniki: PZG, SOS, SVRK,... 
 

Zgledi:  Leading the cycle – Finnish road map to a 

circular economy 2016-2025 (SITRA) 

 

- A toolkit for Policymakers (Ellen MacArthur 

Foundation) 

 

A Circular Economy in the Netherlands by 2050 (NL) 
 
 

 

 

 

 
 
 

Pripombe dodal [N2]: Relacija: kažipot  pokaže na širše 
družbeno-ekonomske »sisteme«, srip an bolj tehničen, 
v smislu horizontal smo čisto komplementarni: IKT, poslovni 
modeli 

https://www.government.nl/binaries/government/documents/policy-notes/2016/09/14/a-circular-economy-in-the-netherlands-by-2050/17037+Circulaire+Economie_EN.PDF
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in višjo kakovost bivanja. Bistveno je, da razumemo, kaj znamo »prevesti« na raven 

Slovenije kot potencial, ki ga želimo izkoristiti. Krožni prehod zajema prav vse sisteme, 

ki »gradijo« državo oz. družbo:  gospodinjstva, zasebni sektor, mesta, javne 

ustanove, itd.  

To pomeni, da se priložnosti in izzivi za Slovenijo pojavljajo tako na očitnih, kot tudi manj 

očitnih področjih. Ker smo odvisni od uvoza materialov je zbiranje in recikliranje za 

namen zapiranja snovnega kroga priložnost za nižanje odvisnosti od uvoženih materialov. 

Na ravni zbiranja komunalnih odpadkov dosegamo dobre rezultate: v 2016 je bilo 

ločeno zbranih 67% komunalnih frakcij15, medtem ko smo v reciklaži še pod evropskim 

povprečjem: v 2015 smo dosegli 54% stopnjo recikliranja16. Imamo tudi tradicionalne 

industrije, na primer jeklarstvo, kjer dosegajo skoraj 100% recikliranje in se obenem 

pospešeno digitalizirajo, s tem pa znižujejo tveganja in izboljšujejo svoj položaj na 

globalnem trgu. Tudi zeleno javno naročanje s prenovo zakonodaje odpira možnosti za 

»ozelenitev« javnega sektorja ob prehodu na krožne izdelke in storitve, s tem pa daje jasno 

spodbudo gospodarstvu in javni sektor postavlja na čelo krožnega prehoda. Močne so 

civilne iniciative, ki spodbujajo prehajanje od linearnih v krožne modele, spodbujajo 

omejevanje potrošnje in uporabo storitev namesto izdelkov. Tudi na ravni mest, ki so se 

zavezala krožnemu prehodu, smo zgled v Evropi – Ljubljana in Maribor krepita svojo 

mednarodno vlogo »svetilnikov« krožnih mest in sta uspešni pri pridobivanju finančnih 

virov. 

Vsak od teh primerov bo za uspešno udejanjanje priložnosti krožnega gospodarstva 

potreboval sodelovanje različnih panog in deležnikov: države, podjetij ter državljanov, 

ki so s svojimi odločitvami, dejanskimi izbiramo in vrednotami tisti, ki krožne spremembe 

živijo in pospešujejo. Prehod v krožno gospodarstvo je kompleksen, celovit in 

predvsem dolgoročen proces, za razumevanje katerega lahko uporabimo kot oporo 

miselni pristop, ki smo ga poimenovali »krožni trikotnik«. 

 

                                                   

15 Statistični urad, Republika Slovenija, 2017 
16 EUROSTAT, 2017b 

Pripombe dodal [N3]: Turizem! 
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D. Trije vidiki krožnega prehoda: krožni trikotnik  

Priporočila Kažipota se prvenstveno nanašajo na sistemski prehod v krožno 

gospodarstvo. Ob tem pa se zavedamo treh ključnih vidikov krožnega prehoda: ob 

sistemskem upoštevamo še vidik poslovne transformacije ali spreminjanja poslovnih 

modelov in kulturni vidik, ki se odraža v spremembi vrednot ter vrednostnega utemeljevanja 

in upravljanja medsebojnih odnosov med gospodarskimi subjekti in ljudmi nasploh. To 

prepletenost treh vidikov ponazarja krožni trikotnik, miselni pristop, ki nas vodi pri 

oslikovanju Kažipota. 

 

Slika 7: Krožni trikotnik (Giacomelli media – Circular Change, 2017) 

 

1. Krožno gospodarstvo – preobrazba poslovnih modelov iz linearnih v krožne prinaša 

nove verige vrednosti in nove oblike sodelovanja. Za organizacije pomeni velik izziv, saj 

se z spremembe sočasno pojavljajo na več ravneh – na primer na strani dobaviteljev, pri 

razvoju novih tehnologij, pri preoblikovanju organizacijske kulture, pri vstopanju na nove 

trge, pri sodelovanju s komplementarnimi dejavnostmi … Za obvladovanje tako celovitih 

sprememb je nujno vključujoče voditeljstvo, odprtost za inovacije in nova znanja, 

dolgoročna usmerjenost in prilagajanje spreminjajočim razmeram, prožni poslovni modeli. 

Prehod iz linearnih v krožne modele se na ravni podjetij lahko izraža v: 

Pripombe dodal [N4]: Še ena ideja: v reportu od WCSD 
omenjajo 3 vrste inovacij: 1. procesne (da več recikliramo) 2. 
produktne (boljši proizvod) in 3. poslovni modeli  
 
zadnje so najtežje in dobro je, da poudarimo, da se Kažipot 
naslanja predvsem na to. SRIP akcijski načrt veliko govori o 
tehnologijah, tehnoloških procesih, manj pa o poslovnih 
modelih 

Pripombe dodal [N5]: En kratek case pri vsakem?   
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• Krožnem oblikovanju – načrtovanju izdelkov na način, da so ti zasnovani 

modularno, z mislijo na to, da jih bo čim enostavneje vzdrževati, popravljati, 

dograjevati, obnavljati, razstaviti, reciklirati… 

• Prehajanju od izdelkov k storitvam – kupec postane uporabnik in plačuje za 

storitev, lastništvo izdelka ostane pri proizvajalcu, kar mu omogoča, da se odloči za 

proizvodnjo trajnejših, kakovostnejših izdelkov po višji ceni, z daljšim rokom 

uporabe in zasnovanimi po načelih krožnega oblikovanja, da lahko materiale, ki so 

uporabljeni, čim bolje izkoristi in obdrži v lasti ter tako znižuje stroške nabave 

materiala in obvladuje cenovna tveganja surovin 

• Industrijski simbiozi – različni deležniki med seboj izmenjujejo materiale / 

surovine, ki so bile nekoč deklarirane kot odpadki. Pomeni, da se količina odpadnih 

snovi zmanjšuje, uporabna vrednost materiala pa zvišuje. 

