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Sporočilo za medije 

Ustanovitev prvega regionalnega centra s področja surovin – RC Adria 
 
Ustanovni člani RC Adria so Geološki zavod Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije in 
Rudarsko geološko naftna fakulteta Univerze v Zagrebu, ob močni podpori vodstvene ekipe 
vzhodnega kolokacijskega centra EIT RawMaterials. RC Adria predstavlja vozlišče, kjer bodo 
na enem mestu deležniki s področja surovin iz Slovenije, Hrvaške in držav Zahodnega 
Balkana dobili informacije o obstoječih projektih, ki jih financira Evropski inštitut za inovacije 
in tehnologije (EIT) v okviru skupnosti znanja in inovacij EIT RawMaterials (Surovine). RC 
Adria spodbuja mreženje, zbira projektne ideje ter nudi pomoč potencialnim novim 
partnerjem pri sodelovanju s skupnostjo EIT RawMaterials in vključitvi vanjo. Za 
gospodarstvo, izobraževanje, znanost in vladne inštitucije predstavlja informacijsko točko za 
prenos znanja o surovinah, hkrati pa lokalna omrežja deležnikov s tega področja povezuje z 
že obstoječimi mednarodnimi omrežji skupnosti znanja in inovacij EIT.  
 
RC Adria zato predstavlja izredno priložnost za vse regionalne deležnike, da se vključijo v 
EIT RawMaterials, največje svetovno omrežje organizacij, ki delujejo na področju surovin. 
 
 
Geološki zavod Slovenije - GeoZS 
 
 
Temeljno poslanstvo Geološkega zavoda Slovenije je zagotavljanje poznavanja geoloških struktur in 
naravnih bogastev zemeljske notranjosti Slovenije ter razumevanje preteklih in sedanjih procesov 
pod površjem njenega ozemlja. Geološki zavod Slovenije zbira, vodi, hrani in posreduje podatke o 
geološki zgradbi Slovenije, s svojimi dejavnostmi pa sega tudi prek državnih meja. Opravlja 
raziskovalno, strokovno in razvojno dejavnost tako v okviru javne službe za potrebe Republike 
Slovenije kot tudi v okviru Evropske Unije. Geološki zavod Slovenije  je v skupnosti EIT RawMaterials 
aktiven na področju raziskav in ocene potencialov primarnih in sekundarnih surovin (rudniških in 
metalurških) in podpore pri trajnostnem upravljanju ter oskrbi z mineralnimi surovinami. 
 
Zavod za gradbeništvo Slovenije – ZAG 
 
  
Zavod za gradbeništvo Slovenije je javni zavod, katerega glavne aktivnosti vključujejo temeljne in 
aplikativne raziskave, testiranja in meritve,  certificiranje in izdelava tehničnih ocen in soglasij, 
kalibriranje in overjanje opreme, izdelava strokovnih mnenj in izobraževanja. Relevantne izkušnje 
znotraj EIT RawMaterials so projekti krožnega gospodarstva, recikliranja, kaskadne ekstrakcije, kjer 
se reciklirani končni ostanki uporabijo v gradbenem sektorju, industrijske simbioze, okoljskih 
tehnologij, vključno z remediacijo degradiranih območij in remediacije vode ter izvajanja analiz 
življenjskega cikla (okoljskih, ekonomskih in družbenih). 
 
Več informacij: Urska.Solc@GEO-ZS.SI, ana.mladenovic@zag.si  


