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Osnovni podatki o projektu SNAP-SEE 

SNAP-SEE - Sustainable Aggregates Planning in South East Europe 
 

 Trajanje: oktober 2012 – september 2014 (2 leti ) 

 Skupni proračun: 1, 8 milijona € 

 Program SEE, območje 2.4: Promocija učinkovitosti pri pridobivanju in rabi energije in virov 

 

 Vodilni partner projekta: 
                               Montanuniversität Leoben, Avstrija 
 

 Slovenski partnerji projekta SNAP-SEE: 
 

 Geološki zavod Slovenije 

 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

 Društvo Ekologi brez meja 

 



Porazdelitev partnerjev 

Pri projektu sodeluje 
27 partnerjev iz 13 
držav jugovzhodne 
Evrope in Turčije: 

 
• Vodilni partner 

• 8 ERDF PP 

• 5 IPA PP 

• 6 sponzoriranih PP 

• 7 partnerjev 
opazovalcev 



Ozadje projekta SNAP-SEE 

Projekt SNAP-SEE temelji na rezultatih projekta 

 

 SARMa – Trajnostno gospodarjenje s kamenimi agregati  
     (2009 – 2011) 

 

Vodilni partner projekta SARMa je bil GeoZS. 

 

Glavna cilja projekta SARMa sta bila: 

• razviti skupen pristop k trajnostnemu gospodarjenju s kamenimi agregati 
(SARM = Sustainable Aggregates Resource Management) in 

• zagotoviti trajnostno oskrbo iz različnih virov (SSM = Sustainable Supply Mix). 

 

Partnerji projekta SARMa so v svojih državah in na večjem območju JVE opazili 
razlike med pristopoma SARM in SSM ter obstoječimi načini oskrbe s kamenimi 
agregati. 

 

 



Izzivi projekta SNAP-SEE 

Razlike (in povzročene težave) poskušamo zmanjšati z/s: 

• usklajevanjem načrtovanja oskrbe s kamenimi agregati, ki spodbuja sodelovanje 
med različnimi deležniki in zagotavlja skladnosti regulativnih pravil; 

• celovitim načrtovanjem oskrbe s primarnimi in sekundarnimi agregati, ki obsega 
tudi povečevanje učinkovitosti rabe virov; 

• usposabljanjem človeških virov za reševanje predhodno omenjenih težav in  

• spodbujanjem komunikacije med različnimi skupinami, ki bo zagotovila, da bi 
načrtovanje upoštevalo potrebe vseh ciljnih skupin. 

 



Delovni paketi projekta SNAP-SEE 

DP 1 – Vodenje projekta (MUL) 

DP 2 – Komunikacijske aktivnosti (GeoZS) 

 

Tematski delovni paketi: 

DP 3 – Usposabljanje in udeležba interesnih skupin pri načrtovanju – materiali, delavnice, 
priročnik (MUL) 

DP 4 – Podatki in metodologije za primarne in sekundarne agregate (TUC) 

DP 5 – Nacionalno / regionalno načrtovanje – večsektorska analiza, smernice, vizija (MFGI) 

DP 6 – Shema načrtovanja oskrbe s kamenimi agregati (ER) 

 



Cilji projekta SNAP-SEE 

ORODJE ZA NAČRTOVANJE TRAJNOSTNE OSKRBE Z AGREGATI, ki bo služilo kot 
podpora nacionalnemu in regionalnemu načrtovanju oskrbe s primarnimi in 
sekundarnimi kamenimi agregati na območju Jugovzhodne Evrope. 
  

Orodje bo vsebovalo: 
 

 SNAP-SEE vizijo celostnega načrtovanja trajnostne oskrbe                                  
s kamenimi agregati na območju Jugovzhodne Evrope; 

 priročnik o usposabljanju človeških virov ter o posvetovanjih                      
med različnimi interesnimi skupinami; 

 priročnik o metodah za zbiranje in analiziranje podatkov 

 shemo načrtovanja oskrbe s kamenimi agregati, ki bo vsebovala različne 
scenarije, načela in pristope pri uveljavljanju načel trajnostne oskrbe. 



Spletna stran 

SNAP-SEE ON-LINE 

www.snapsee.eu 

- novice (+ povezave, slike, brošure…) 

- dogodki (pretekli in prihodnji) 

- projektne aktivnosti 

- projektni rezultati 

- forum (interni del) 

-             , 

www.snapsee.eu         www.facebook.com/SnapSee 

http://www.snapsee.eu/


Številka ena 

1. PROJEKTNI ČASOPIS - NEWSLETTER 

 
Elektronska različica August 2013 predstavlja: 

 
 SNAP-SEE projekt 
 delovne pakete 
 projektne sestanke 

 
           www.snapsee.eu/images/stories/The_SNAP-SEE_Newsletter_August_2013.pdf 



Številka dve 

2. PROJEKTNI ČASOPIS - NEWSLETTER 

 
Spletno glasilo January 2014 predstavlja:  

 
 UEPG podatki in sestanek v Bratislavi 
 delo na projektu 
 1 krog nacionalnih delavnic v JVE 

 
     www.snapsee.eu/images/stories/The_SNAP-SEE_Newsletter_January_2014.pdf 



Najlepša hvala za vašo pozornost! 

 

 

Partnerji projekta SNAP-SEE na sestanku v Bratislavi, Slovaška (13. - 14. november 2013) 

 

 