• Zapiranju energijskih zank – višek energije enega poslovnega subjekta lahko 

postane vhodna energija za drugega. Na ta način se učinkovitost rabe energije 

močno poveča, stroški znižajo, negativni vplivi na okolje pa zmanjšajo. 

2. Krožne spremembe – za uveljavitev krožnega gospodarstva je nujen sistemski pristop. 

Pomeni, da se preobrazba dogaja na več ravneh sočasno. Ne more se odvijati le znotraj 

enega ministrstva, niti to ne more biti izključno odgovornost vlade. Za udejanjanje 

sprememb smo soodgovorni vsi.  

V Sloveniji je krožno gospodarstvo že opredeljeno v viziji in strateških dokumentih vlade, 

potrebujemo še bolj celovito podporo z ustreznimi indikatorji, temu pa mora slediti 

spremljanje in letno poročanje. Krožna tranzicija mora biti vpeta v proces semestra EU in 

ekonomskega upravljanja, če naj dejansko zaživi. 

Kaj vse vključuje celovit sistemski pristop (poleg že zgoraj omenjenih sprememb na 

ravni poslovnih modelov):   

• nadgradnja nacionalnih statistik in računov,  

• uvajanje podjetniškega trajnostnega računovodstva,  

• sprememba davčne politike,  

• sprememba politike subvencij,  

• prehod na zelena javna naročila,  

• raba bančnega potenciala,  

Pripombe dodal [N6]: Izpustimo 
 

Pripombe dodal [N7]: Zakonodaja? Odpadki, itd 
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• prilagojene investicijske politike,  

• usmerjanje znanosti in raziskav, podpora inovacijam,  

• izgradnja infrastrukture,  

• izobraževanje in osveščanje vseh deležnikov … 

• dolgoročni signali za podjetja  

 

3. Krožna kultura - sprememba vrednostnega sistema in družbenih odnosov, utemeljenih 

na novi narativnosti. V tej luči je pomembno sodelovanje med deležniki, razumevanje 

različnih interesov in njihovo usklajevanje, spodbujanje dialoga in sposobnost oblikovanja 

rešitev. Posebej pomembno je, da prisluhnemo tistim, ki v procesu prehoda iz linearnega 

v krožno gospodarstvo na kratek rok izgubljajo.  

Velika priložnost se razpira tudi v dialogu s socialnimi partnerji. Krožni koncept je tudi 

politično privlačen in sprejemljiv. Vse prevečkrat govorimo o ekonomskih in okoljskih vidikih 

prehoda, premalo pozornosti pa namenjamo družbenim, socialnim vidikom in priložnostim, 

ki jih krožna tranzicija prinaša tudi ranljivim skupinam. Prostor za dialog med sindikati in 

delodajalci, usmerjen na prihodnost dela in nove priložnosti, ki jih skupaj lahko izkoristimo, 

ostaja še nezaseden.  

Ključen pomen Krožnega trikotnika je v upoštevanju načela, da ne glede na to, 

katerega od treh vidikov krožnega prehoda proučujemo in na kateri ravni 

sistemskega prehoda se nahajamo, moramo vselej upoštevati tudi druga dva. Za 

uspešen premik vsebovan na primer v uvedbi sistemskega ukrepa, uresničevanju procesa 

preobrazbe poslovnega modela posameznega podjetja ali pa pri vključevanju mladih v 

krožni prehod, morajo biti aktivnosti v vseh treh smereh med seboj usklajene, sicer rezultat 

ne more biti dosežen.  
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III. GRADNIKI KAŽIPOTA IN POTENCIALI 

 

A. Gradniki 

Gradniki, ki jih upoštevamo kot pomembne pri Kažipotu, so zbrani na podlagi  upoštevanja 

primerljivih dokumentov iz drugih evropskih držav, strokovne literature ter spoznanj zajetih 

v okviru regionalnih posvetov.  

Pomemben nosilec sprememb so državljani. Kot osrednji uporabniki in generatorji 

potrošnje, na njih temelji sprememba krožne kulture, ki jo razumemo kot močan element 

prehoda sLOVEnije v krožno gospodarstvo (Krožni trikotnik). Zasledujemo osrednji cilj 

Vizije Slovenije 2050 – kakovost življenja za vse. 

Značilne za Slovenijo so močne civilne iniciative, aktivnosti nevladnih organizacij in 

pobude komunalnih podjetij, ki spodbujajo uveljavljanje krožnih praks. V Kažipotu se v 

veliki meri opiramo nanje, močno zastopane so bile na posvetih, kar je določilo tudi 

vsebinske poudarke, ki smo jih zapisali v regionalna poročila.  

Vlogo državljanov vključujemo se zavedajoč, da kot uporabniki storitev in kot potrošniki s 

svojimi izbirami in ravnanjem krožno kulturo sooblikujejo, pri čemer se za krožne rešitve 

odločajo predvsem, če so te cenovno primerljive linearnim in če so enostavno 

dostopne. Na primer – prevoz v obliki delitvene ekonomije, ki ga predstavlja platforma 

prevozi.org, se je uveljavil iz potrebe po hitrih in enostavnih povezavah med kraji, kjer javni 

prevoz ne deluje učinkovito. Ker je storitev dostopna, udobna, varna in ugodna, je dobila 

številne uporabnike.   
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Potrebno bo investirati v krožni prehod, omogočiti spodbude za spreminjanje navad 

potrošnikov / uporabnikov na eni in proizvajalcev / ponudnikov na drugi strani.  

V ozaveščenih državljanih vidimo tudi nosilce spremenjenega odnosa do same 

potrošnje. Kdaj se odločiti za nakup, kdaj raje uporabiti obstoječe izdelke in jih popraviti, 

obnoviti, morda si jih izposoditi ali zamenjati, souporabljati, to so pomembni koraki na poti 

spreminjanja navad in narekovanja oblike in obsega potrošnje. 

Spremenjene navade državljanov so neposredno povezane z gospodarskimi aktivnostmi, 

ki morajo slediti krožnim načelom, če naj podpirajo spremenjene vzorce potrošnje. 

Predstavljamo štiri področja, v okviru katerih se udejanjajo krožni poslovni modeli: 

prehrambni sistem, gozdno-lesne verige, predelovalna industrija in mobilnost. 

