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Okoljski nasvet

Orodje za prehod v krožno 
gospodarstvo v Podonavju
Razmišljate o konkretnih ukrepih za prehod v krožno gospodarstvo? 

Preizkusite našo spletno platformo z virtualno tržnico.
Antonija Božič Cerar, GZS – Služba za varstvo okolja
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Prvi avgust 2018 je zaznamoval dan okoljskega dolga 

Zemlje. To je dan, na katerega je svetovno prebival-

stvo porabilo vso zalogo naravnih virov, ki jih je naš 

planet sposoben obnoviti v enem letu. Po tem dnevu 

vstopamo v ekološki dolg do prihodnjih generacij. 

Slovenija je svoj dan okoljskega dolga letos zabeležila 

že 12. maja. 

Ko temu kazalniku dodamo še količine plastike, ki 

so nam v svetovnem merilu v zadnjih 50 letih »ušle iz 

sistema« v širše okolje, vse daljši seznam  

t. i. kritičnih surovin v Evropi in prepreke za večkratno 

rabo izdelkov ter boljšo izrabo sekundarnih surovin 

iz odpadkov, vidimo, da prizadevanja za prehod v 

krožno gospodarstvo zaostajajo za izzivi, s katerimi se 

na tem področju soočamo in da ti izzivi predstavljajo 

tveganja za gospodarstvo.

Kako lahko oblikujemo ukrepe za prehod v 

krožno gospodarstvo?

Prvi korak k premagovanju teh izzivov je boljše pove-

zovanje in sodelovanje med podjetji tako v Sloveniji 

kot tudi širše. V ta namen je GZS s partnerji iz drugih 

držav na območju Podonavja sodelovala pri obliko-

vanju spletne platforme z virtualno tržnico z nazivom 

»Danube goes circular«, kjer lahko podjetja:

• poskrbijo za nadaljnjo uporabo izdelkov, ki jih ne 

potrebujejo, pa so še uporabni, kot so na primer 

nekatere vrste trajnejše, transportne embalaže 

(palete, sodi ...) oziroma pridobijo te izdelke za 

svojo uporabo;

• ponudijo določene sekundarne surovine ali stran-

ske proizvode, ki nastajajo na njihovi proizvodnji 

oziroma le-te dobijo za svojo uporabo, ali celo

• raziščejo možnosti industrijske simbioze s koristno 

izrabo nekaterih odpadkov proizvodnih procesov, 

ki so primerni kot vstopne surovine v proizvodnih 

procesih drugih podjetij in/ali panog. 

Platforma prvenstveno naslavlja države na območju 

Podonavja (Avstrijo, Bolgarijo, Hrvaško, Nemčijo, 

Madžarsko, Moldavijo, Romunijo, Srbijo, Slovaško in 

Slovenijo). Postopek registracije je odprt in je možen 

tudi zainteresiranim deležnikom iz drugih držav. 

Kako se vključiti v virtualno tržnico?

Sodelovanje v virtualni tržnici poteka preko zaprtih 

spletnih strani. Na javno dostopni platformi so vidne 

le skupne količine tokov oziroma oznake panog, ki v 

njej sodelujejo.

Podjetje se vpiše v tržnico pod rubriko Support 

oziroma Podpora. Praviloma naj bi sodelovanje v 

virtualni tržnici potekalo preko ene pooblaščene 

osebe v podjetju.

V virtualni tržnici lahko podjetje opiše (odpadni) 

materialni tok ali (rabljeni) izdelek, ki ga ponuja 

oziroma išče, količine le-tega, naloži lahko slike, 

morebitne rezultate kemijskih ali fizikalnih analiz, 

varnostne liste ali druge informacije o blagu, ki ga 

ponuja ali išče.

Na voljo druge koristne informacije 

Platforma ponuja tudi možnost iskanja partnerjev, ki 

imajo reference s področja krožnega gospodarstva in 

ponujajo podjetjem razvojne in raziskovalne storitve s 

tega področja na območju Podonavja.

Za podjetja, ki izvažajo ali želijo izvažati električno 

in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje ali 

drugo embalirano blago v druge države na območju 

Podonavja, so na voljo osnovne informacije o glavnih 

akterjih in delovanju shem razširjene odgovornosti 

proizvajalcev.

 Na voljo so še druga orodja in koristne informacije 

za podjetja, ki želijo opraviti prve premike proti bolj 

krožnemu načinu delovanja pod rubriko »Circular 

Toolbox« (krožna orodja, op. a.). Osnovne informacije 

na platformi so v angleščini, vendar so na voljo avto-

matski prevodi informacij v 14 drugih jezikov, med 

drugim tudi v slovenščino.

Na spletni strani so objavljene tudi povezave do 

drugih evropskih spletnih strani in platform krožnega 

gospodarstva. gg

Platforma je nastala 
v okviru projekta 
MOVECO, ki povečuje 
ozaveščenost 
o krožnem 
gospodarstvu med 
podjetji, javnimi 
in razvojnimi 
ustanovami, 
ustanovami za 
gospodarski razvoj 
in državljani.

Jeseni pripravljamo 
v prostorih GZS in 
MOP razstavo dobrih 
praks krožnega 
gospodarstva iz 
Slovenije in širšega 
Podonavja. Vljudno 
vabljeni! 
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