
 

 

 

 

 

Krožno gospodarstvo v regijah Slovenije 

GORENJSKA REGIJA 
Osebna izkaznica regije in poročilo s posveta o krožnem gospodarstvu  



 

KROŽNO GOSPODARSTVO V GORENJSKI 
REGIJI 
 

 

 

Osebna izkaznica 
Prebivalci: 203.929 
Površina: 2.137 km2 

BDP na prebivalca: 16.436 EUR 
Kazalnik blaginje: 2. mesto 

Krožni potenciali 
Novi materiali, eko-dizajn, prehranski 
sistemi, zeleni turizem 

Dobre prakse 
Projekt LUMAT, ETRI Skupnost, 
Iskraemeco, Knauf Insulation  

 

Gorenjska je skupaj z osrednjeslovensko regijo najbolj razvit del države po veliki večini             
kazalcev socialne in materialne blaginje. Alpska pokrajina, katere velik del prekriva           
Triglavski narodni park ima raznovrstne možnosti za razvoj krožnega gospodarstva – v            
industriji, oskrbi s hrano, gozdarstvu in turizmu. 

Podjetja, ki proizvajajo izdelke in materiale z visoko dodano vrednostjo so ključni vzvod             
za krožno gospodarstvo. Kmetijstvo in gozdarstvo lahko z združevanjem ponudnikov          
ponujata lokalno pridelane izdelke s prepoznavnimi blagovnimi znamkami. Kranj se          
ponaša tudi z vrsto urbanih pobud in pilotskim primerom analize degradiranih območij. 

 

 

 

 

 

Ključna dejstva in kazalniki 
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Poglavje prikazuje ključne kazalnike, ki skupaj tvorijo podlago za oceno krožnih           
razvojnih možnosti v gorenjski regiji. Večina izbranih kazalnikov je enaka tistim iz            
drugih regionalnih poročil, nekateri pa so navedeni le za določeno regijo, saj            
predstavljajo odstopanja od povprečja. Podatki so pridobljeni s Statističnega urada          
Republike Slovenije (2017) in drugih virov. Veljajo za leto 2015, s sprotnimi opombami,             
če so bili zbrani v katerem drugem letu.  

 

Prebivalstvo 
Število:  203.929 prebivalcev 
 
Skupni selitveni prirast: -2 na 1.000 prebivalcev 

Skupni prirast: 1,9 na 1.000 prebivalcev → nadpovprečen 

Delež otrok: 15,8 % → najvišji delež prebivalcev, starih 0-14 let 

Delež visoko izobraženih: 28% → drugi najvišji  

Letni razpoložljiv dohodek na prebivalca:  10.551 EUR  

Brezposelnost: 6,9 % 

Stopnja tveganja revščine: 13,3 % 

Sestavljeni kazalnik blaginje: 7,9 → drugo mesto med regijami  
1

Zadovoljstvo z življenjem: Nadpovprečno (7,1, povprečje 7,0 na lestvici 0-10)  
2

 

Geografske značilnosti  
Površina: 2.137 km2 

Pokrajina: Alpska pokrajina - velik del Gorenjske regije obsegajo Julijske Alpe. Večina 
Julijcev spada v Triglavski narodni park, največje zaščiteno območje v Sloveniji.  Na 
severnem delu se v regijo vključujejo tudi  Karavanke in Kamniško-savinjske Alpe. 

1 Pečar, 2017, s.29 
2 Pečar, 2017, s.25 
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Pokritost z gozdom: 68%   
3

Kmetijska zemljišča: 14,5% površine  4

Gostota poselitve: 95,4 prebivalcev/km2  

Večja naselja: Kranj (37.373 prebivalcev), Škofja Loka (11.691 prebivalcev), Jesenice 
(12.928 prebivalcev)  

5

Večja vodna telesa: Bohinjsko in Blejsko jezero. Reke Sava, Sava Dolinka, Sava            
Bohinjka, Selška Sora, Kokra.  

 

Gospodarstvo 
Bruto domači proizvod na prebivalca:  16.437 EUR  
 
Povprečna mesečna neto plača: 1.011 EUR 
 
Bruto dodana vrednost na zaposlenega: 36.400 EUR  

Glavne panoge: Razvita, močna in raznovrstna industrija, obrt in turizem.          
V industriji prevladujejo proizvodnja električnih strojev in aparatov, proizvodnja končnih        
lesnih izdelkov in kovinsko predelovalna industrija. V kmetijstvu izstopa živinoreja in           
koriščenje gozdov. 

Turizem: 27.000 turističnih ležišč na razpolago. Turisti so v 2015 ustvarili skoraj 2              
milijona turističnih prenočitev, od tega so jih 79 % ustvarili tuji turisti.  