 

B. Krožni potenciali Slovenije 

Vprašanje, na katerega Kažipot išče odgovor je: Kakšne priložnosti krožno 

gospodarstvo prinaša Sloveniji? Kažipot razumemo kot »živ sistem«, ki se v času 

nadgrajuje, dopolnjuje, prilagaja. Zato tudi pri opredeljevanju potencialov ne želimo 

postavljati novih omejitev, oblikovati silosov ali grozdov, »konkurirati« SRIPom ali 

obstoječim združenjem in zbornicam. Ravno nasprotno – z vključevanjem kar najširšega 

nabora deležnikov, ki ga v prvem koraku zaokrožujemo s tistimi, ki so se aktivno 

udeležili dvanajstih Regionalnih posvetov, prepoznavamo krožne prakse, ki so v 

Sloveniji že delujoče in so lahko dober zgled, ter okoli njih gradimo povezave, ki naj se 

preoblikujejo v čim bolj prožne, inovativne in tako tudi konkurenčne krožne modele. 

Predstavljena štiri področja so nastala kot povzetki terenskega pristopa na eni, 

upoštevanja razpoložljivih relevantnih podatkov in meril na drugi ter primerljivih 

poskusov v mednarodnem prostoru na tretji strani. Umeščena so v umeščena širši 

okvir17, ki ga zarisujejo viri iz katerih zajemamo in nanje vplivamo: zemlja, voda, materiali, 

ter globalno segrevanje kot ključni problem današnjega časa. Skozi krožno gospodarstvo 

stremimo tudi k nizkoogljični Sloveniji.  

                                                   

17 Potočnik, 2017 

Pripombe dodal [N8]: Drugo ime – predelovalni sistem 

Pripombe dodal [N9]: Ta stavek izpustimo prosim 

Pripombe dodal [N10]: Tudi:  
 
Energetika 
IKT kot pospeševalec 
GRAJENO OKOLJE 
mesta in vasi 
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Slika 8: Prednostna področja in zunanji okvir Kažipota (Circular Change, 2017) 

Namen je, da prikažejo možnost povezovanja akterjev, prenašanje znanj in izkušenj med 

njimi in hkrati pozicioniranje v vlogi »krožnih prebojnikov« tako na nacionalni kot 

mednarodni ravni. To, da se v hitro spreminjajočem in težko predvidljivem prehodu v 

novo paradigmo krožnosti vsi učimo, delamo napake in se iz njih naučimo še več, je 

skupno vsem in tega se nihče od voditeljev krožnega prehoda ne sramuje. Zato je delitev 

izkušenj, utemeljena na odprtem dialogu in pripravljenosti za sodelovanje del nove, krožne 

(poslovne) kulture, h kateri želi prispevati tudi Kažipot.  

 

Štiri prepoznana področja: 

 

PREHRAMBNI SISTEM 

Kaj zajema: Vse stopnje pridelave, predelave, transporta, prodaje, potrošnje hrane ter 

zbiranja in  obdelave odpadnih organskih snovi. 

Zakaj: Oskrba s prehrano je najbolj osnovna družbena funkcija, zato je bolj kvalitetna, 

lokalno pridelana, itd. prehrana v skupnem interesu, v prehrambnem sistem pa se skrivajo 

Pripombe dodal [N11]: Novo ime – NE prednostna 
področja, pač pa nekaj drugega ☺  
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mnoge priložnosti v obliki povečevanja samooskrbe, prihrankov ter višje dodane 

vrednosti,... 

Kako merimo: Spremljamo način pridelave hrane, bruto bilančni presežek dušika, bruto 

bilančni presežek fosforja, delež dobave hrane od lokalnih proizvajalcev, količino odpadne 

hrane na prebivalca,…  

Primeri dobrih praks: Lušt, Panvita, Fonda, Eurosad 

Potenciali:  

• urbani vrtovi,  

• spodbujanje samooskrbe,  

• ekološko kmetijstvo, 

• skrb za ohranjanje kakovosti prsti, 

• revitalizacija degradirane zemlje, 

• bioekonomija (»biobased economy«) – biomasa kot nadomestilo za fosilna goriva  

• »zero mile« ponudba v restavracijah in na javnih dogodkih, 

• udejanjanje »zero waste« koncepta, 

• prilagajanje jedilnikov v javnih zavodih,  

• sprememba v upoštevanju rokov trajanja  

• nameščanje kompostnikov, 

• zmanjševanje količin zavržene hrane … 

 

LESNO-GOZDNE VERIGE  

Program Les je lep, veliko drugih aktov za spodbujanje lesnih verig 

SRIP Pametne in lesene stavbe 

Ni še veliko primerov krožnosti 

Slovenska gozdno lesna tehnološka platforma 

V Slo veliko MSP, ki potrebujejo pomoč pri razvoju in prijavi na razpise/EU sredstva  

Ključno je podpreti razvoj – tudi malih podjetij – promocija končnih izdelkov, ki potegne za seboj 

celotno verigo 

Kaj zajema: Vse stopnje pridelave, predelave, transporta, prodaje lesa, ter ravnanja z 

odpadnim lesom, izdelki iz lesa, nanotehnologije, turizem, gradnja (visoke zgradbe) 

Pripombe dodal [N12]: Tukaj je najbolj kritično, da 
pametno izberemo dobre prakse 
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Zakaj: Slovenija je ena najbolj gozdnatih držav na svetu, les je eden od najbolj »krožnih« 

materialov, vendar pa so priložnosti v razvoju lesnih verig v veliki meri še neizkoriščene, 

kar poudarjajo vsi deležniki iz skoraj vseh slovenskih regij 

Kako merimo: Spremljamo povezavo z dodano vrednostjo (od okroglega lesa do 

izdelkov), delež CO2 nevtralnega goriva (sekanci, paleti, drva) v rabi energije za ogrevanje, 

delež obnovljivih virov energije v končni porabi energije, delež gradnje lesenih stavb, 

razmerje uvoza in izvoza okroglega lesa, razmerje uvoza in izvoza lesa za kurjavo … 

Primeri dobrih praks: Območno predelovalni lesni Center Kočevski les, Lesno 
predelovalni center Šentrupert, Lumar, Riko, Melamin, Tanin 

Potenciali: 

