MINATURA2020
– Nahajališča mineralnih surovin javnega pomena
Objava za medije|Ljubljana|29. junij 2015 – V začetku leta 2015 se je v okviru programa
Obzorje 2020 pričel nov evropski projekt z naslovom »MINATURA2020 – Razvoj koncepta
evropskega zakonodajnega okvira za dostopnost in varovanje nahajališč mineralnih
surovin«, kot odgovor na potrebe družbe po varovanju nahajališč mineralnih surovin, ki so
javnega pomena, in njihove dostopnosti v prihodnosti.
Identifikacija in upravljanje z evropskimi nahajališči mineralnih surovin postane eno ključnih
razvojnih vprašanj, ko govorimo o trajnostnem razvoju evropske družbe v prihodnosti. Za
doseganje takega cilja mora družba omogočiti tako dostop do zaprtih, aktivnih in
potencialnih nahajališč kot tudi omogočiti njihovo raziskovanje in izkoriščanje. Predvsem je
pomembno, da sedanje pridobivanje mineralnih surovin ne ogroža oskrbe prihodnjih
generacij. Potencial ekonomske upravičenosti nahajališč za izkoriščanje v prihodnosti mora
biti ustrezno ocenjen ter v skladu z rabo prostora in okoljskimi cilji. Ključni izziv je trajnostno
načrtovanje rabe prostora, ki upošteva specifiko nahajališč mineralnih depozitov in
aktualnost njihovega izkoriščanja glede na dinamiko in smer razvoja družbe kot celote ob
upoštevanju ostalih potreb po urejanju in rabi naravnih virov v prostoru.
Kot odgovor na ta izziv se je v februarju 2015 začel izvajati evropski projekt MINATURA2020,
financiran s strani EU programa Obzorje 2020 za raziskave in inovacije. Glavni cilj tega
triletnega projekta je razviti koncept in metodologijo za opredelitev in ustrezno varovanje
nahajališč mineralnih surovin javnega pomena (ang. “Mineral Deposits of Public
Importance” (MDoPI)), kar bo zagotovilo njihovo učinkovitejšo rabo v prihodnosti. Takšna
nahajališča bodo predmet obravnave harmonizirane evropske zakonodaje. Vzpostavljanje
zakonodajnega okvira, ki upošteva načelo trajnosti na področju izkoriščanja mineralnih
surovin, tako kot že obstaja na drugih področjih rabe prostora, je osnovno vodilo projekta.
Pod vodstvom avstrijske Agencije za mednarodno politiko na področju mineralnih surovin
(MinPol) in ob sodelovanju mednarodnega konzorcija 24 partnerjev iz 16 držav članic EU
(Avstrija, Belgija, Hrvaška, Francija, Madžarska, Italija, Irska, Nizozemska, Poljska, Portugalska,
Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo) ter 3 držav nečlanic EU
(Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija) je izvajanje projekta podprto z bogatimi
izkušnjami strokovnjakov z različnih področij. Vsi projektni partnerji so že aktivno sodelovali v
številnih projektih na nacionalni, mednarodni in komercialni ravni ter imajo aktivno vlogo v
mednarodni skupnosti na področju mineralnih surovin. Slovenski partnerji v projektu so
Geološki zavod Slovenije (GeoZS), Društvo tehničnih vodij - Površinsko odkopavanje (DTVPO) in ISKRIVA, Iskrišče za razvoj lokalnih potencialov, pri čemer je GeoZS vodja 4.
delovnega paketa Demonstracija in pilotno testiranje novo razvite metodologije na izbranih
primerih, ISKRIVA pa vodi 5. delovni paket Sodelovanje s deležniki.
Poseben poudarek bo na sinergiji in uporabnosti projektnih rezultatov na vseevropski ravni.
Cilj konzorcija je zato vključiti v obravnave in diskusije čim več deležnikov iz evropskih držav.
V ta namen bodo v letu 2016 organizirane delavnice za interesne skupine, na katerih bodo
le-te lahko prispevale k opredelitvi nahajališč mineralnih surovin javnega pomena in pristopa
k njihovemu trajnostnemu upravljanju.
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http://minatura2020.eu
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