
Načrtovanje trajnostne oskrbe s kamenimi 
agregati v Jugovzhodni Evropi  

 
(Sustainable Aggregates Planning in South 

East Europe) 



Pomen kamenih agregatov 



Načela trajnosti na področju mineralnih surovin 

• Zagotoviti učinkovito (iz)rabo virov. 

• Zagotoviti optimalno razdelitev tveganj, stroškov in koristi.  

• Izčrpane naravne vire nadomestiti z drugimi oblikami 
kapitala, ki bodo zagotovile, da prihodnje generacije ne 
bodo prikrajšane zaradi koristi današnje ekstrakcije. 

• Spodbujati odgovorno ravnanje z naravnimi viri in v okolju, 
kar vključuje tudi sanacijo nastale škode. 

• Zmanjšati nastajanje odpadkov in okoljske škode v celotni 
oskrbovalni verigi. 

• Cena blaga, proizvodov in storitev na ravni, ki odraža vse 
stroške njihovega zagotavljanja. 

• Ohraniti in izboljšati pogoje za delovanje uspešnih podjetij. 



Potreba po trajnostnem gospodarjenju z mineralnimi surovinami 

Oktober 2009 - September 2011 

GLAVNA CILJA PROJEKTA SARMa 
 
• razviti skupen pristop k trajnostnem gospodarjenju s kamenimi 

agregati (SARM = Sustainable Aggregates Resource Management) in 
 

• zagotoviti načrtovanje oskrbe iz različnih virov (SSM = Sustainable 
Supply Mix). 



  SARMa partnerstvo 

Projekt SNAP-SEE temelji na rezultatih projekta SARMa – Trajnostno gospodarjenje s 
kamenimi agregati, predhodnega projekta SEE programa transnacionalnega 
sodelovanja (SEE AF/A/151/2.4/X 2009 – 2011). 

 

 

1.7 mil. € 

15 organizacij iz 14 držav + 12 opazovalcev 



Glavni dosežki projekta SARMa 

Na lokalni ravni so glavne ugotovitve in priporočila za lokalne 
oblasti, predstavnike industrije in skupnosti predstavljene v 
priročniku "Kako doseči učinkovitost rabe virov kamenih 
agregatov v lokalnih skupnostih", s poudarkom na okolju 
prijaznem pridobivanju, zmanjšanju nezakonitega pridobivanja in 
povečanju recikliranja. 

Priročniki so na voljo v več nacionalnih jezikih! 



Glavni dosežki projekta SARMa 

Na regionalni, nacionalni in transnacionalni ravni so priporočila, 
predstavljena v priročniku "SARM in SSM na regionalni, 
nacionalni in nadnacionalni ravni", namenjena organom 
odločanja. Dodatna prispevka sta »Priročnik za ravnanje z 
gradbenimi odpadki ", ki opisuje dejavnosti, povezane z 
recikliranjem inertnih odpadkov, in „Sanacijski priročnik". 

http://www.sarmaproject.eu 



Potreba po trajnostnem načrtovanju oskrbe s kamenimi agregati 

Partnerji projekta SARMa so v svojih državah in na večjem območju SEE opazili 
nepovezanost konceptov SARM in SSM z obstoječimi načrti oskrbe s 

kamenimi agregati. 

Zato so se nekatere institucije s področja načrtovanja oskrbe in gospodarjenja 
s kamenimi agregati dogovorile o sodelovanju s ciljem izboljšanja načrtovanja 
oskrbe v JVE, ki bo zagotovilo večjo učinkovitost rabe virov kamenih agregatov 

in njihovo trajnost na celotnem območju JVE.  



  SNAP SEE 

Projekt SNAP SEE obravnava sledeče ključno vprašanje: 

 

Kako lahko JVE države izboljšajo načrtovanje oskrbe in v načrte 
vključijo tako primarne tako tudi sekundarne kamene agregate 
ter s tem povečajo učinkovitost rabe virov in stopnjo 
usposobljenosti med organi, industrijo in civilno družbo na 
področju gospodarjenja, načrtovanja in oskrbe s kamenimi 
agregati?  



  SNAP SEE partnerstvo 

Sestavo partnerstva v projektu SNAP-SEE predstavlja skupek združenih institucij, ki 
sodelujejo pri načrtovanju oskrbe s primarnimi in sekundarnimi kamenimi agregati na 
območju Jugovzhodne Evrope, vključno z vladnimi organi, ministrstvi, raziskovalnimi 
inštituti, univerzami in geološkimi zavodi. Vodilni partner je Montanuniversität Leoben 
                z vodjo projekta dr. Günterjem Tiessom. 

 

27 partnerjev iz 14 držav 



4. Cilji, organizacija in aktivnosti 

SNAP SEE bo kreiral orodje za podporo nacionalnemu/regionalnemu načrtovanju oskrbe s 
primarnimi in sekundarnimi kamenimi agregati, ki: 
 
• je celovito in medsektorsko ter zajema vse vidike načrtovanja, vključno z vprašanji, ki 

lahko sodijo v druga področja politike, kot so promet, vode ali ravnanje z odpadki; 
• obravnava vire primarnih in sekundarnih kamenih agregatov kot medsebojno zamenljive 

vire oskrbe, kadar je le-to primerno; 
• je prilagodljivo nacionalnim razmeram brez izgube ključnih elementov načrtovanja, in se 

uporablja ne glede na stanje/položaj neke države v ciklu načrtovanja; 
• temelji na načelih trajnostnega gospodarjenja s kamenimi agregati (SARM) in trajnostne 

oskrbe iz različnih virov (SSM), s ciljem doseganja večje učinkovitosti rabe teh virov; 
• se odziva na potrebe, skrbi, želje in cilje vlade, industrije, civilne družbe in 

strokovnjakov;  
• je podprto s potrebnimi podatki in 
• je uporabno na celotnem območju JVE, kjer bo močneje povezalo in uskladilo oskrbo s 

kamenimi agregati. 