• lesena gradnja, 

• stavbe kot »banke materialov«, 

• ponovna uporaba lesa, 

• popravila izdelkov, 

• vključevanje v zelena javna naročila, 

• povezave s papirniško industrijo za nove inovacije, 

• les kot energent, 

• inovativne čistilne naprave za vodo, 

• nano tehnologije, 

• pohištvena industrija, 

• predelava v gorivo, 
 

PREDELOVALNA INDUSTRIJA  

Kaj zajema: Vsa industrijska podjetja, ki materiale iz surove oblike predelujejo v proizvode 

ter polproizvode in podjetja, ki delujejo znotraj njihovih oskrbnih verig 

Zakaj: Predelovalna industrija je eden glavnih in najbolj izvozno naravnanih sektorjev v 

državi, obenem pa močno odvisna od uvoza in eden glavnih porabnikov materialov, vode 

in energije, ter eden največjih proizvajalcev odpadnih snovi 

Kako merimo: Spremljamo snovno storilnost - število simbioz oz. popravljalnic / centrov 

ponovne uporabe, število zelenih delovnih mest, delež recikliranih surovin na vhodu v 

panogi, delež spremenjenih poslovnih modelov (od izdelkov do storitev oz. funkcij), delež 

recikliranih materialov v vhodnih surovinah, zelena javna naročila, rabo OVE predelovalni 

sistem …  

Pripombe dodal [N13]: Rečimo temu predelovalni sistem 
in ga opredelimo: če rečemo temu sistem, potem lahko 
vključimo še vse ostale člene v verigi, tudi eko-design in 
podobno 
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Primeri dobrih praks: Aquafil, Revoz, Talum, Sij, Iskraemeco, Benedetti Fashion 

Potenciali: 

• industrijska simbioza, 

• uporaba sekundarnih virov, 

• prehod na OVE, 

• krožni design, 

• inovativni materiali, 

• zmanjševanje uporabe redkih materialov – kovin in mineralov, 

• transparentnost v oskrbovalnih verigah (»fair sourcing«), 

• zmanjševanje uporabe plastike in njeno nadomeščanje, 

• zmanjševanje uporabe nevarnih kemikalij, 

• krepitev reciklaže,… 
 

MOBILNOST  

Kaj zajema: Vse sisteme, ki so povezani z premikanjem ljudi: različni načini transporta, 

od javnih do zasebnih, infrastruktura, navade, povezane z mobilnostjo itd.  

Zakaj: Mobilnost je prav tako ena od bistvenih družbenih funkcij in področje, ki je zaradi 

specifičnosti Slovenije (razpršene poselitve) eden ključnih izzivov za prehod v krožno 

gospodarstvo  

Slovenija zaradi svoje geografske lege in velikosti lahko postane referenčni 

laboratorij zelene mobilnosti in vodilna država v demonstraciji in prenosu tehnologij 

zelene mobilnosti na trg. 

Kako: Spremljamo mobilnost potniške kilometre (cestni javni linijski prevoz, železniški 

prevoz, zračni prevoz), število osebnih vozil v uporabi fizičnih oseb na 1000 preb., število 

potnikov,  cestni javni linijski prevoz, mestni javni linijski prevoz, železniški prevoz, zračni 

prevoz, pristaniški promet, število vozil - osebni avtomobili na 1000 prebivalcev, skupno 

uporabo deljenih prevozov, elektrifikacijo vozil z deležem električnih vozil 

Primeri: AVANT2GO, GOOPTI, PREVOZI.ORG, EDISON 

• eko mobilnost, 

• elektrifikacija, 

• bio-plin, 

• javni prevozi, 

• mobilnost kot storitev 

• deljenje prevozov (»car sharing«) 
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IV. KAKO NAPREJ – PRIPOROČILA 

 

• Krožno gospodarstvo kot strateška prioriteta Slovenije, upoštevana kot 

horizontalna povezava med vsemi področji – tudi na ravni SRIP-ov 

• TURIZEM  

• Podatkovni model – razvoj evropsko primerljivega modela za spremljanje 

krožnosti  

• Mesta kot osrednja torišča za udejanjanje prehoda v krožno gospodarstvo – 

poudarek na vključevanju meščanov, državljanov in njihovih iniciativ, poligon za 

testiranje in udejanjanje konceptov  

• Jasnejše komuniciranje zelenih naročil in njihovo doslednejše izvajanje tudi na 

ravni javnih institucij 

• Spodbujanje priprave krožnih projektov, ki bodo uspešno kandidirali za že 

razpoložljiva finančna sredstva in za novo finančno perspektivo  

• Krožno stičišče (hub), vzpostavitev v Sloveniji kot središče za JV Evropo 

• Povezovanje krožnih modelov in digitalizacije – uporaba razpoložljivih 

podatkov, »blockchain« tehnologij 

• Povezovanje krožnega gospodarstva in bioekonomije 

• Vlaganja v raziskave in razvoj z jasnim ciljem – rešitve za pospešitev krožnega 

prehoda 

• Jasni signali investitorjem – domačim in tujim – krožno kot zaveza 

• Nadgrajevanje uveljavljenih dobrih praks državljanov in zagotavljanje spodbud 

• Predstavitev in utemeljitev krožnega oblikovanja – ozaveščanje, izobraževanje 
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• Spodbujanje medsektorskega sodelovanja – terensko delo s konkretnimi 

krožnimi pionirji – multipliciranje učinkov 

• Vključitev krožnega gospodarstva v celotno izobraževalno vertikalo 

• Opolnomočenje kreativnih industrij – vključitev v proces transformacije 

poslovnih modelov iz linearnih v krožne 

• Promocijske aktivnosti Slovenije utemeljene na »zeleni in digitalni« 

referenčnosti – še več pozornosti in podpore posameznikom, podjetjem, drugim 

deležnikom, ki so krožni prebojniki 

• Uporaba vzpostavljenih mednarodnih povezav na področju krožnega 

gospodarstva za krepitev poslovnih vezi in mednarodne konkurenčnosti (Ellen 

MacArthur Fundacija, WEF, CESEP…) 

• Nosilci primerov dobrih krožnih praks kot »ambasadorji« na področju 

gospodarske diplomacije 

 

 

 

 

 

Pripombe dodal [N14]:  dizajn 

Pripombe dodal [N15]: Turizem? 
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V. NASLEDNJI KORAKI V PROCESU KAŽIPOTA 

 

Slika 9: Krožna pot od začetka do konca (Circular Change, 2017) 

Izvedba strukturiranih intervjujev s ključnimi deležniki, da ustrezno dopolnimo Kažipot 

predvsem z vidika predlogov, priporočil, ovir. Intervjuji bodo potekali med decembrom 

2017 in februarjem 2018. 

