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Na podlagi prejšnjih analiz porabe 
kamenih agregatov... 

 • Povpraševanje po kamenih agregatih v Evropi bo še naprej 
naraščalo.  

• Ker gospodarstva še naprej rastejo bi to lahko pomenilo, da se bo 
povpraševanje po kamenih agregatih povečalo s sedanjih 6 
ton/prebivalca na kar 9-12 ton/prebivalca, kar kaže na vztrajno 
naraščanje povpraševanja v prihodnosti. 

• Evropsko povpraševanje po kamenih agregatih bo v srednjeročnem 
obdobju doseglo več kot 3 milijarde ton, predvsem zaradi 
gospodarske rasti v srednji in jugovzhodni Evropi. 

• Naraščajoče povpraševanje po kamenih agregatih poudarja potrebo 
po politiki, ki bo zagotovila trajnostno oskrbo z naravnimi kamenimi 
agregati v Evropi v prihodnosti. Zato in zaradi gospodarskih in 
okoljskih razlogov je potrebno urediti dostop do lokalnih virov 
mineralnih surovin. 



• Z vedno večjo potrebo po kamenih agregatih 
se povečujejo tudi problemi, povezani s 
proizvodnjo in porabo kamenih agregatov. 

• Ustrezna politika je tukaj nujno potrebna, da 
se omogoči ravnovesje med ponudbo in 
povpraševanjem, proizvodnjo in vplivi na 
okolje, infrastrukturnimi gradbenimi 
dejavnostmi in varstvom podnebja. 



 
Analiza trga kamenih agregatov –  

Proizvodnja/Poraba 

BDP + proizvodnja + poraba na prebivalca v Varaždinski in Međimurski županiji med 

letoma 2000 in 2007. 



 
Povezanost BDP in porabe 

mineralnih surovin 
 

• Gospodarski pomen posameznega sektorja v 
posamezni državi se običajno meri na podlagi 
njegovega prispevka k bruto domačemu 
proizvodu (BDP) 

• kot tudi po učinkovitem ustvarjanju delovnih 
mest v določeni industriji. 



• Poraba kamenih agregatov je odvisna od 
stanja nacionalnega gospodarstva: 

• z rastjo gospodarstva se povpraševanje po 
pesku, produ in tehničnemu kamnu povečuje, 
saj so  

– bistvenega pomena za razvoj infrastrukture ter 
komercialnih in domačih gradbenih dejavnosti. 



• V državah z močno razvitim gospodarstvom se 
povpraševanje po kamenih agregatih ustali na 
visoki ravni (10-12 t/prebivalca). 

• V tem pogledu je stopnja industrializacije in 
razvoja gospodarstva ključnega pomena. 



Proizvodnja kamenih agregatov v letu 2008 v Evropi  

 tona/prebivalec (leva vertikalna os) in BDP (v 000 €)/prebivalec (desna vertikalna os) 



Poraba kamenih agregatov – BDP  

• strukturne spremembe nacionalnega gospodarstva se odražajo v intenzivnosti   
porabe materiala. 



• Dejstvo je, da v nacionalnih gospodarstvih, ki 
so v procesu razvoja iz primarnega v 
sekundarni sektor: 
– poraba mineralnih surovin raste v isti ali celo višji 

stopnji od gospodarske učinkovitosti, 
industrializacija pa predstavlja intenziven proces 
porabe materiala. 

• Po drugi strani pa, ko se terciarni sektor 
povečuje, se poraba virov zmanjša- tudi zaradi 
zamenjave in izboljšanih tehnologij. 



Napoved povpraševanja 
• Za ustvarjanje skladnega okvira trajnostne politike na 

področju kamenih agregatov 

– bistveni pomen imajo utemeljene napovedi, ki 
upoštevajo porabo kamenih agregatov.  

• Napoved povpraševanja je pomembno orodje za 
oblikovanje političnega okvira na področju 
mineralnih surovin.  

• Če ima vlada vizijo, kako se bo stanje povpraševanja 
po mineralnih surovinah v bližnji prihodnosti 
spreminjalo, lahko ustrezno oblikuje politiko. 

 



Smerni načrt 

Poenostavljen smerni načrt k skladni politični strukturi na področju mineralnih surovin: 

združevanje podatkov  ->  obdelava podatkov  ->  simulacije  ->  razvoj političnega okvira   



• napoved povpraševanja se lahko ustvari z 
uporabo sistema za simulacije System 
Dynamics Modeling Simulations  

• Ključni nizi soodvisnih parametrov so:  

– gospodarski kazalci bruto domačega proizvoda 
(BDP) in prebivalstva, 

– saj je poraba v tem primeru simulirana v 
odvisnosti od BDP na prebivalca. 





• Pod-model je sestavljen iz različnih 
parametrov, kot so različne stopnje rasti, BDP 
in prebivalstvo. 

• Vsak posamezen parameter mora biti umerjen 
z matematičnimi enačbami. 

• Osnovna podlaga za te naloge je zbiranje 
ustreznih podatkov v določenem časovnem 
obdobju, ki se kasneje pretvorijo v enačbe z 
metodo regresijske analize. 



• Regresijska analiza je zelo razširjena metoda, 
ki se uporablja za preiskovanje funkcionalnih 
odnosov med spremenljivkami. 

• Razmerje se izrazi v obliki enačbe oziroma 
modela, ki povezuje  

– odgovore ali odvisne spremenljivke in eno ali več 
pojasnjevalnih ali napovedovalnih spremenljivk. 



 
 

Gradbeni odpadki in  
odpadki pri rušenju objektov 

 
• Poleg vprašanja povpraševanja in ponudbe obstaja še ena 

pomembna točka, ki jo je treba upoštevati – to so  gradbeni 
odpadki in odpadki pri rušenju objektov (Construction and 
demolition waste - CDW). 

• Zaradi visokega deleža odpadkov, ki nastanejo pri gradnji in rušenju 
objektov, glede na celotno količino odpadkov, sta Evropski 
parlament in Evropski svet uvedla novo Okvirno direktivo o 
odpadkih (2008/98/ES), ki določa, da mora biti 70% takih 
nenevarnih odpadkov ponovno uporabljenih ali recikliranih do leta 
2020. 



• V istem času (tj. v simuliranem obdobju 10ih 
let), se bo količina CDW močno povečala. 

• Zato je pomembno hkrati simulirati 
spremembe stanja pri nastajanju CDW in pri 
potrebi po kamenih agregatih. 

• Načrtovalna pristopa SARM in SSM upoštevata 
pomembnost tega dejstva. 

 



• Naslednja slika prikazuje model "Recikliranja 
CDW“ 

• rezultati simulacije za Avstrijo kažejo 
povečanje CDW s 6,25 milijona ton (2005) na 
7,5 milijona ton v letu 2015. 

• Hkrati se bo reciklirana količina CDW povečala 
s 4,4 Mt na 5,5 Mt, kar ima za posledico precej 
enakomerno kvoto recikliranja od približno 
75%. 



model recikliranja CDW 
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