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O TRAJNOSTNI OSKRBI IZ VEČ VIROV (SSM) 

Trajnostna oskrba iz več virov (Sustainable Supply Mix - SSM) 
uporablja več različnih virov, vključno z recikliranimi odpadki in 
industrijskimi stranskimi produkti, ki skupaj povečajo korist pri oskrbi s 
kamenimi agregati za vse generacije (Shields et al., 2006).   

SARM politični  
okvir 

okvir  
SSM 

 načrtovanja 

okvir 
SSM 

predpisov 

Načrtovanje/razvojni proces, 
ki vključuje več različnih virov 

(naravne, reciklirane in 
stranske produkte) za 

zagotovitev trajnostne oskrbe 
s kamenimi agregati 

Osnovna pravila delovanja 
industrije primarnih in 
sekundarnih kamenih 
agregatov 

Učinkovito pridobivanje in gospodarjenje 
z odpadki z minimalnimi socialno-
ekološkimi vplivi  tekom celotnega 
življenjskega cikla kamnoloma. 



NAČRTOVANJE TRAJNOSTNE OSKRBE IZ VEČ VIROV (SSM) 

SSM 
 TRENDI 

UPRAVLJANJE IN 
NAČRTOVANJE RABE 

ZEMLJIŠČ 

Karte naravnih virov 
kamenih agregatov 

SSM potencial 
(povpraševanje&oskrba) 
Prihodnji scenariji 

Predvidevanje 
razvoja? 

Reciklirani in kameni 
agregati iz stranskih 
produktov 



SARMa DP4: Trajnost na REGIONALNI/NACIONALNI ravni 

WP5 
Transnacionalna raven 

WP4 
Regionalna-Nacionalna 

raven 

WP3 
Lokalna raven 

SSM 

SARM 

DP4.1 Projekt trajnostnega pridobivanja kamenih 
agregatov 

SARM: Trajnostno gospodarjenje s kamenimi 
agregati 

DP4.2 Oskrba s kamenimi agregati 

SSM: Trajnostna oskrba iz več virov 
(primarni/izkopani & sekundarni/reciklirani) 
 

 Zbiranje podatkov o zakonodaji, pristopih k 
načrtovanju, dobrih praksah v JVE 

 Prepoznati glavne ovire za izvajanje SARM 
in SSM v JVE državah 

 Definirati priporočila za izboljšanje trajnosti 

Ključni ukrepi 



DP4 ZBIRANJE PODATKOV 

SARM 
VPRAŠALNIK 

SSM VPRAŠALNIK SARMa KVIZ 

Orodja za zbiranje podatkov: 

 
SARMa kviz 
Enostavna orodja, niso tehnična, 
za širok spekter različnih 
zainteresiranih skupin 
 

SARM /SSM vprašalniki 
Za ministrstva/organe, pristojne 
za načrtovanje, izbrane JVE 
partnerje, tehnični in obsežni, 
za baze podatkov 



DP4 ANALIZE PODATKOV IN REZULTATI 

DP 4.1 SKUPNO POROČILO DP 4.2 SKUPNO POROČILO 

DP 4.1 PRIPOROČILA  DP 4.2 PRIPOROČILA  

PRIROČNIK o gradbenih odpadkih in ruševinah 
Prispevek k DP4-DP5 Nacionalnem/Mednarodnem PRIROČNIKU 

SARM VPRAŠALNIK SSM VPRAŠALNIK SARMa KVIZ 

Poudarek na trajnostnem 
gospodarjenju - SARM 

Poudarek na trajnostni oskrbi 
iz več virov - SSM 

Sinteza:  

Skupne prakse v zakonodaji 
in načrtovanju 

Skupnega znanja 

Strategije diseminacije 

 

Priporočila iz:  

Dobrih praks 

Pristopov k trajnosti 

 

Priročniki iz: 