DELEŽNIK Kontaktna oseba Datum srečanja 

1. SVRK Timotej Šoš 

Marjana Dermelj 

Igor Wosner, Marko Hren 

x 

2. SRIP Aleksandra Podgornik 

Dragica Marinič 

xx 

3. GZS LJUBLJANA Sonja Šmuc x 

4. SOS Saša Kek x 

5. SPIRIT Gorazd Mihelič  

Pripombe dodal [N16]: Pustimo v osnutku, v končnem 
dokumentu izbrišemo, oziroma na kratko omenimo v primeru, 
da imamo kratko poglavje »Kako je Kažipot« nastajal  finci 
ga imajo 
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6. OBRTNA ZBORNICA Branko Meh  

7. EKOLOGI BREZ MEJA Erika Oblak  

8. UMANOTERA Gaja Brecelj  

9. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Aleš Kuhar x 

10. EDISON Iztok Seljak  

11. IPOP Petra Očkerl 

Ajdan Cerar 

 

12. MESTO LJUBLJANA Tjaša Ficko  

13. MAO Matevž Čelik Vidmar x 

14. POLIGON Luka Piškorič x 

15. ZDRUŽENJE MANAGER Saša Mrak  

16. AM CHAM Ajša Vodnik x 

17. ZMOS Miloš Šenčur  

18. CER   Ana Bregar Struna  

19. Ostali ….   

 

Predlogi: 

• Predlogi vezani na strukturirane intervjuje z deležniki kot dopolnitev dokumenta 

• Skupno srečanje vseh SRIPov – delavnica – horizontalna povezava 

• Opcija - ustanovitev skupine strokovnjakov za dodelavo priporočil prehoda v 

krožno gospodarstvo. (po vzoru Danske – vodstva podjetij) 

VI. PRILOGE 

a. Literatura in viri 

b. Kolofon 

c. Dobre prakse, deležniki, pravne podlage in dokumenti – tabela    

d. Kazalniki krožnega prehoda        - DOPOLNIMO Z ROBERTOM  EU POLICY 

FRAMEWORK 

 

 

 

Pripombe dodal [N17]: IZBRIŠEMO 

Pripombe dodal [N18]: V končnem dokumentu to ne bo 
priloga, pač pa zadnja stran, ali ne? 

Pripombe dodal [N19]: Tadejev prispevek damo v seznam 
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c) Kazalniki krožnega prehoda 

Priloga predstavlja predlagane načine za spremljanje krožnega prehoda ter za 

kvalitativno in kvantitativno ocenjevanje krožnih potencialov posameznih sektorjev, 

podjetij in države na način, ki bo omogočal primerjavo z drugimi evropskimi državami. 

Predstavljeni modeli so namenjeni razpravi in bodo v naslednji fazi projekta usklajeni z 

domačimi in tujimi strokovnjaki in institucijami.  

1.) Kazalniki krožnega prehoda za vso Slovenijo 

Osnovna skupina indikatorjev za merjenje krožnega prehoda na državni ravni. Razen 

prvega sklopa, ki prikazuje indikatorjev in cilje krožnosti in je povzet po osnutku Strategije 

razvoja Slovenije 2030, so povzeti indikatorji povzeti po predlogih EU.   

 

 

 

 

Kazalniki prehoda v krožno gospodarstvo za celotno Slovenijo: 2100000 <- štev.preb. -> 508000000

Vrsta / skupina kazalnikov kazalnik enota Slovenija leto EU leto cilj Slovenija (2030) Eurostat opomba

Krovni kazalniki snovna storilnost SKM/kg 1.89 2016 2.23 2016 3.5 SRS2030 osnutek

emisijska storilnost SKM/kg CO2 ekv. 2.9 2015 3.3 2015 povprečje EU

delež obnovljivih virov v končni rabi energije % 22% 2015 16.70% 2015 27%

Kazalniki krožnega gospodarstva Eco innovation scoreboard

Trajnostno ravnanje z viri

Snovni odtis - domača raba snovi, ton/prebivalca t/preb. 13.3 2015 13.2 2015

nama_10_gdp

env_ac_mfa Italija, npr. 6,9 t/p

snovna storilnost SKM/kg 1.894 2016 2.2322 2016 sdg_12_20

nastajanje in reciklaža komunalnih odpadkov kg/preb. 449 2015 476 2015 ten00110, te_env_was, t_env_wasst

reciklaža komunalnih odpadkov (s kompostiranjem 

in anaerobno presnovo) % 54% 2015 45% 2015

Družbena ozaveščenost

prebivalci, ki so izbrali alternativo nakupu novih 

izdelkov 2013 2013 Flash Eurobarometer 388 (Survey in 2013)rezultati ankete v 2013

- remanufactured (popravljen, dodelan izdelek z 

garancijo) %

29%

35% povečati

Bought a remanufactured product. This is a used 

product, the faulty or old components of which have 

been substituted, and which is sold with the same 

guarantees as a new product.

- najem izdelka namesto nakupa oz. nakup storitve %

20%

21% povečati

Leased or rented a product instead of buying it (e.g. a 

washing machine, furniture)

- delitev, organizirana ali neformalna %

26%

27% povečati

Used sharing schemes. These can be organised, like 

car or bike sharing schemes, or informal, like 

neighbours sharing lawn mowers.

- nobena od gornjih alternativ % 44% 43% None of these alternatives (DO NOT READ OUT)

pokrivanje KG tem v elektronskih medijih v 2016, 

število objavljenih člankov število 379 2016 51,259 2016 10% rast letno EIO, Meltwater data Kitajska 239.651, ZDA 17.562 v 2016

število/1000 preb. 0.180 0.101

promet popravil računalnikov in osebnih dobrin M€ 78.6 2014 28,109.20 2014 Estat - annual detailed enterprise statistics for services

M€/M preb. 37.429 55.333

število podjetij za storitve popravil računalnikov, 

osebnih in gospod. aparatov število podjetij 1,127 2014 209,739 2014 -''-

št.podj./1000 preb. 0.537 0.413

število zaposlitev 734 2014 229,749 2014 -''- one man bands?

št. zap./1000 preb. 0.350 0.452

Poslovni kazalniki

ovire pri uvajanju KG ukrepov za podjetja % po kriterijih v opombah Flash Eurobarometer 441, 2016

pomanjkanje človeških virov, kompleksni 

administrativni in pravni postopki, težko pridobivanje 

finančnih sredstev, pomanjkanje znanja, stroški 

doseganja zakonskih zahtev ali standardov, drugo

viri financiranja KG dejavnosti % po kriterijih v opombah -''-

bančni kredit, EU skladi, zelena posojila, državne 

subvencije, alternativni viri, samofinanciranje, drugo

razpoložljivost informacij za dostop do KG 

projektov / ukrepov % po kriterijih v opombah -''-

dovolj informacij, nekaj info, malo ali nič info, nismo 

iskali info, ne vem

delež od vseh inovat. podjetij, ki so omogočila 

/poenostavila reciklažo izdelkov po uporabi % proizvodnih inovat. podjetij 17.10% 2014

% storitvenih inovat. podjetij 13% 2014

delež od vseh inov. podjetij, ki so podaljšala 

uporabno življenjsko dobo izdelka z inovacijami / 

bolj robustno sestavo % proizvodnih inovat. podjetij 24.10% 2014 CIS - Community Innovation Survey 2014

