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REGISTER MINERALNIH SUROVIN ZAHODNEGA BALKANA

Duška Rokavec, Matej Draksler, Tina Zajc Benda, Urša Šolc

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, Ljubljana 
e-mail: duska.rokavec@geo-zs.si 

V vlogi vodilnega partnerja projekta »RESEERVE« Geološki zavod Slovenije, s podpo-

ro regionalnih partnerjev, gradi Register Mineralnih surovin Zahodnega Balkana. Projekt se 
izvaja pod okriljem in s sredstvi skupnosti EIT RawMaterials (KIC za mineralne surovine). 
V registru bodo zbrani številni podatki o primarnih in sekundarnih surovinah (rudarski in 
metalurški odpadki) iz šestih držav: Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Se-

verne Makedonije in Albanije. Zbrali smo že podatke iz 475 nahajališč primarnih surovin ter 
1264 odlagališč sekundarnih odpadkov (rudarskih in metalurških odlagališč), ki so opisani s 
številnimi prostorskimi, geološkimi, okolijskimi in ekonomskimi atributi. Namen projekta je 
zapolniti vrzel v podatkovnem sistemu za mineralne surovine Evrope ter približati območje 
Zahodnega Balkana evropskemu trgu mineralnih surovin. Podatke, ki jih posedujejo regional-
ni projektni partnerji (večinoma nacionalni geološki zavodi), pretvorimo v skladu z direktivo 
INSPIRE. Tako zapisani podatki se vnašajo v evropsko mrežo za obveščanje o mineralnih 
surovinah (Mineral Intelligence for Europe). 

V projektnem konzorciju je 14 partnerjev iz 12 držav. Partnerji prihajajo iz vseh treh 
strani t.i. trikotnika znanja (s področja znanosti, izobraževanja in industrije). Večina, kar 10, 
jih prihaja iz Jugovzhodne Evrope. Glavna naloga geoloških zavodov iz regije je, da zberejo in 
ovrednotijo podatke o nahajališčih mineralnih surovin svojih držav. Industrijski in izobraže-

valni partnerji prav tako prispevajo svoje dragoceno znanje in izkušnje s področja geologije 
in mineralnih surovin. 

Slika 1:Slika 1: Raziskovalno vrtanje na prah
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Geološki zavod Slovenije je na podlagi zbranih podatkov predlagal nabor atributov, 
na osnovi katerega smo pričeli z izdelavo registra mineralnih surovin. Obstoječe podatke 
o mineralnih surovinah smo pretvorili v INSPIRE format, kar omogoča priklop podatkov o 
mineralnih surovinah iz regije v evropsko mrežo o mineralnih surovinah. Tako bodo podatki 
dostopni potencialnim investitorjem in širši zainteresirani javnosti. 

Na podlagi zbranih podatkov konzorcij pripravlja tudi SWOT in GAP analizo, kjer 
bomo opozorili na poslovne priložnosti s področja mineralnih surovin v regiji. SWOT analiza 
bo predstavila prednosti, slabosti ter priložnosti in nevarnosti posameznih držav regije na 
področju mineralnih surovin. GAP analiza pa bo za vsako državo predstavila ovire, ki zavirajo 
razvoj surovinskega sektorja. 

Projekt predstavlja odličen primer metodologije zbiranja in urejanja podatkov o mine-

ralnih surovinah različnih držav, pridobljenih iz različnih virov. Register mineralnih surovin 
Zahodnega Balkana bo pozitivno vplival na nadaljnje raziskovanje najbolj zanimivih primar-
nih in sekundarnih nahajališč regije in pospešil investicije v nahajališča mineralnih surovin. 
Izboljšal bo upravljanje z mineralnimi surovinami na nacionalnem nivoju. Hkrati bo vzpod-

budil uvajanje novih tehnologij, prispeval k ustvarjanju novih delovnih mest in omogočil bolj 
trajnostno upravljanje z mineralnimi surovinami. Vsi ti učinki bodo multiplikativno vplivali 
na ostale panoge, povezane z in odvisne od pridobivanja mineralnih surovin. V končni fazi 
pa bo to vplivalo na rast nacionalnih gospodarstev držav regije, ki jo je EC prepoznala kot eno 
izmed perspektivnih »sosednjih regij« za preskrbo z mineralnimi surovinami. 

Slika 2: Slika 2: Prostor Zahodnega Balkana (te-
mno modro obarvan) predstavlja doseda-
njo vrzel v evropski mreži za obveščanje o 
mineralnih surovinah.
(Vir: https://europa.eu/european-union/
about-eu/countries_en#map, Izjava o 
omejitvi odgovornosti: To poimenovanje 
ne posega v stališča glede statusa ter je 
v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem 
Meddržavnega sodišča o razglasitvi neod-
visnosti Kosova)
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