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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, Nova industrijska strategija EU… 
 



Slovenska industrijska politika – SIS 2021-2030 

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

• V okviru zelenega razvoja: osredotočanje na pospeševanje 
krožnega gospodarstva 

• V okviru pametnega razvoja: osredotočanje na Industrija 4.0 
in digitalni prehod gospodarstva 
 



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“ 
• Spodbude za digitalno transformacijo MSP 

 
• Povratni viri 

 



Potreba po sistemskem pristopu 

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 



CSP KG v Načrtu za okrevanje in odpornost 

• 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: CSP KG. 

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

krožno gospodarstvo (CSP KG): izvedba 6 programov (20 mio €): 
• Krožno odkrivanje  
• Krožne inovacije v MSP  
• Krožne sinergije  
• Program – vse industrije 
• Program gozdno lesna veriga  
• Program predelovalne industrije 



Načrt za okrevanje in odpornost 

• Spodbude za večjo predelavo domačega lesa kot 
naravnega, obnovljivega in podnebno nevtralnega 
materiala 

• Spodbujanje podjetniških raziskovalno, razvojnih in 
inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu 
(TRL 6-8) (45 mio EUR) 

• Spodbujanje investicij v raziskovalno razvojne in 
inovacijske demonstracijske in pilotne projekte za 
spodbujanje podjetniških vlaganj v RRI (30 mio EUR)  
 



Načrt za okrevanje in odpornost 

• Subvencije v podporo investicijam za večjo 
produktivnost, konkurenčnost, odpornost in 
dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranitev delovnih 
mest (skupno 138,5 mio EUR): pogoj energetska in 
snovna učinkovitost proizvodnje in okoljsko odgovorno 
ravnanje podjetij. 

• Program digitalne transformacije podjetij (44 mio EUR) z 
namenom tehnološke krepitve za digitalno 
transformacijo z naprednimi tehnologijami, krepitve 
digitalnih kompetenc, itd. (pogoj okoljska, ekonomska in 
socialna trajnost) 



• Pri podpori projektom je ključno upoštevanje načela, 
da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem (DNSH 
načelo), kot so blaženje podnebnih sprememb, 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje vodnih 
virov, preprečevanje onesnaževanja, spodbujanje 
učinkovite rabe virov.  
 

Načrt za okrevanje in odpornost 



Thank you 
 

Marija Čebular Zajec 

https://www.gov.si/ 
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