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1.1 Namen delavnice 

1. UVOD 

Iz projektne dokumentacije: 
• Eno osnovnih načel trajnostnega razvoja na področju mineralnih surovin je pravica 

interesnih skupin do informacij o ukrepih in odločbah, ki lahko vplivajo na njihove 
skupnosti, družine in življenjsko okolje. 

• Drugo načelo se nanaša na vključenost interesnih skupin: organi  (nosilci) odločanja 
morajo zagotoviti odprti dialog z interesnimi skupinami, v katerem bodo delili interese, 
mnenja, vprašanja in znanje.  

Zato je cilj te (današnje) aktivnosti projekta SNAP-SEE spodbuditi proces, skozi katerega 
bodo interesne skupine, ki jih predstavljajo javni organi, strokovnjaki, industrija in civilna 
družba, imele priložnost sodelovati v dialogu pri ustvarjanju zakonodaje na področju 
gospodarjenja s primarnimi in sekundarnimi kamenimi agregati v njihovih državah ter 
sodelovati pri razvoju sheme načrtovanja oskrbe. 
Vodilni partner projekta SNAP-SEE je pripravil uvodne materiale z navodili o izvajanju 
delavnic za interesne skupine, vsak partner pa je izbral interesne skupine iz področja oskrbe 
s primarnimi in sekundarnimi kamenimi agregati, ki bodo sestavljale njihovo nacionalno 
mrežo zainteresirane javnosti. Njihovi predstavniki bodo vključeni v skupne pogovore tekom 
načrtovanja, kar bo omogočilo povečanje učinkovitosti rabe virov.  
Vsak partner (13) bo organiziral dve nacionalni/regionalni delavnici za  
interesne skupine. Učinki in rezultati delavnic bodo sestavljali  
priročnik o usposabljanju in posvetovanjih interesnih skupin.  
 



1.2. Podatki o načrtovanju oskrbe v JVE 

1. UVOD 

• Podatki o trenutnem stanju pri načrtovanju oskrbe s kamenimi agregati v drugih 
državah JVE so povzeti iz vprašalnikov 5. delovnega paketa (vodja MFGI) projekta 
SNAP-SEE, katerega je namen analiza trenutnega stanja in ustvarjanje vizije 
optimalnega načrtovanja oskrbe v JVE. 

• Pregledali bomo podatke iz vprašalnikov Hrvaške, Srbije, Albanije, italijanske regije 
Emilija-Romanja, Avstrije in Madžarske. 

 



2. Načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati v državah JVE 

2.4. Hrvaška Podatki o državi 

 

• Republika Hrvaška je obmorska 
država, ki leži v jugovzhodni regiji 
Evrope, s severnim robom pa se 
umešča tudi v srednjo Evropo. 

• Glavno mesto: Zagreb 

• Prebivalstvo: 4,267 milijonov  

• Površina: 56,542 km² 

• Razprostira se od skrajnih vzhodnih 
robov Alp na severozahodu do 
Panonske nižine in bregov reke 
Donave na vzhodu, njen osrednji del 
pokriva Dinarski gorski masiv, južni 
del pa se končuje na obali 
Jadranskega morja. 



2.4. Hrvaška 

2. Načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati v državah JVE 

• Na Hrvaškem so se v letu 2012, v skladu s podatki Ministrstva za gospodarstvo - 
Direktorata za rudarstvo , proizvajale industrijske mineralne surovine in mineralne 
surovine za gradbeništvo.  

• Obstaja 568 pridobivalnih prostorov, od tega 267 za pridobivanje kamenih 
agregatov - 95 za prod in pesek, 120 kamnolomov naravnega kamna, poleg tega 
prostori za pridobivanje keramične in ognjevarne gline, sadre in bentonita. Obstaja 
tudi 44 geotermalnih polj in 57 plinsko-naftnih polj. 

• Hrvaški Zakon o rudarstvu (Uradni list RS 56/13) obravnava raziskovanje mineralnih 
surovin, dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin , zaloge in vire mineralnih 
surovin , rudarske projekte, izkoriščanje mineralnih surovin, koncesije za 
izkoriščanje mineralnih surovin, gradnjo rudarskih objektov in naprav, rudarske 
načrte in meritve, enoten informacijski sistem o mineralnih surovinah, klasifikacije, 
varstvo pri delu, sanacijo okolja idr.  

• Nekatere dejavnosti, povezane z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin 
so urejene tudi z drugimi zakoni (Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o 
koncesijah). 



2. Načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati v državah JVE 

2.3. Srbija Podatki o državi 

 

• Republika Srbija je kontinentalna 
država, ki leži na Balkanskem polotoku 
in v srednji Evropi. V Republiko Srbijo 
spada tudi avtonomna pokrajina 
Vojvodina. 