% storitvenih inovat. podjetij 16.20% 2014

delež od vseh inovat. podjetij, ki so reciklirala 

odpadke, vodo ali snovi za lastno rabo % proizvodnih inovat. podjetij 24.40% 2014

% storitvenih inovat. podjetij 16.20% 2014
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2.) kazalniki za merjenje krožnega prehoda v štirih prednostnih področjih 

 

Predlagan nabor kazalnikov bo preverjen in usklajen s pristojnimi strokovnjaki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Področje kategorija kazalnik prehoda v KG enota leto (SI) vrednost SI vrednost EU28 trend SI opomba vir

2013 2014 2015 2016

prehrambni sistem

(potrebna pomoč prof. Aleša Kuharja) količina odpadne hrane na prebivalca kg/preb. 2014 73 149 64 73 možno slediti tudi po 4 dejavnostih: proizvodnja hrane 24%, trgovina z živili 9%, gostinstvo in strežba 19%, gospodinjstva 48%

http://www.stat.si/dokume

nt/9173/hrana_med_odpad

ki.pdf 

bruto bilančni presežek dušika kg/ha 2015 44 51 69 42 22

bruto bilančni presežek posforja kg/ha 2015 2 2 6 1 2

delež dobave hrane od lokalnih proizvajalcev? glede na poznane podatke nesledljivo - BF?

lesne verige

(potrebna pomoč z lesarstva oz. gradbeništva) povezava z dodano vrednostjo (okrogli les -> izdelki) €/t

delež CO2 nevtralnega goriva (sekanci, peleti, drva) v rabi energije za ogrevanje%

delež obnovljivih virov energije v končni porabi energije % ta vključuje, poleg lesa, tudi sonce, geotermalno energijo

delež gradnje lesenih stavb %

razmerje uvoza in izvoza okroglega lesa % 2016 14.9% ni relevantno razmerje volumnov v m3

razmerje uvoza in izvoza lesa za kurjavo % 2016 50.40% n.r. 70.2 39.9 40 50.4

predelovalna industrija

(precej panog, nekatere težko združljive v "isti" kazalnik)snovna storilnost SKM/kg 2016 1.89 2.23 SKM - standard kupne moči, ang. PPS purchasing power standard

število simbioz oz. popravljalnic / centrov ponovne uporabe ? morda potrebno dopolniti klasifikacijo dejavnost

število zelenih delovnih mest

delež recikliranih surovin na vhodu v panogi ________________ % neprimerljivo med panogami - zbiranje po panogah

delež spremenjenih poslovnih modelov (izdelek -> storitev oz. funkcija) %

delež recikliranih materialov v vhodnih surovinah %

zelena javna naročila %

raba OVE %

mobilnost

potniški kilometri cestni javni linijski prevoz pkm 2016 518,600,000

železniški prevoz pkm 2016 680,100

zračni prevoz pkm 2016 1,480,900

število osebnih vozil v uporabi fizičnih oseb na 1000 preb. 2015 495

število potnikov cestni javni linijski prevoz 2016 30,287,000

mestni javni linijski prevoz 2016 51,986,000

železniški prevoz 2016 14,008,000

zračni prevoz 2016 1,452,000

pristaniški promet 2016 109,000

število vozil osebni avtomobili na 1000 prebivalcev p-1 2015 523 516 518 523

skupna uporaba % deljenih prevozov % potrebno razviti metodo merjenja

elektrifikacija vozil % električnih vozil %
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3.) Ekosistemski kazalniki 

 

Merijo stanje osnovnih virov, iz katerih črpamo in vanje vračamo odpadne snovi, torej 

zemlje (tal), vode, zraka in materiala (snovi) 

 

4.) Stopnje krožnosti 

 

Stopnje krožnosti so povzetek modela 10R18, omogočajo pa razvrščanje pristopov k ravnanju z 

materiali po lestvici krožnosti. 

. 

                                                   

18 PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Circular economy: measuring innovation in the product chain, 
Policy report, Jose Potting et al, Jan 2017 

opomba, Eustat koda

področje naravnega 

okolja kazalnik enota

EU-28 SI EU-28 SI

tla, zemlja produktivnost obdelovalne zemlje 80.8 74.8 2015 2015 SKM/km2 t2020_rd100

delež organske obdelovalne zemlje 6.69% 9.12% 2016 2016 % tsdpc_440

obdelano zemljišče na prebivalca 359.5 321.3 2015 2015 m2 pc lan_lcv_art, artificial land surfaces

pozidano 116 74.6 2015 2015 m2 pc -''-

nepozidano 240.7 240.8 2015 2015 m2 pc

ostalo 6.3 5.8 2015 2015 m2 pc

1 - 3 nadstropja 103.6 70.3 2015 2015 m2 pc

> 3 nadstropja 8.8 4.4 2015 2015 m2 pc

degradacija ekosistemov / naravnih habitatov

- ekološki odtis držav članic

- fragmentacija naravnih in polnaravnih področij

voda voda za kmetijsko uporabo (namakanje)

prebivlastvo, priključeno na javno vodovodno omrežje

indeks izkoriščenosti vode

raba sladkovodnih virov

ravnanje z odpadnimi vodami

zrak izpostavljenost PM10 v mestih / preseganja 15.99% 0% 2014 2014 % % populacije, ki je izpostavljena večk to 35 dni  v letu preseženi koncentraciji PM10 (50 ug/m3)

emisija NOx 35,156.69 2015 t/leto

emisija ostalih onesnaževal (PM2,5, SO2, CO2, NH3)

materiali, snovi komponente domače rabe virov tsdpc220

domača raba virov po snoveh tsdpc230

domača raba virov v tonah na prebivalca

letoGEO / vrednost

prednostne KG strategije v okviru proizvodne verige

krožno gospodarstvo šifra SI EN opis

SK10 Opustitev Refuse
narediti izdelek odvečen, tako da opustiš njegovo funkcijo ali da ponudiš tržišču isto 

funkcijo z drugačnim izdelkom / storitvijo

SK09 Razvoj Rethink
povečati intenzivnost uporabe izdelkov, npr. z deljenjem izdelkov ali lansiranjem 

večfunkcijskih izdelkov na trg

SK08 Zmanjšanje rabe virov Reduce
povečati učinkovitost v proizvodnji ali rabi izdelka z uporabo manj (neobnovljivih) 

naravnih virov in materialov

SK07 Ponovna uporaba Re-use
ponovno uporabiti zavrženi izdelek, ki je še uporaben in v dobrem stanju ter 

izpolnjuje prvotno funkcijo

SK06 Popravilo Repair
popraviti in vzdrževati pokvarjen izdelek, da bo še naprej uporaben za prvotno 

funcijo

SK05 Obnova Refurbish
obnoviti in osvežiti star izdelek

SK04 Ponovna izdelava Remanufacture
uporabiti dele zavrženega izdelka v novem izdelku z enako funkcijo

SK03 Sprememba namembnostiRepurpose
uporabiti zavržen izdelek ali njegove dele v novem izdelku z drugačno funkcijo

SK02 Reciklaža Recycle
obdelati materiale, da ohranijo višjo ali enako, oziroma nižjo kakovost.

