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Prednosti poslovnega modela krožnega gospodarstva v 
prehranski oskrbovalni verigi

PREDNOSTI

• Lahko prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih
plinov,

• zmanjšanje pritiska na zemljišča in vodne vire,

• povečanje dobička dobaviteljev in blaginje
potrošnikov s pozitivnim vplivom na okolje,

• produktivnost zainteresiranih strani se lahko poveča
skupaj z njihovim ugledom kot posledica
zagovorništva trajnosti,

• nova vrednost bo ustvarjena z več delovnimi mesti in
finančnimi potmi.
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To odlaganje in 
neizkoriščanje lahko 

zlahka privede do 
izgube gospodarske 
vrednosti namesto 

dobička. 
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Produktivnost v agroživilskem sektorju

➢ V kmetijsko-živilskem sektorju produktivnost virov temelji na uporabi najmanjše količine 
zunanjih vložkov, zaključku kroga hranil in izogibanju negativnim okoljskim izpustom. 

➢ Pri preučitvi celotnega agroživilskega sistema so priložnosti na voljo na vseh ravneh, od 
primarne proizvodnje z uporabo tehnik natančnega kmetovanja, do povezave med 
maloprodajo in potrošniki ter uporabo agroživilskih odpadkov v biogospodarstvu.

Obstajajo razlike med 
tradicionalnim in socialnim
podjetništvom, čeprav se 
poslovni modeli kot orodja za 
upravljanje uporabljajo na obeh 
področjih.



Ponudba vrednosti

❑ Bistvo poslovnega modela je ponudba vrednosti, ki jo ponujamo
strankam in deležnikom, ne glede na njihovo obliko ali vsebino.

❑ Je osnova za razvoj vseh drugih elementov poslovnega načrta, zato je
prva stvar, ki jo je treba opredeliti v poslovnem modelu krožnega
gospodarstva.

❑ Določitev družbenega vidika ponudbe vrednosti ali njen poudarek na
krožnosti je izhodišče za bolj specializiran poslovni model.

❑ Kmetijstvo je pomemben del gospodarstva EU, saj zagotavlja hrano,
krmo in biološke vire, ki omogočajo delovanje družbe. Zlasti ta panoga
je v središču skrbi glede rasti prebivalstva, prehranske varnosti,
podnebnih sprememb in pomanjkanja virov.

❑ Nastajajoči specializirani poslovni modeli bi morali upoštevati tudi
potrebe in izzive tega področja.
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Zakaj naj podjetje uporablja krožne poslovne 
modele?
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ZNAČILNOSTI KROŽNIH POSLOVNIH MODELOV:

❑ težnja po krožnem gospodarstvu, ki je bolj učinkovito z viri.

❑ usmerjajo se v promocijo in prodajo izdelkov višje kakovosti.

❑ raje imajo dostop do trženja kot lastništvo izdelkov.

❑ pogosto temeljijo na materialih, izdelkih in orodjih, ki že obstajajo
ali se že uporabljajo, v izogib izgubi časa in truda za razvoj novitet.

❑ Zagovarjajo trdno vzpostavljeno sodelovanje in obstoječe odnose
med vključenimi akterji, z namenom doseganja večje stopnje
zaupanja in zvestobe v poslu.



Zakaj naj podjetje uporablja krožne 
poslovne modele?
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Analiza obstoječih, predlaganih in nastajajočih krožnih poslovnih modelov kaže nekatere njihove prispevke in 
prednosti pri njihovem uvajanju v podjetja:

o Podjetja, ki uporabljajo
krožne poslovne modele
dobave, lahko dobavljajo
"zelene" izdelke na podlagi
vložkov, ki jih uporabljajo, in
na ta način dosegajo
potrošnike, ki poskušajo za
vsako ceno odpraviti svoj
okoljski odtis z uporabo
"zelenih" izdelkov.

o Učinkoviteje upravljajo
tveganja v dobavni verigi.

o Modeli predelave virov
podjetjem zagotavljajo
večji dobiček s proizvodnjo
sekundarnih surovin, kar je
zelo poceni postopek, saj
je mogoče surovinske
odpadke najti brezplačno
ali z minimalnim plačilom,
njihova valorizacija pa je
glavni postopek osnovne
predelave virov.

Glavni rezultat uporabe modelov za
podaljšanje življenjske dobe izdelkov
je zmanjšanje črpanja novih virov,
saj bodo materiali, vgrajeni v
modele za podaljšanje življenjske
dobe izdelkov, trajali dlje in bodo
dlje časa na voljo v gospodarstvu.

Tako imenovani modeli souporabe,
ekonomije souporabe ali platforme
souporabe, vključujejo skupno
uporabo izdelkov ali sodelovanje pri
dejavnostih s strani številnih
zainteresiranih strani in ne le
lastnika, in sicer s solastništvom in
souporabo.
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