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Razvoj krožnega gospodarstva v Sloveniji

• Podlage za pospeševanje prehoda na krožno gospodarstvo:

• Strategija razvoja Slovenije 2050,

• Slovenska strategija pametne specializacije – S4,

• Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo v Sloveniji,

• Nacionalni podnebno energetski načrt 2030

• Dolgoročna podnebna strategija 2050

• Slovenska industrijska strategija 2021-2030

• EU: Evropski zeleni dogovor, AN EU za krožno gospodarstvo, 
Strategija EU za biogospodarstvo, Strategija „od vil do vilic“, 
Strategija za gozdove, ipd.



Slovenska industrijska politika – SIS 
2021-2030

• Preko Slovenske industrijske strategije želimo uresničiti vizijo 
razvoja slovenske industrije kot zelene, ustvarjalne in 
pametne. 

• V okviru prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo posebej 
izpostavlja biogospodarstvo, ki zajema vse sektorje in sisteme, 
ki temeljijo na pridobivanju in predelavi bioloških virov, njihovih 
funkcijah in načelih. 

• Poglavje: Industrija, temelječa na lesu in ostalih naravnih 
obnovljivih materialih: izkoristiti je treba razvojni potencial, ki 
ga omogočajo domači naravni obnovljivi materiali.



Dosedanje aktivnosti

• Spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij. Prednostna področja 
S4.

• Pametna mesta in skupnosti; 

• Pametne stavbe in dom z lesno verigo;

• Mreže za prehod v krožno gospodarstvo; 

• Trajnostna hrana; 

• Trajnostni turizem;

• Tovarne prihodnosti; 

• Zdravje-medicina;

• Mobilnost; 

• Materiali 



Dosedanje aktivnosti

• Ukrepi za MSP
• Sistem vavčerskih spodbud

• Spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 
energije – turizem, les, učni laboratoriji

• Trajnostni poslovni modeli

• Krepitev blagovne znamke „Green.Creative.Smart“ preko 
ambasadorjev znamke, showroomov...

• Povratni viri



Sistemski pristop

• Za učinkovit prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo bo potrebno 

prilagoditi vse politike od industrijske, raziskovalno-inovacijske, do politike 

izobraževanja in zaposlovanja. V ta namen bo potrebno oblikovati ukrepe, ki 

bodo prispevali k:

• zmanjšanju potreb po energiji in emisijah iz proizvodnih postopkov,

• zmanjšanju porabe primarnih surovin s ponovno uporabo in 

recikliranjem,

• spodbujanju razvoja in uporabe stroškovno učinkovitih, inovativnih 

nizkoogljičnih tehnoloških in netehnoloških rešitev, 

• spodbujanju razvoja novih materialov, 

• razvoju novih poslovnih modelov, ki med drugim vključujejo digitalno 

transformacijo,

• spreminjanju navad potrošnikov v smeri nakupa okolju prijaznih izdelkov 

in storitev, ipd.



Celoviti strateški projekt razogljičenja preko 
prehoda v krožno gospodarstvo



Krožno gospodarstvo v okviru NOO

• Reformni del: 
• Vzpostavitev strateškega in pravnega okvira za prehod v 

krožno gospodarstvo: 

• Vzpostavitev pogojev za bolj učinkovito financiranje prehoda 
v nizkoogljično krožno gospodarstvo 

• Sistemski pristop: horizontalni programi CSP KG.

• Naložbeni del: 
• Celoviti strateški projekt razogličenja Slovenije preko prehoda v 

krožno gospodarstvo (CSP KG): 
• Podpora krožnim zagonskim podjetjem,

• Podpora krožnim inovacijam v MSP,

• Podpora 5 verigam vrednosti.

• Dvig kapacitet za industrijsko predelavo lesa za krepitev lesno 
predelovalne verige in izkoriščanja potencialov lesa



Krožno gospodarstvo v okviru nove 
finančne perspektive

• Študija N-ABLE: potreba po vključitvi krožnega gospodarstva v 
naslednji OP tako s posebnimi javnimi razpisi za krožno 
gospodarstvo (tematizacija) kot s funkcionalnim poudarkom pri 
drugih področjih (npr. naložbah v inovacijske projekte). 

• Spodbujanje krožnih inovacijskih procesov v podjetjih in 
učinkovite rabe virov:

• Uvajanje trajnostnih oziroma krožnih in digitalnih poslovnih 
modelov, 

• Uvajanje novih nizkoogljičnih produktov, procesov in tehnologij za 
krepitev verig vrednosti.



Najlepša hvala 
za vašo pozornost!
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