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Kako gospodarsko rast ločiti od naraščajoče rabe virov ?



• Družba oz. delovanje gospodarstva je 
odvisno od kovin,  rudnin, goriv, vode, 
lesa, rodovitne prsti in čistega zraka.

• Viri na Zemlji so na voljo v omejenih 
količinah in se hitro izčrpavajo.

• Nujno je potrebno vire uporabljati 
učinkoviteje: od prevoza, porabe, 
predelave do odstranjevanja odpadkov.



KROŽNO GOPSODARSTVO



AKCIJSKI NAČRT ZA KROŽNO GOSPODARSTVO

• Trajnostni izdelki postali pravilo EU
izdelki dani na trg EU bodo trajali dlje, jih bo lažje ponovno 

uporabiti, popraviti in reciklirati, več iz recikliranih surovin. 
Uporaba za enkratno uporabo je omejena, obravnavana 
bo prezgodnja zastarelost in prepovedano bo uničenje 
neprodanega nepokvarljivega blaga;

• Okrepili vlogo potrošnikov
bodo imeli dostop do zanesljivih informacij o vprašanjih, kot 
sta popravljivost in trajnost izdelkov, da bi lahko na njihovi 
osnovi lažje sprejemali okoljsko trajnostne odločitve.  Lahko 
bodo uveljavljali „pravico do popravila“



• Se osredotočili na sektorje, ki uporabljajo največ virov in 
kjer so možnosti za krožnost velike:
 elektronika in IKT
pobuda za krožno elektroniko za daljšo življenjsko dobo
izdelkov ter izboljšanje zbiranja in obdelave odpadkov

 baterije in vozila
nov regulativni okvir za baterije za večjo trajnostnost in 
več možnosti za krožnost na področju baterij

 embalaža
nove obvezne zahteve glede tega, kaj je dovoljeno na
trgu EU, vključno z zmanjšanjem (prekomerne) embalaže;
dostopnost pitne vode na javnih mestih (manj plastenk in
druge embalaže za vodo)



 plastika
obvezne zahteve glede vsebnosti recikliranih materialov in 
poseben poudarek na mikroplastiki ter plastiki, narejeni na 
biološki osnovi, in biološko razgradljivi plastiki

 tekstilni izdelki
nova strategija EU za tekstilne izdelke za krepitev 
konkurenčnosti in inovativnosti v sektorju ter spodbuditev 
trga EU za ponovno uporabo tekstila

 gradbeništvo in stavbe
celovita strategija za trajnostno grajeno okolje, ki 
spodbuja načela kroženja za stavbe



 hrana
nova zakonodajna pobuda o ponovni uporabi za 
nadomestitev embalaže, posode in pribora za enkratno 
uporabo z izdelki za večkratno uporabo v živilskih storitvah

 voda
spodbujanje ponovne uporabe vode in njeno učinkovito 
rabo, tudi v industrijskih procesih

 digitalizacija za izboljšanje razpoložljivosti informacij o 
značilnostih izdelkov



 manj odpadkov
poudarek  na preprečevanju nastajanja 
odpadkov in njihovi preobrazbi v 
visokokakovostne sekundarne vire, ki uspešno 
nastopajo na dobro delujočem trgu za 
sekundarne surovine;
vzpostavitev vseevropskega, usklajenega 

modela za ločeno zbiranje odpadkov in 
njihovo označevanje;
niz ukrepov za zmanjšanje izvoza odpadkov iz 

EU;
boj proti nezakonitim pošiljkam odpadkov.



• December 2019 (Evropska komisija, Evropski svet)

Paket političnih pobud in predlogov 
EVROPSKI ZELENI DOGOVOR

Temeljni cilj: Do 2050 Evropa postane prva podnebno 
nevtralna celina.

- NIČELNE NETO EMISIJE TOPOGREDNIH PLINOV

- GOSPODARSKA RAST BO LOČENA OD RABE VIROV

- NOBEN ČLOVEK IN NOBEN KRAJ NE BO PREZRT



EVROPSKI ZELENI DOGOVOR

- zakonodajni predlogi

- financiranje ukrepov 
• 30 % proračuna  v letih 2021 – 2028 Evropska 

komisija namenja za uresničitev ukrepov
• Poseben instrument NEXT GENERATION EU za 

okrevanje po pandemiji



AKTUALNI RAZPISI:

Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški 
trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025

Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO
(oba SPIRIT)

REVAV-15 | Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov
Podjetniški sklad

Razpis Slovensko regionalnega razvojnega sklada Energetika MSVP

https://www.spiritslovenia.si/razpis/391
https://www.spiritslovenia.si/razpis/382
https://www.podjetniskisklad.si/revav-15-vavcer-za-celostno-vrednotenje-okoljskih-vplivov-lca/
https://www.srrs.si/javni-razpisi/energetika-msvp/#dokumentacija
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