Delovni paketi in aktivnosti 

SNAP SEE je sestavljen iz 6 delovnih paketov: 

 

DP 1: Vodenje projekta 

DP 2: Komunikacija 

DP 3: Krepitev zmogljivosti in udejstvovanje interesnih skupin  

DP 4: Podatki in metodologije 

DP 5: Nacionalno/regionalno načrtovanje 

DP 6: Shema načrtovanja oskrbe s kamenimi agregati 

 



i. DP 3: Krepitev zmogljivosti in udejstvovanje interesnih skupin  

• Zagotoviti enotno podlago za razumevanje z izdelavo in 
deljenjem materialov za povečanje zmogljivosti  

• Izvedbe nacionalnih posvetovanj (vsaj 2) s ciljnimi skupinami, 
da se zagotovi prispevek zainteresiranih strani k razvoju vizije 
in sistema za načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati v JVE. 

• Izdelava priročnika za krepitev zmogljivosti in udejstvovanja 
interesnih skupin, ki vključuje ustrezne materiale za 
povečanje usposobljenosti ter podroben načrt načina 
organiziranja in izvajanja posvetovanj z zainteresiranimi 
stranmi. 
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 ii. DP 4: Podatki in metodologije 

• Zbrati vse podatke, potrebne za podporo učinkovitemu in 
trajnostnemu nacionalnemu/regionalnemu načrtu oskrbe s 
primarnimi in sekundarnimi kameni agregati (npr. o virih, lokacijah, 
tehničnih značilnostih, napovedih povpraševanja, itd.) 

• Ustvarjanje podatkovne zbirke, ki vključuje vrste, definicije, vire, 
obseg, stopnjo analize, potrebe za neobdelane podatke, priporočila 
o najnovejših strategijah za zbiranje in shranjevanje podatkov, 
načine poročanja, in drugih vprašanj, ki so jih ugotovili partnerji. 

• Raziskati in poročati o ključnih metodologijah za analizo podatkov, ki 
lahko zagotovijo uporabne rezultate za celovito, trajnostno 
načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati. 

• Pripraviti priročnik o podatkih in metodologijah.  



 iii.  WP 5: Nacionalno/regionalno načrtovanje 

• Ugotoviti kako se načrtovanje izvaja v partnerskih državah, 
vključno s točko, na kateri se posamezna partnerska država 
nahaja v ciklu načrtovanja oskrbe glede na vsak vidik 
načrtovanja. Izdelati poročilo o nacionalni oskrbi s kamenimi 
agregati (NAIR) in o večsektorskem (so)delovanju (MS), ki 
opisujeta sedanje pristope k načrtovanju.  

• Ugotoviti kako se lahko izboljša načrtovanje v partnerskih 
državah in ustvariti nacionalne/regionalne smernice, ki 
vsebujejo priporočila za boljše načrtovanje. 

• Ustvariti skupno Vizijo načrtovanja oskrbe v JVE.  



 iv. DP 6: Shema načrtovanja oskrbe 

• Pregled izvedbe načrtovanja oskrbe s kamenimi agregati v 
določenih državah, ki ne spadajo v območje JVE.  

• Ustvariti smernice za načrtovanje, ki določajo vse ukrepe, ki 
jih je treba sprejeti, in vprašanja, ki jih je treba obravnavati, 
za zagotovljanje celovitega načrtovanja v Jugovzhodni Evropi. 

• Ugotoviti tekstovne module, primerne za načrtovanje 
trajnostne oskrbe, ki obravnavajo teme kot so transport, 
nezakonito pridobivanje, recikliranje in izdajo dovoljenj, 
poleg vprašanj, ki so mogoče obravnavani v okviru drugih 
načrtovanj, kot so upravljanje z odpadki in vodami ter zelena 
javna naročila. 

• Kreirati orodje za načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati, ki 
obsega 2 omenjena priročnika, SNAP-SEE Vizijo in poročilo o 
načrtovalnih modulih. 



  5. Zaključki 
 
 

• SNAP SEE partnerji so zelo aktivni in zaposleni na projektu. Po mnenju SEE STS, je naš eden od le 
nekaj projektov v okviru 4. SEE razpisa, ki je v skladu s predvidenim časovnim okvirjem. Poleg tega 
še naprej prejemamo povpraševanja od potencialnih partnerjev v drugih državah JV Evrope, da se 
pridružijo projektu. 
 

• SNAP SEE partnerji so se tekom projekta sestali na srečanjih v Leobenu (AT), Budimpešti (HU), 
Budvi (MN) in Bratislavi (SL). Naslednje srečanje bo organizirano v Puli na Hrvaškem v aprilu 2014. 
Zaključni sestanek bo predvidoma na Kreti (GR).  
 

• SNAP SEE partnerji so pripravili svoja NAI in M-S poročila, pripravljajo poročila o nacionalnih 
smernicah, skoraj vsi so organizirali prva nacionalna posvetovanja z interesnimi skupinami in 
trenutno načrtujejo tudi drugi krog nacionalnih posvetovanj.  
 

• Rezultati projekta SNAP SEE, skupna Vizija za načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati in Orodje 
za načrtovanje, bodo javno dostopni v vseh jezikih držav partnericah na spletni strani:  
 

http://www.snapsee.eu  


