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Krožno gospodarstvo
• ohranja vire pri uporabi toliko časa, kot je mogoče, maksimalno izrabi vrednost v 

uporabi, obnovi in prenovi proizvode in materiale ob koncu uporabe

• ohranja proizvode, komponente in materiale na najvišjem možnem nivoju glede 

uporabe in vrednosti skozi ves čas

• na novo pristopa k dizajnu/načrtovanju, se pojavljajo tudi uvaja nove poslovne 

modele: proizvod kot storitev, najemi, vrni nazaj sistemi, deljena uporabo idr.. 

• je več kot recikliranje

• ne obravnava samo materialov (tehničnih in naravnih), tudi vodo, energijo in 

ekologijo. 



Krožno gospodarstvo
• Industrijski sistem, ki je obnovitveni ali regenerativni po 

namenu in dizajnu/zasnovi

• Načrtuje negativne zunanje učinke, na primer odpadni
odpadek postane vir

• Dodana vrednost izdelkov je oblikovana in vzdrževana čim dlje

• Viri se ponovno uporabijo / cikli ponovne uporabe

• Inovacije v celotni vrednostni verigi in življenjskem ciklu: novo 
načrtovanje, drugačno vedenje uporabnikov, novi poslovni
modeli







Dolga življenjska doba

Kratka življenjska doba Obnova, ponovna uporaba, 
recikliranje

Trajnost, vzdržljivost…







Razvoj 
izdelava

Uporaba Obnova









„Krožno gradbeništvo“

Prilagoditev načel krožnega gospodarstva za področje gradbeništva:

• Upoštevamo celoten življenjski ciklel gradbenih objektov, od 
pridobivanja gradbenih materialov, načrtovanja, proizvodnje, gradnje, 
obratovanja / vzdrževanja in naknadnega opremljanja za rušenje in 
recikliranje materialov

• Zajamemo širšo sliko z upoštevanjem krožnosti tudi drugih sistemov, 
vključno z energijo, vodo, operativnim ravnanjem z odpadki, 
ekologijo, hrano itd.



Brez odpadkov!



Krožno gradbeništvo – globalni izziv

• 45% svetovne rabe energije

• EU28: prenova stavbnega fonda

• Nestabilnost cen materialov

• Doseganje „krožnosti“ in trajnostnih karakteristik pri nižjih cenah

• Toga regulativa, nizka stopnja zaupanja strank, počasnost sprememb v 
vrednostni verigi in sprememb poslovnih modelov

• Sodelovanje med podjetji in čez-sektorsko sodelovanje



Uporaba in učinkovitost virov v 
gradbenem sektorju

• 20-50% naravnih virov se porabi v tem sektorju

• generira 35% odpadkov v EU 

• 10-90% materialov je predelanih

Vir: Ellen Mc Arthur Foundation



Priložnosti za zmanjšanje emisij s krožnim 
gospodarstvom

• 56% of plastics can
mechanically
recycled

• Must be 
economically viable

• Design for 
disassembly

Source: Material Economics, The circular
Economy, A powerful force for climate
mitigation, Sverige AB, Sweden



Vir: Material Economics, The circular
Economy, A powerful force for climate
mitigation, Sverige AB, Sweden



Krožno gradbeništvo • Use renewable 
materials/RES

• Design for durability

• Prefabrication

• Multifunctionality

• Collaborative
consumption

• Re-use of components

• Decarbonisation of
cement

• Retrofit

• Remanufacture

• Recycle on site

• Natural
decontamination of
brown fields

• …Source: Ellen MacArthur Foundation
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Krožno gospodarstvo je nov model za 
gradbeni sektor in graditev, zato zahteva
inovacije in sodelovanje, da se uresniči.



Potenciali krožnega gospodarstva v gradbenem 
sektorju

•Regeneriraj

•Deli

•Optimiziraj

•Vrni v proces

•Virtualiziraj

• Izmenjaj







Source: Circular Business Models in Build Evironment, ARUP, BAM, CE100, 
ELLEN MACARTHUR FOUNDATION



Krožno gradbeništvo

 V celotni vrednostni verigi vključujemo izdelke, storitve in tehnologije, ki upoštevajo 
krožne principe.

 S tem se lahko poveča konkurenčna prednost posameznih članov (malih podjetij) v 
povezavi.







KROŽNO GOSPODARSTVO ZA DOBAVITELJE IN 
PROIZVAJALCE

Ključne priložnosti



1. Zmanjševanje odpada pri proizvodnji

• Ugotovite, koliko odpadkov nastaja v vašem lastnem proizvodnem
procesu in določite cilje za zmanjševanje iz leta v leto

• Vključite informacije od tem v marketinške aktivnosti

• Preverite ali lahko vaše stranske produkte uporabljajo druga podjetja.