• Glavno mesto: Beograd 

• Površina: 88,361 km² 

• Prebivalstvo: 7,224 milijonov (2012)  

• Severni del prekriva ravnina, južni deli 
pa so bolj razgibani in gorati, tam leži 
5 gorskih vrhov, višjih od 2000 metrov. 



2.3. Srbija 

2. Načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati v državah JVE 

• Proces načrtovanja oskrbe s kamenimi agregati v Srbiji ne obstaja 

• Določeni postopki oskrbe in pridobivanja so obravnavani v zakonu o rudarstvu in geoloških 
raziskavah. Organi, pristojni za raziskave in izkoriščanje, vodijo evidence in razpolagajo s 
podatki o stanju zalog in virov na njihovem območju in jih posredujejo ministrstvu  oz. 
pristojnemu organu avtonomne pokrajine. Taki podatki se sporočajo enkrat na leto. Na 
podlagi pridobljenih podatkov in izdanih potrdil o virih in zalogah mineralnih surovin mora 
ministrstvo pripraviti bilanco zalog in virov mineralnih surovin v Republiki Srbiji. 

• Izkoriščanje virov nekaterih nekovinskih mineralnih surovin, kot so tehnični kamen, prod in 
pesek ter naravni kamen, in izkoriščanje geotermalne energije za lastne potrebe, se 
izvajajo na podlagi dovoljenj iz 1. člena tega zakona, ki jih izda pristojni organ samoupravne 
lokalne skupnosti, na območju katere se izvaja izkoriščanje. 

• Srbija je sprejela nacionalno strategijo za trajnostni razvoj v letu 2008, vendar ni zakona ali 
uredbe za izvajanje strategije, kot tudi akcijskega načrta za njeno izvajanje. V njej so 
obravnavani tudi kameni agregati. 

• Obstaja tudi strategija ravnanja z odpadki (2010-2019), vendar so rudarski odpadki 
obravnavani znotraj zakonodaje ministrstva, pristojnega za rudarstvo. 

 



2. Načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati v državah JVE 

2.2. Albanija Podatki o državi 

 

• Republika Albanija je država v 
jugovzhodni Evropi. Na severu meji 
na Črno goro, na severovzhodu na 
Kosovo, na vzhodu na Makedonijo, 
na jugu na Grčijo, na zahodu na 
Jadransko morje, na jugozahodu pa 
na Jonsko morje.  

• Glavno mesto: Tirana 

• Prebivalstvo: 3,162 milijonov (2012) 

• Površina: 28.748 km² 

• 70 odstotkov dežele se nahaja nad 
300 m nadmorske višine 



2.2. Albanija 

2. Načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati v državah JVE 

 

• Albanija je konec leta 2011 v zakonodajo vključila celoten proces pridobivalnih 
dejavnosti,  tudi načrtovanje oskrbe z mineralnimi surovinami, kjer ima 
pridobivanje apnenca še vedno največji pomen – 93% celotne proizvodnje 
mineralnih surovin.  

• V tem pravnem okviru so zajete vse dejavnosti, povezane z geološkim raziskavami, 
izkoriščanjem, predelavo, zaprtjem kopov, sanacijo in spremljanjem pridobivalnega 
procesa. Nanaša se na vse mineralne surovine (vključno s kamenimi agregati). 

• Izjema so le prodi in peski v rečnih strugah, ki so znotraj okoljske zakonodaje, saj se 
odvzem takega materiala iz rek obravnava kot sanacija rečne struge za 
preprečevanje poplav v zimskem obdobju.  

• Del te zakonodaje obravnava tudi rudarske odpadke in celoten proces ravnanja s 
takimi materiali.  

 



2. Načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati v državah JVE 

2.1. Italijanska regija Emilija-Romanja Podatki o regiji 

 

 

• Emilija - Romanja je ena od 
dvajsetih dežel, ki sestavljajo Italijo 

• Prebivalstvo: 4,43 milijonov (2010) 

• Površina: 22.451 km² 

• 341 občin 

• Glavno mesto Bolonja 

• Ravnina 48% (Reka Pad), gorovje 
25% (Apenini), 27% gričevje 



2.1. Regija Emilija - Romanja 

2. Načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati v državah JVE 

 

• Pridobivalne dejavnosti se običajno razumejo kot dejavnosti z visoko stopnjo 
tveganja za okolje, ki začasno ali za vedno povzročajo spremembe predvsem 
okoliške pokrajine in porabo neobnovljivih virov.  