Energija: Hidroelektrarna Moste  

 

Vzvodi krožnega gospodarstva 
Naravna dediščina  

● Triglavski narodni park in druga zaščitena alpska območja  

 

3 Podatek je iz leta 2008 in predstavlja povprečja področij, ki ga pokrivata območni enoti Kranj in                 
Bled Zavoda za gozdove Slovenije  
4 V letu 2010 
5 V letu 2017 
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Les in gozdovi 

Visok življenjski standard in izobraženo prebivalstvo 

Krožni pionirji 

● Med njimi sta Knauf Insulation in Iskraemeco 

Prometne povezave  

● Osrednje slovensko mednarodno letališče  
● Deseti evropski avtocestni in železniški koridor poteka skozi regijo 

Onesnaženje  

● Prisotno zlasti v Jesenicah zaradi prisotnosti težke železarske industrije 

Odpadni materiali 

● 519 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, 73% je zbranih ločeno 
● 5% vseh nevarnih odpadkov v Sloveniji 

 

Regionalni posvet 
Posvet Dobre prakse krožnega gospodarstva v Gorenjski regiji in povezovanje z           
ostalimi akterji v Sloveniji je v obliki interaktivne delavnice organiziralo Partnerstvo za           
zeleno gospodarstvo Slovenije v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo         
Gorenjske (BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kranj) ter konzorcijem izvajalcev          
projekta Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije, ki ga povezuje platforma           
Circular Change.  

Srečanje je potekalo v petek, 6. oktobra 2017 v prostorih Regionalne razvojne agencije           
BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kranj, Staneta Žagarja 37, Kranj.  
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Plakati, polni idej na posvetu v Kranju 

 

Program 
Uvodni nagovori: Janez Ziherl, Občina Kranj; Tadej Slapnik, državni sekretar v KPV in             
vodja Partnerstva za zeleno gospodarstvo 

Na kratko o regiji in predstavitev projekta Kažipot: Rok Šimenc, direktor RRA            
Gorenjska; Ladeja Godina Košir, Circular Change 

Lokalni primeri dobre prakse: Mojca Markizeti, Iskraemeco; Mitja Vodnjov, Loška          
zadruga; Barbara Hafner, Knauf insulation; Lenka Puh, ETRI skupnost; Boštjan Cotič,           
Urbanistični inštitut; Gregor Tomše, Fundacija Vincenca Drakslerja: KR'ŠTACUNA 

Delavnice: potenciali, priložnosti in ovire 

Plenarno: predstavitev delavnic, razprava in oblikovanje seznama priporočil za         
razvoj krožnega gospodarstva v regiji 

 

Rezultati delavnic  
Spodaj navedeni poudarki, primeri, priložnosti in ovire povzemajo rezultate skupinskih          
interaktivnih delavnic, izvedenih v sklopu posveta. Udeleženci so v sklopu delavnic           
razdeljeni po skupinah ugotavljali kakšno je stanje krožnega gospodarstva v regiji in            
kako bi ga lahko razvijali v prihodnje.  
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PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ KROŽNEGA GOSPODARSTVA  
 

Nove lesne verige  

Gorenjska kot energetsko nevtralna regija 

● Izvajanje Energetskega načrta Gorenjske: zelena delovna mesta, energetska        
samooskrba 

Vzpodbujanje zadružništva v kmetijstvu, samooskrba s hrano 

● Vzpostavitev regionalne mreže trgovin lokalnih ponudkov, združenih v zadruge 

Med-regionalno socialno podjetništvo  

● Povezovanje med ETRI skupnostjo in drugimi primeri dobre prakse (Volilna          
denarnica, Knof Krško,...) 

Oživitev degradiranih območij 

● Projekt Lumat kot pilotski primer celovite obravnave degradiranih zemljišč tudi z           
vidika krožnega gospodarstva  

● Povezovanje projektov (LUMAT in TALIA, Interreg Medspace, INSPIRATION,        
H2020) 

Energetska simbioza 

● Deljenje viškov energije med podjetji in stanovanjskimi objekti (npr. med          
mestom Škofja Loka in podjetjem Knauf)  

 

OVIRE ZA RAZVOJ KROŽNEGA 
GOSPODARSTVA 
Ozaveščenost  

● Prenizka ozaveščenost prebivalstva o pomenu krožnega gospodarstva 

Premalo pozornosti in podpore za manjša podjetja 
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Skrb za človeka 

● Tudi v okviru krožnega gospodarstvu se premalo govori o ljudeh kot           
pomembnem viru 

Zakonodajne 

● Pomanjkljiv Zakon o socialnem podjetništvu  

 