SK01 Energijska izraba Recover
energijska izraba materialov

SK00 deponiranje

linearno gospodarstvo

Pametnejša raba izdelka 

in pametnejša 

proizvodnja

Podaljšana življenjska 

doba izdelka in njegovih 

delov

Uporaba materialov 

izdelka

višja 
stopnja 

krožnosti = 
manj 

naravnih 
virov in 

manj 
vplivov na 

okolje
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5.) Ocenjevanje krožnih priložnosti 

Pristop je utemeljen na ponderiranju glavnih gospodarskih dejavnosti v Sloveniji, kar 

omogoča izbiro sektorjev, kjer lahko krožno gospodarstvo doseže največji učinek. Dodan 

je model petih  krožnih poslovnih modelov REsolve, ki ga je razvil McKinsey, s pomočjo 

katerega lahko ocenimo – zaenkrat zgolj kvalitativno in z navajanjem primerov dobrih 

praks, uporaba katerih pristopov v kontekstu krožnega gospodastva ima znotraj 

posameznega sektorja največji potencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK10 SK09 SK08 SK07 SK06 SK05 SK04 SK03 SK02 SK01

2017 Opustitev Razvoj
Zmanjšanje 

rabe virov

Ponovna 

uporaba
Popravilo Obnova

Ponovna 

izdelava

Sprememba 

namembnosti
Reciklaža

Energijska 

izraba

B+C+D Industrija 100000

B RUDARSTVO 1395 1.40%

05 Pridobivanje premoga z

06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina z

07 Pridobivanje rud 0

08 Pridobivanje rudnin in kamnin z

09 Storitve za rudarstvo 19 0.02%

C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 90057 90.06%

10 Proizvodnja živil 5418 5.42%

11 Proizvodnja pijač 961 0.96%

12 Proizvodnja tobačnih izdelkov 0 0.00%

13 Proizvodnja tekstilij 1331 1.33%

14 Proizvodnja oblačil 677 0.68%

15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov 795 0.80%

16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, 

slame in protja, razen pohištva 2788 2.79%

17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja 2179 2.18%

18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 1706 1.71%

19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov z

20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov 4296 4.30%

21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov z

22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 6638 6.64%

23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov 3531 3.53%

24 Proizvodnja kovin 4595 4.60%

25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 12476 12.48%

26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov z

27 Proizvodnja električnih naprav 9691 9.69%

28 Proizvodnja drugih strojev in naprav 6476 6.48%

29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 6881 6.88%

30 Proizvodnja drugih vozil in plovil 305 0.31%

31 Proizvodnja pohištva 1576 1.58%

32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti 1521 1.52%

33 Popravila in montaža strojev in naprav 3807 3.81%

D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO 8548 8.55%

35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro 8548 8.55%

Potencial za (0% - majhen potencial, 100% - visok potencial) - primer, nepopolnoUteži po dejavnostih SKD 2008 po: SKD DEJAVNOST , LETO

Opombe: 

Uteži se uporabljajo pri agregiranju podatkov oziroma pri izračunu IIP za 

višje ravni SKD 2008. Kot uteži se uporabljajo deleži dodanih vrednosti v 

faktorskih stroških. Ti deleži temeljijo na podatkih o dodani vrednosti v 

faktorskih stroških (vir: strukturne statistike) in se za vsako leto izračunajo 

na novo, takoj, ko so na voljo novi podatki o dodani vrednosti.

Z rumeno obarvane dejavnosti, ki imajo več kot 3% doprinosa k prometu
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Dodatno) – po sestanku 18.1.2018 na MOP  

 

A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Področje

Št. 

kazalnika Kazalnik enota vir podatkov (EU) vir podatkov (SI)

Proizvodnja in poraba

1 Samozadostnost kritičnih surovin % JRC/DG GROW

2 Zeleno javno naročanje v EU objavah naročil število DG GROW

3 Nastajanje odpadkov

a) komunalni odpadki na prebivalca kg/preb. ESTAT SURS

b) nastajanje odpadkov (brez mineralnih odpadkov) na 

enoto BDP kg/€ ESTAT SURS

c) nastajanje odpadkov (brez mineralnih odpadkov) na 

enoto DSR* (DMC) % ESTAT

4 Odpadki hrane kg/preb. ESTAT/SANTE

Ravnanje z odpadki

5 Stopnja recikliranja

a) recikliranje komunalnih odpadkov % ESTAT

b) stopnja recikliranja vseh odpadkov razen mineralnih % ESTAT

6 Stopnja recikliranja specifičnih tokov odpadkov

a) skupaj embalaža % ESTAT

b) plastična embalaža % ESTAT

c) lesena embalaža % ESTAT

d) OEEO % ESTAT

e) bio odpadki % ESTAT

f) gradbeni odpadki % ESTAT

Sekundarne surovine

7 Delež recikliranih snovi v vhodnih snoveh (surovinah) % JRC/GROW

8 Trgovina z reciklabilnimi snovmi (znotraj EU, z RoW) M€ ali Mt ESTAT

Konkurenčnost, inovativnost, ekonomija

9

Privatna vlaganja, delovna mesta, dodana vrednost: 

reciklažno področje; popravila in ponovna uporaba

a) vlaganja M€ ESTAT

b) delovna mesta število ESTAT

c) dodana vrednost M€ ESTAT

10

Število patentov v povezavi z recikliranjem in 

sekundarnimi surovinami število PATSAT

* DSR - domača snovna raba (DMC - domestic material consumption)

** SR - statistične regije
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B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Področje

Št. 

