
1.2. Poslovni modeli krožnega gospodarstva

v povezavi s prehransko oskrbovalno verigo: 

Razvoj inovativnega poslovnega modela

znotraj KG in prednosti inovativnih

poslovnih modelov znotraj CE

1.2.1 Osrednje značilnosti poslovnih modelov

krožnega gospodarstva v prehranski oskrbovalni

verigi

E-modul 1: Krožno gospodarstvo in prehranska oskrbovalna veriga
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Hiter razvoj tehnologije, gospodarstva, podjetništva in družbe na splošno
zahteva prilagajanje novim cikličnim procesom in pristopom.
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Krožnost

Podjetja si prizadevajo za oblikovanje novih
inovativnih poslovnih modelov, da bi v svojih
dejavnostih uporabila krožnost in tako povečala
svojo konkurenčnost in trajnost.



Sile in dejavniki, ki določajo prilagajanje poslovnih
modelov krožnemu gospodarstvu:

➔ Podjetnice,

➔ družbena gibanja,

➔ razmere v mestih,

➔ nove tehnologije,

➔ okoljski dejavniki,

➔ Digitalizacija,

➔ modeli elektronskega poslovanja in internet stvari

➔ povpraševanje po potrošnji in

➔ kakovost izdelkov.
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Glavni akterji v verigi preskrbe s hrano

o Značilnosti in potrebe zgoraj navedenih petih akterjev imajo zelo pomembno vlogo:
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Kmetje TrgovciDistributerjiProcesorji Potrošniki

• Pri razvoju poslovnih modelov verige preskrbe s hrano
• Prikazujejo, kako bodo inovativni ciklični poslovni modeli pomagali podjetjem
• Premostijo vrzel med ponudbo in povpraševanjem po hrani

o "Inovacija poslovnega modela (IPM) je sprejetje novih pristopov za komercializacijo
osnovnih sredstev".

o Kadar tradicionalni poslovni modeli ne delujejo in so potrebni ciklični modeli, bodo
poslovne inovacije dosežene, če združimo sedanje poslovne dejavnosti z novimi praksami.

•



Podjetja, ki spadajo v sektor oskrbe s hrano, bi morala zato
razmisliti o naslednjih korakih za inovacije svojih poslovnih
modelov, ki temeljijo na njihovem položaju v sektorju:
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1. Inoviranje ponudbe vrednosti

2. Ponovno preučitev mehanizmov za zagotavljanje vrednosti

3. Inoviranje procesov ustvarjanja vrednosti

4. Zagotavljanje novih modelov zajemanja vrednosti

5. Predlaganje novih poslovni modelov



Priporočila za poslovne modele po posameznih 
akterjih (1)
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A. KMETJE

Zeleni poslovni modeli, v katerih imajo podeželske ženske ključno vlogo v sektorju kot proizvajalke,
izobraževalke/svetovalke in kupke, ter trije poslovni modeli za urbano kmetovanje, imenovani
diferenciacija, diverzifikacija in nizkocenovna specializacija.

B. PROCESORJI

Za oblikovanje trajnostnega poslovnega modela za predelovalce je treba združiti tradicijo in inovacije.
Novi trajnostni poslovni model bo temeljil na tradiciji, ki se osredotoča na vrednote in izkušnje
predstavnika v sektorju, in na inovacijah, ki pomenijo ustvarjanje novih metod in priložnosti z
razvijanjem novih idej.



Priporočila za poslovne modele po posameznih akterjih (2)

C. DISSTRIBUTERJI
Nov poslovni model, ki krepi digitalno prehrambeno središče in/ali spletno tržnico, katere cilj je
povečati povpraševanje po lokalnih izdelkih. Za tega akterja sta predlagana tudi dva nova poslovna
modela, in sicer poslovni model za osredotočeno ponudbo storitev in poslovni model za celovito
ponudbo storitev, ki se razlikujeta po trgu, na katerega sta usmerjena; prvi se osredotoča na
proizvajalce in predelovalce na začetku proizvodne verige, drugi pa pokriva potrebe izvajalcev na
koncu proizvodne verige.

D. TRGOVCI
Bistvo poslovnih modelov teh akterjev je pridobivanje konkurenčne prednosti. Ponovne inovacije v
tem poslovnem modelu poleg ekonomskega dobička zadevajo tudi družbene in okoljske koristi.

E. POTROŠNIKI
Obravnava vprašanj strank in proučevanje njihovega vedenja bosta omogočila razvoj poslovnih
modelov, osredotočenih na stranke, z ustrezno ponudbo vrednosti.
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Kako si razlagamo krožno gospodarstvo v kmetijstvu? (1)07

Krožno gospodarstvo je bilo večinoma
povezano s kmetijstvom in proizvodnjo
v primarnem sektorju, kjer se lahko
materiali in oprema večkrat in na
različne načine ponovno uporabijo.

Vidiki krožnega gospodarstva v kmetijstvu:

❑ Pridelava kmetijskih proizvodov s čim manjšimi
zunanjimi vložki.

❑ zapiranje prehranskih zank in zmanjševanje
negativnih okoljskih izpustov.

❑ dodajanje vrednosti kmetijsko-živilskim
odpadkom.

❑ čim boljše izkoriščanje agroživilske industrije.



Kako si razlagamo krožno gospodarstvo v kmetijstvu? (2)07

❑ Kmetijstvo je v zadnjih 50 letih postalo bolj neodvisno
od virov, pri čemer se močno zanaša na razpoložljivost
fosilnih surovin, kot so sintetična dušikova in fosforna
gnojila, agrokemikalije, pridobljene iz nafte, in fosilna
goriva.

❑ Intenzivnejši prehod na krožno gospodarstvo za
kmetijske vire naj bi po splošnem prepričanju
industriji EU prinesel gospodarske, družbene in
okoljske koristi.

❑ To predpostavko je treba skrbno preučiti, saj lahko
"kroženje" povzroči gospodarski in družbeni stres, če
se pred sprejetjem temeljito ne preuči.

❑ Prav tako bi se bilo koristno vprašati, ali "krožno
gospodarstvo" vedno spoštuje svoja načela za manj
odpadkov in izkoriščanje virov ali gre končno za
uporabo drugačnih.

Ali so podjetja, ki temeljijo
na "kroženju" kmetijskih

odpadkov, dolgoročna, če
odpadki izvirajo iz

neučinkovitega sistema, ki 
ga bo treba sčasoma

zmanjšati? 
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✓ Recikliranje do ponovne uporabe za izdelavo izdelkov

✓ Ustvarjanje trajnih izdelkov iz recikliranih in ponovno uporabljenih delov kot vhodnih materialov za 
krožne poslovne modele

✓ ustvarjanje alternativne vrednosti v delih, ki sestavljajo celoto izdelka, in 

✓ zapiranje zanke življenjskega cikla materiala z ustvarjanjem izdelkov, ki jih je mogoče reciklirati, 
ponovno uporabiti in ponovno prodati.

Predlagano izvajanje postopkov, ki bi lahko vključevalo tudi
te ukrepe ali njihovo kombinacijo

bi lahko označili kot temeljne za prehod na bolj krožne
poslovne modele za vsesplošno spremembo v podjetništvu.
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