Najboljših diseminacij načel 
in priporočil 



SSM V JUGOVZHODNI EVROPI: SKUPNO POROČILO 4.2 

V nekaterih državah ni politike 
načrtovanja oskrbe s kamenimi 

agregati  

V nekaterih državah je načrtovanje 
oskrbe na lokalni ravni  

Za zagotovitev trajnosti mora 
povpraševanje v prihodnosti biti 

napovedano 

Na splošno heterogenost predstavlja 
oviro mednarodnem trgu  

prakse težave/izzivi 

Obstajajo pomembne razlike med 
državami pri sprejemanju omejitev 

izkoriščanja 

Sekundarni kameni agregati (npr. 
reciklirani) niso vedno vključeni v 

načrte in jih je težko oceniti 

NAČRTOVANJE 



SSM V JUGOVZHODNI EVROPI: SKUPNO POROČILO 4.2 

Običajno se ocenjuje dostopnost do 
naravnih virov 

Preverjanje ali se v območju lahko 
odpre kamnolom:  

1. Z usklajevanjem uredb in omejitev  
2. S sklicevanjem na uredbe o 

prostorskem planiranju na višji ravni 

Vrednotenje trajnosti ni vedno 
upoštevano 

Poudarek na okoljski ali gospodarski 
trajnosti. Socialni vidiki so običajno 

zanemarjeni 

prakse težave/izzivi 

Vrednotenje trajnosti predstavlja v 
nekaterih državah le priporočilo ali 

predlog 

Podrobnejše analize o vplivih na 
okolje (npr. na habitate), so na voljo 

na lokalni ravni, le redko pa na 
nacionalni ravni 

TRAJNOST 



SSM V JUGOVZHODNI EVROPI: SKUPNO POROČILO 4.2 

Deležniki lahko prispevajo k razvoju 
rudarskega načrta s predlogi 

Za ocenjevanje je načrt običajno 
dostopen deležnikom po zaprosilu 

Običajno deležniki ne morejo nalagati 
sprememb osnutka načrta 

Osnutek načrta se ne objavlja na 
spletnih straneh oziroma na javno 

dostopnih mestih 

prakse težave/izzivi 

Pozitivni primeri praks trajnostnega 
razvoja pri izkoriščanju so 

zanemarjeni s strani medijev Lastniki kamnolomov bodo hitro 
sprejeli dobro prakso, če jim ne 

povzroča izgube Več informacij o praksah 
trajnostnega razvoja je nujno 

potrebno za razvoj ustreznih strategij 
gospodarjenja 

SODELOVANJE/UDELEŽBA zainteresirane javnosti 



Sprejetje dolgoročnega načrtovanja 
 

PRIPOROČILA 

SARM zahteve vključujejo potrebo za uveljavljanjem dolgoročnega 

načrta, ki bo zagotovil dovolj časa, da se povrnejo vse investicije, 

potrebne za odpiranje kamnoloma.  

Tak načrt mora upoštevati:   

 Povpraševanje in vire oskrbe s kamenimi agregati 

 Dostopnost do kamenih agregatov 

 Možne vplive 

 Presojo življenjskega cikla kamenih agregatov (LCA) 

 Scenarije (oskrba/povpraševanje) 

 



Cilji načrtov: 
 

PRIPOROČILA 

 

 povečati učinkovitost rabe virov; 

 zagotoviti ustrezno kombinacijo oskrbe s primarnimi in 

sekundarnimi kamenimi agregati;  

 uporaba najboljših tehničnih okoljskih standardov;  

 sprejetje optimalnega načina prevoza za zmanjšanje 

negativnih vplivov;  

 zagotovljena finančna sredstva za sanacijo;  

 



Povečati učinkovitost rabe virov 
 

PRIPOROČILA 

 Črpanje največje možne količine kamenih agregatov 

iz nahajališča in njihova uporaba za najustreznejši 

namen; 

 Sekundarne vire je potrebno promovirati in 

izkoriščati kolikor je možno z uvedbo orodij in 

predpisov za njihovo vključevanje v načrte; 

 Določiti prioritetna območja pridobivanja; 

 Vsa dovoljenja za izkoriščanje morajo veljati za 

najmanj 15 let in priporočeno do 50 let; 

 Razviti napovedi in scenarije za optimizacijo vseh 

možnih negativnih vplivov. 

