
Spoštovana ga. Katja Piškur, 

Zahvaljujem se za vaš odgovor glede »Pro memorie« z vsemi opombami in popravki. Ne morem si kaj, 

da ne bi izrazil določeno nezadovoljstvo/razočaranje.  Po sedmih letih lobiranja in prostovoljnih 

aktivnostih s pomočjo SAZU in civilne družbe (CI) smo dosegli da je RS podpisala Sporazum o 

Antarktiki. Danes  se ves svet zaveda ekologije, podnebnih sprememb in kaj je vse potrebno storiti, 

da se izognemo  katastrofi našega planeta. Republika Slovenija  lahko tvorno prispeva k reševanju teh 

težav tudi  v okviru svoje aktivnosti na Antarktiki.  MOP kot zavezanec izpred vlade za aktivnosti ki jih 

omogoča/narekuje Sporazum o Antarktiki za enkrat ne dojema svoje prave vloge. 

MOP bi moral prevzeti koordinacijo z MIZŠ in MZZ glede Memoranduma o sodelovanju s Perujem 

na znanstvenem področju.  Tudi v primeru znanstvenega sodelovanja z drugimi državami na 

Antarktiki je potrebno vladno sodelovanje in njena odločitev. Vlada, konkretno MOP mora ustvariti 

pogoje, da se lahko začnejo naše znanstvene inštitucije konkretno pogovarjati o svojih aktivnosti. 

SAZU in CI lahko tvorno sodelujemo in pomagamo. 

MOP bi moral predlagati ustanovitev nacionalnega koordinacijskega telesa. Moral bi predlagati 

način ustanovitve , lociranje in zagotoviti potrebno finančno osnovo. SAZU in CI lahko tvorno  

sodelujemo in pomagamo. 

MOP bi moral vzpostaviti čim preje neposredni kontakt s Sekretariatom za Antarktiko, tako glede 

»Antarctic-Enviromental Proticol«, Pariške konference, pogojev raziskav itd. in drugih omenjenih 

vprašanj. Ko bomo imeli vse potrebne odgovore SAZU in CI lahko tvorno sodelujemo.  

MOP bi moral vsebinsko sodelovati pri projektu  »Odgovornost za planet-pomen Antarktike« ki je 
povezan z obiskom Roberta Swana med 21. In 24. septembrom 2021 in pokroviteljstvom predsednika 
Republike. 
 
Spoštovani ne pozabite, da smo skupaj s SAZU prišli do točke od katere vse bodoče aktivnosti pri 

katerih   je slovenska znanost in raziskovalna dejavnost pripravljena  sodelovati, so odvisne samo 

še  od vladnih (MOP) ukrepov in odločitev. Drugače bo Sporazum ostal podpisan kos papirja. 

Upam, da ste me pravilno razumeli, MOP se mora  zavedati svoje odgovornosti in začeti ukrepati. Pri 

tem vam bomo resnično pomagali. Menim, da bi bil še kako potreben sestanek z ministrom, da poda 

svojo usmeritev k nadaljnjem razvoju naših skupnih  aktivnostih. S svojimi usmeritvami bo tudi vam 

olajšano delo.  Kot sem že večkrat omenjal; edino naše medsebojno tvorno  sodelovanje bo želo 

uspehe.  Sem prepričan, da je naše dosedanje sodelovanje bilo korektno in da nimate nič proti 

sodelovanju s  SAZU in s CI, vendar od sedaj bodo šteli samo konkretni ukrepi in dejanja.  

S spoštovanjem   

Miro Brumat l.r. 

koordinator za Antarktiko  