kazalnika Kazalnik enota vir podatkov pogostnost časovnost

podatki 

za države prvo leto

Proizvodnja in poraba leto kazalnik

1 Samozadostnost kritičnih surovin % JRC/DG GROW na 3 leta EU + 2011

2 Zeleno javno naročanje v EU objavah naročil število DG GROW letno t-1 leto vse EU + 2021?

3 Nastajanje odpadkov

a) komunalni odpadki na prebivalca kg/preb. ESTAT letno t-1 leto vse EU + 1995

b) nastajanje odpadkov (brez mineralnih 

odpadkov) na enoto BDP kg/€ ESTAT na 2 leti t-2 leto vse EU + 2004

c) nastajanje odpadkov (brez mineralnih 

odpadkov) na enoto DMC % ESTAT na 2 leti t-2 leto vse EU + 2004

4 Odpadki hrane kg/preb. ESTAT/SANTE - - vse EU 2010?

Ravnanje z odpadki

5 Stopnja recikliranja

a) recikliranje komunalnih odpadkov % ESTAT letno t-1 leto vse EU + 1995

b) stopnja recikliranja vseh odpadkov razen 

mineralnih % ESTAT na 2 leti t-2 leto vse EU 2010

6

Stopnja recikliranja specifičnih tokov 

odpadkov

a) skupaj embalaža % ESTAT letno t-2 leto vse EU + 1997

b) plastična embalaža % ESTAT letno t-2 leto vse EU + 1997

c) lesena embalaža % ESTAT letno t-2 leto vse EU + 2005

d) OEEO % ESTAT letno t-2 leto vse EU 2005

e) bio odpadki % ESTAT letno t-1 leto vse EU + 1995

f) gradbeni odpadki % ESTAT na 2 leti t-2 leto vse EU 2010

Sekundarne surovine

7

Delež recikliranih snovi v vhodnih snoveh 

(surovinah) % JRC/GROW na 3 leta t-2 leto vse EU + 2011

8

Trgovina z reciklabilnimi snovmi (znotraj EU, z 

RoW) M€ ali Mt ESTAT letno t-1 leto vse EU + 1988

Konkurenčnost, inovativnost, ekonomija

9

Privatna vlaganja, delovna mesta, dodana 

vrednost: reciklažno področje; popravila in 

ponovna uporaba

a) vlaganja M€ ESTAT letno t-1 leto 1999

b) delovna mesta število ESTAT letno t-1 leto 1999

c) dodana vrednost M€ ESTAT letno t-1 leto 1999

10

Število patentov v povezavi z recikliranjem in 

sekundarnimi surovinami število PATSAT letno t-4 leta 1977

Slovenija
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d) Pravne podlage 

 

1.)  Veljavne pravne podlage, ki že omogočajo implementacijo načel krožnega 

gospodarstva 

 

 

1.1.) Evropska zakonodaja 

- Direktiva 98/2008/ES o odpadkih19, ki opredeljuje hierarhijo ravnanja z odpadki 

na temeljih krožnega gospodarstva v smislu preprečevanja njihovega nastajanja, 

pripravo za njihovo ponovno uporabo, recikliranje, drugo uporabo ter njihovo 

odstranjevanje. 

-  

- Direktiva 2008/1/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja20, 

ki določa, da je pri opredeljevanju najboljše razpoložljive tehnologije potrebno 

med drugim upoštevati tudi vidike zmanjševanja odpadkov, uporabo manj 

nevarnih snovi, čim manjši vpliv na okolje ter preprečevanje okoljskih nesreč. 

 

                                                   

19 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN 
20 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0001&from=SL 

Direktiva 
98/2008/ES

•Hierarhija ravnanja z 
odpadki

Direktiva 2008/1/ES

• Pri opredeljevanju 
najboljše razpoložljive 

tehnologije je potrebno 
med drugim upoštevati 

tudi vidike zmanjševanja 
odpadkov, vpliv na okolje.

Direktiva 
2014/25/EU

•Naročniku omogoča, da 
je merilo pri oddaji JN 

tudi okoljski vidik

Zakon o varstvu okolja

• Se morajo uporabiti najboljše 
razpoložljive tehnike

•Hierarhija ravnanja z odpadki določena v 
podzakonskem predpisu (Uredba o 

odpadkih)

Zakon o javnem naročanju

• Povzema merila iz direktive 2014/25/EU, 
in sicer naročniku omogoča, da je merilo 

pri oddaji JN tudi okoljski vidik.
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- Direktiva 2014/25/EU o javnem naročanju21, ki javnemu naročniku omogoča, da 

merilo pri oddaji javnega naročila ni zgolj najnižja cena, temveč tudi najboljše 

razmerje med kakovostjo in ceno ter okoljski in socialni vidiki, kar javnemu 

naročniku nudi pravno podlago za nabavo blaga ali storitev v skladu z načeli 

krožnega gospodarstva. 

 

1.2.) Nacionalna zakonodaja 

- Zakon o varstvu okolja22, ki v svojem 7. členu zapoveduje, da mora biti vsak poseg 

v okolje načrtovan in izveden tako, da zanj predstavlja čim manjšo obremenitev, 

zaradi česar se morajo uporabiti najboljše razpoložljive tehnike, predpisi, ki se 

nanašajo na ravnanje z odpadki pa morajo biti oblikovani tako, da sovpadajo z 

načeli krožnega gospodarstva. 

- Zakon o javnem naročanju23, ki pri oddaji javnega naročila povzema merila iz 

Direktive 2014/25/EU. 

 

2.) Zakonodaja v sprejemanju in v pripravi  

 

- Akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo24, ki obsega sveženj sprememb štirih 

področnih direktiv, zavezujoče cilje do leta 2030, hkrati pa tudi sveženj ukrepov za 

spodbujanje konkurenčnosti, ustvarjanje novih delovnih mest in trajnostno rast v 

okviru prehoda na sistem krožnega gospodarstva. 

- Green public procurement and the EU action plan for the Circular Economy25, ki 

predstavlja podlago za spodbujanje zelenega javnega naročanja. 

- Inception Impact Assesment - Minimum quality requirements for reused water in the 

EU26, sprejeto z namenom spodbujanja uporabe reciklirane vode. 

- Nacionalni strateški dokumenti, kot je Program ravnanja z odpadki in program 

preprečevanja odpadkov RS27, Strategija razvoja Slovenije 203028 in Vizija 

Slovenije 205029, katerih razvojni cilji sta med drugim nizkoogljično krožno 

                                                   

21 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0025&from=SL 
22 Uradni list RS, št. 30/16 
23 Uradni list RS, št. 91/15 
24 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/circular-economy-factsheet-general_en.pdf 
25 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602065/IPOL_STU(2017)602065_EN.pdf 
26 http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_env_006_water_reuse_instrument_en.pdf 
27 http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/osnutki/program_ravnanja_z_odpadki.pdf 
28 
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/razvojno_nacrtovanje/strategija_razvoja_slovenije_2030_v_pripr
avi/ 
29 https://slovenija2050.si/ 
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gospodarstvo ter trajnostno upravljanje z naravnimi viri, ki hkrati predstavljata tudi 

dve izmed temeljnih usmeritev te strategije. 