2. Naročanje od dobaviteljev, ki delujejo po 
načelih krožnega gospodarstva
• Oddelek za dobavo ima ključno vlogo pri prepoznavanju dobaviteljev, 

ki ponujajo krožne gospodarske koristi:
• tiste, ki ponujajo ponovno uporabljene ali obnovljene komponente, ki bodo

ustrezale pričakovanim perfomancam,

• izdelki z visoko vsebnostjo recikliranih komponent in materialov,

• Shem vračila dobavitelju

• Sheme – izdelek kot storitev,

• Lahko sami ali v sodelovanju s podjetji za rušenje ali centri za 
recikliranje morda našli ustrezne reciklirane materiale?



3. Komuniciranje glede možnosti po koncu
življenjske dobe
• Opišite potencialne možnosti vašega izdelka / materiala ob koncu

življenjske dobe za vaše stranke:

• ali se reciklira?

• ali vam ga lahko vrnejo za predelavo?

• ali je to del informacij o izdelku.



4. Premislek o povratnih shemah

• Ocenite ali so sistemi za prevzem možni za vaše sestavne dele ali
materiale.

• Vračilo vam omogoča, da obnovite vrednost materialov ob koncu
življenjske dobe in zmanjšate vložke virusa v vaš proizvodni proces.

• Če shema za prevzem ni izvedljiva, lahko sodelujete z drugimi v 
industriji, ki lahko znova uporablja ali reciklira vaše izdelke?



5. Premislek o ponudbi svojega izdelka kot
storitve
• Razmislite ali je prodaja vašega izdelka kot storitve uspešna in je 

smiselna.

• S tem poslovnim modelom
• prodajate ugodnosti vašega izdelka (namesto samega izdelka),

• obdržite lastništvo proizvoda in njegovo odgovornost ob koncu življenjske
dobe ter 

• imate dolgoročne odnose s svojimi strankami.

• Ta poslovni model najbolje deluje, če je pogodbeno razmerje
neposredno s končnim uporabnikom.



6. Optimiziranje pakiranja

• Vaša embalaža mora uporabiti najmanjšo količino materiala, da bo
izdelek dostavil, ne da bi ga poškodoval.

• Ali se lahko nekaj ali celotna embalaža vzame nazaj za ponovno
uporabo (npr. zaboje ali palete, zaščitne materiale)?

• Ali je vaše embalažo mogoče reciklirati?



7. Oblikovanje za predelavo

• Ponovna izdelava je obnovitev izdelka na specifikacije izvirnega
izdelanega izdelka s kombinacijo ponovno uporabljenih, popravljenih
in novih delov.

• Ali lahko oblikujete izdelek, komponento ali material za predelavo, 
tako da ga lahko v prihodnosti hranite na najvišji stopnji?

• Ali lahko ponujate obnovitveno storitev?

• Če predelava ni primerna ali možna v nekaterih proizvodnih sektorjih, 
upoštevajte druge možnosti načrtovanja za izboljšanje krožnosti.



8. Optimiziranje sekundarnih materialov

• Optimiziranje obsega sekundarnih (recikliranih) materialov v izdelku. 

• To pomeni uporabo najvišjega obsega za predvidene zahteve glede 
kakovosti in trajnosti, ne da bi to imelo škodljiv vpliv na okoljski odtis
proizvoda.



9. Uporaba digitalizacije in BIM za podporo 
krožnemu gospodarstvu
• Prednosti uporabe BIM-a za zmanjšanje odpadkov med gradnjo so 

dobro znane.

• BIM se lahko uporablja tudi za hranjenje inventarja zasnove, gradiva
in informacij o sestavnih delih v življenjski dobi stavb / komponent / 
materialov.

• To bo podpiralo prihodnje vzdrževanje ter ponovno uporabo ali
prevzem. BIM ima tudi možnost, da pokaže, kako bi se lahko zgradba / 
sredstvo v prihodnosti spremenilo ali razgradilo.



ZAKLJUČNE MISLI

• Krožno gospodarstvo je ključ za trajnostni razvoj in trajnostno rast

• Je velika poslovna priložnost

• Zahteva visok nivo osveščenosti in privrženosti na vseh nivojih v 
organizaciji in v vrednostnih verigah

• Prehod v krožnost je proces, ki zahteva etičnost, zavzetost, čas, 
sredstva in odprto razmišljanje

• Začne se z majhnimi koraki, ki prinesejo rezultate v kratkem času

• Krožno gospodarstvo je nov model za gradbeni sektor in graditev, zato
zahteva inovacije in sodelovanje, da se uresniči