 

 



Pomen recikliranja v projektu SARMa 
 

PRIPOROČILA 

Objavljen je poseben priročnik o recikliranih kamenih 

agregatih za SSM, ki vsebuje 13 priporočil za spodbujanje 

rabe sekundarnih virov v več različnih sektorjih. 

 



Pomen recikliranja v projektu SARMa 
 

PRIPOROČILA 



Postopki izdaje dovoljenja 
 

PRIPOROČILA 

 Proces izdaje dovoljenja mora biti učinkovit in uspešen. Vsi oddelki morajo biti 

dobro povezani ali pa po možnosti združeni v enega (one-stop-shop). 

 Pri odobritvi izkoriščanja v novem kamnolomu/gramoznici/peskokopu mora 

strategija sanacije biti že določena.  

 



Pomen sanacije kopa v projektu SARMa 
 

PRIPOROČILA 

Zaradi velikega značaja strategije sanacije sta v projektu SARMa objavljena dva posebna 
vodiča za obnovo in sanacijo kopov.  



Vodič za detajlno načrtovanje sanacije kopov kamenih agregatov 

PRIPOROČILA 

 Ponuja smernice, predloge in priporočila za 
uresničevanje uspešnega projekta sanacije 
okolja.  

 Pripelje oblikovalca do definicije projekta, ki 
ima za cilj pravo trajnostno ekološko in 
krajinsko sanacijo.  

 Predlaga nekatere kazalce in orodja za 
ocenjevanje (npr. kontrolne tabele) in potrditev 
kakovosti sanacijskega projekta.  



Vodič s smernicami za sanacijo območja kopov v bližini rek 
 

PRIPOROČILA 

 Ponuja orodja, dobre prakse in smernice 
za projekt sanacije območja kopov na 
naravni, eko-turistični in izobraževalni 
način.  

 Opredeljuje projekt sanacije kopa kot 
stičišče v ekološkem omrežju, ki povezuje 
naravna območja, območja rek in 
kmetijske cone.  

 Projekt sanacije kopa postaja orodje za 
zagotavljanje hidravlične varnosti.  



Diseminacijske aktivnosti 
 

PRIPOROČILA 

 Vključitev družbe mora biti poenostavljena in spodbujana že od zgodnje faze 
razvoja načrta.  

 Načrt, prioritetna območja pridobivanja kamenih agregatov in pravne ovire za 
pridobivanje morajo biti javno dostopni (npr. na spletnih straneh). 

 Poiskati in promovirati načine izobraževanja zainteresirane javnosti o 
izkoriščanju po trajnostnih načelih. 

 Podjetja bi se morala zavedati svoje družbene odgovornosti. 



Pomembne ovire pri pristopu SSM v JVE 
 

PRIPOROČILA 

 

Heterogenost na nacionalni in transnacionalni ravni predvsem zaradi različnih 
zgodovinskih in pravnih ozadij vsake države. To se odraža v strategijah, ki so rutinsko 
vključene v načrt oskrbe s kamenimi agregati v prihodnosti.  

Pomanjkanje „celovite“ perspektive pri obravnavanju različnih virov kamenih 
agregatov in pri presoji vplivov možnega scenarija. To lahko zmanjša možnost za 
doseganje maksimalne učinkovitosti rabe virov. 

 



Cilji, ki jih projekt SARMa predlaga pri novemu pristopu k SSM v JVE 
 

PRIPOROČILA 

Z našimi raziskavami smo določili nekatere cilje za JVE države: 

 Razviti bolj trajnostni načrt gospodarjenja s kamenimi agregati, ki bo usklajen tako 
na nacionalni kot tudi na transnacionalni ravni (npr. z EU smernicami); 

 Povečati učinkovitost rabe virov in spodbujati ponovno uporabo/recikliranje;  

 Vključiti skupnosti/zainteresirano javnost že v zgodnjo fazo razvoja načrta in 
ozavestiti podjetja o družbeni odgovornosti.  
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