DOBRE PRAKSE  
Knauf Insulation  

Knauf Insulation je danes eno najbolj inovativnih krožnih podjetij na slovenskem. Kot            
proizvajalci izolacije že v osnovi znižujejo porabo energije v objektih, vendar jim to ne              
zadošča. Pred časom so v podjetju odločili za strategijo, ki presega le osredotočenost             
na energetsko učinkovitost njihovih izdelkov, pač pa spreminja Knauf Insulation v           
center zelenih inovacij. Najbolj znana med temi je steklena volna Ecose, razvita v 2009,              
pri njeni proizvodnji pa lahko kar 85% vstopne surovine predstavljajo reciklirani           
materiali. Tudi pri prozvodnji kamene volne v Škofji Loki so ob menjavi proizvodne             
linije, ki je več ne poganja koks, pač pa plin, poskrbeli, da se odpadni material lahko                
vrača nazaj v proizvodnjo in lahko preseže tudi 50% delež vstopnih surovin. Za svoje              
produkte imajo izdelano tudi LCA okoljsko deklaracijo, kar omogoča sledenje          
celotnemu življenjskemu krogu izdelka.  

 

Ekološka izolacija podjetja Knauf (Ratgeberbauen24, 2017) 

8 
 

 



 

V skladu s svojo kreativno, inovativno in krožno naravnano strategijo se v Knauf             
Insulation posvečajo tudi zelenim rešitvam v gradbeništvu, kjer v okviru programa           
Urbanscape razvijajo rešitve za zelene strehe, zelene stene, horitkulturo in urejanje           
krajine. Načrtujejo tudi gradnjo centra za zeleno gradnjo v Škofji Loki, ki bo služil kot               
razstavljalni, izobraževalni in eksperimentalni regijski center.  

 

Iskramaeco – Fair Smart Meter  

V podjetju Iskramaeco odgovorno in trajnostno poslovanje jemljejo zeleno resno. Po           
mukotrpnih analizah posledic in učinkov svojega poslovanja – ne le v Sloveniji, pač pa              
po vsem svetu – so se odločili za polno zavezanost zmanjševanju negativnih posledic s              
kombinacijo štirih strategij: skrbi za transparentnost po vseh oskrbovalni verigi,          
osredotočanje na reciklažo in življenjsko dobo izdelkov, spremljanju in izboljšanju          
delovnih pogojev pri sebi in svojih oskrbovalcih, minimiziranje porabe energije in           
resursov ter dolgoročno skrb za vse redkejše materiale in surovine preko partnerstev in             
inovacij. Tako je 70% mase njihovega novega števca porabe elektrike proizvedene v            
Sloveniji, dosegli so pa tudi 25% znižanje porabe energije, materialov ter CO2 emisij.             
Njihov cilj, da postavljajo standarde nad predpisanimi ter tako prispevajo k razvoju            
lokalnega gospodarstva, ter k reševanju globalnih problemov, kot sta suženjsko delo in            
klimatske spremembe. Iskraemeco sodeluje tudi v mednarodnem projektu za razvoj          
pravičnih pametnih števcev Fair Meter.  

 

 

Proizvodnja pametnih števcev (Copper8, 2016) 

 

Projekt LUMAT 
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Projekt Lumat služi kot primer implementacije krožnega gospodarstva na področju          
prostorskega načrtovanja. Med partnerji v tem evropskem projektu so tudi Mestna           
občina Kranj, Urbanistični inštitut Republike Slovenije ter Ministrstvo za okolje in           
prostor, direktorat za prostor. V sklopu projekta sta bili izdrlani dve študiji, namenjeni             
popisu degradiranih območih v Kranju. Za t.i. funkcionalno urbano območje Kranja se            
je izdelala tud struktura akcijskega načrta, raziskujejo pa tudi koncept industrijske           
simbioze pri upravljanju razvoja degradiranih območij in poslovnih con na območju MO            
Kranj.  

 

ETRI skupnost  

Etri skupnost je skupnost podjetij, organizacij in posameznikov, kjer ustvarjajo          
vključujočo družbo z ustvarjanjem delovnih mest za vse. So ena vodilnih skupin na             
področju socialnega podjetništva in trenutno zaposlujejo 85 ljudi. Med drugim razvijajo           
in ponujajo namizno založništvo (oblikovanje tiskovin in predpriprava za tisk),          
deklariranje, enostavna ročna dela pri odpremi produktov start-up podjetij (sestavljanje,          
zlaganje, šivanje), skladiščenje, komisioniranje, odpošiljanje ter urejanje okolice. Etri         
bazar ponuja izdelke in storitve, ki sledijo Etri načelom® in standardom in odgovornim          
kupcem omogoča nakup z namenom podpiranja organizacij, ki skrbijo za vključevanje          
posameznikov iz družbeno ranljivih skupin. 

 

 

Etri skupnost na sejmu Agra (Etri, 2017) 
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