• Te dejavnosti imajo pomembno gospodarsko vlogo, še posebej zaradi tega, ker 
okoljske posledice in stroške ne moremo prenesti na druga področja znotraj 
nacionalnega teritorija ali izven njega. Zato morajo okoljska vprašanja predstavljati 
temeljni pogoj za usklajeno lokalizacijo in izvajanje pridobivalnih dejavnosti.  

• V regiji Emilija Romanja sta za to nalogo pristojna zakonodajni sektor in sektor za 
prostorsko planiranje. Po dolgem, kompleksnem procesu se teži k doseganju 
okoljske skladnosti, pridobivalne dejavnosti pa se obravnavajo v provincialnih ali 
občinskih rudarskih načrtih.  Tak proces vodi do ustrezne ocene potreb po 
mineralnih surovinah in primerne lokalizacije pridobivalnih območij, s čimer tudi 
pridobivamo nova (spo)znanja o območju in njegovih naravnih virih.  

 



2. Načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati v državah JVE 

2.5. Avstrija Podatki o državi 

 

• Republika Avstrija je celinska država v 
Srednji Evropi, zveza 9 dežel. Avstrija 
meji na Lihtenštajn in Švico na 
zahodu, Italijo in Slovenijo na jugu, 
Madžarsko in Slovaško na vzhodu, ter 
Nemčijo in Češko na severu.  

• Glavno mesto: Dunaj 

• Prebivalstvo: 8,462 milijonov 

• Površina: 83,871 km² 

• Na zahodnem in južnem delu države 
se raztezajo Alpe, na vzhodu 
Podonavje, kjer leži tudi Dunaj. 



2.5. Avstrija 

2. Načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati v državah JVE 

 

• Načrtovanje oskrbe s primarnimi in sekundarnimi kamenimi agregati v Avstriji se 
izvaja na regionalnem in nacionalnem nivoju. 

• Pomembni rezultati so doseženi z avstrijskim načrtom gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami iz leta 2010, ki so potem vključeni v prostorsko planiranje na 
regionalnem nivoju. Vendar ta načrt obravnava le kamene agregate. 

• Sekundarni kameni agregati (vključno z recikliranjem) se obravnavajo v 
nacionalnem načrtu ravnanja z odpadki. 

• Ta dva načrta nista medsebojno povezana. 

• Še vedno ni pristojnega sektorja za načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati 
(obravnavano v projektu SARMa) – to pomanjkljivost je potrebno odpraviti 



2. Načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati v državah JVE 

2.6. Madžarska Podatki o državi 

 

• Madžarska je celinska država v Srednji 
Evropi, ki meji na jugozahodu na 
Slovenijo in Hrvaško, na severozahodu 
na Avstrijo, na severu na Slovaško, na 
severovzhodu na Ukrajino, na 
jugozahodu na Romunijo, na jugu na pa 
Srbijo. 

• Glavno mesto: Budimpešta  

• Prebivalstvo: 10.076.581 

• Površina: 93 000 km² 

• 4/5 površine  so nižine in gričevnat svet. 
Od 100 do 200 metrov nad morsko 
gladino. Le na zahodu države je nekaj 
vzpetin. Najvišji vrh je Kekes (1015 m) v 
sredogorju Matra. 
 



2.6. Madžarska 

2. Načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati v državah JVE 

 

• Na Madžarskem bi lahko omenili več vrst pravno - regulativnih dokumentov  na  
državni ravni, kljub dejstvu, da načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati ni 
usklajeno. 

• Zakon o rudarskih odpadkih je osnovni dokument, ki pokriva celoten proces 
pridobivanja – od raziskovanja do sanacije in se nanaša na vse mineralne surovine, 
vključno s kamenimi agregati. 

• Drugi pravni dokumenti vsebujejo nekatere elemente načrtovanja oskrbe s 
kamenimi agregati in recikliranja. 

• Upravljanje na območjih pridobivanja mineralnih surovin je pomemben del v 
državnem zakonu o prostorskem planiranju. 

• Načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati in gospodarjenje z mineralnimi surovinami,  
ki bi vključila SARM in SSM načela, sta v pripravi. 



Vizija 

3. ZAKLJUČEK 

 

- S pomočjo vprašalnikov v okviru 5. delovnega paketa projekta SNAP-SEE bomo 
skušali oceniti trenutno stanje v načrtovanju oskrbe s kamenimi agregati v državah 
JVE,  ki so partnerji v projektu, določiti posebnosti in pomanjkljivosti ter na podlagi 
zbranih podatkov ustvariti vizijo načrtovanja oskrbe na območju Jugovzhodne 
Evrope. 
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