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Zadeva:  Sporazum o Antarktiki

Spoštovani profesor Bajd,

Na podlagi pogovora z gospodom Brumatom, s katerim sem se srečal v decembru na 
našem ministrstvu v zvezi s sodelovanjem slovenskih raziskovalcev pri raziskavah na 
Antarktiki, vam želimo sporočiti stanje Pogodbe o Antarktiki. Slovenija je 31. januarja 
2019 ratificirala Pogodbo o Antarktiki in s tem postala 53. članica tega mednarodnega 
sporazuma, kar ji omogoča sodelovanje na raziskovalnem področju. Pravkar smo 
prejeli depešo Ministrstva za zunanje zadeve RS, v kateri so nam posredovali noto 
Ministrstva za zunanje zadeve ZDA, ki potrjuje, da je Republika Slovenija 22. 4. 2019 
deponirala listino o pristopu k Pogodbi o Antarktiki, ki je tako z 22. 4. 2019 postala 
veljavna. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podpira odlično znanost na vseh 
področjih. Posebnih aktivnosti v povezavi z Antarktiko ne moremo izvajati, vendar pa 
podpiramo sodelovanje SAZU pri izvajanju raziskav na področju Antarktike. Pred 
kratkim smo bili obveščeni, da je Francisco Srebot, častni konzul Republike Slovenije v 
Peruju, na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Buenos Airesu naslovil pobudo 
izraženo s strani direktorja za Antarktiko na Ministrstvu za zunanje zadeve Peruja, za 
sodelovanje oz. možnost podpisa Memoranduma o sodelovanju med Slovenijo in 
Perujem na področju Antarktike. Seznanjeni smo s pismom, ki ga je prof. dr. Andrej 
Kranjc poslal g. Srebotu, da je Svet za varovanje okolja SAZU z vašo podporo 
zainteresiran za sodelovanje s Perujem preko njihove raziskovalne postaje na 
Antarktiki. V pismu je prof. Kranjc izrazil tudi namero za podpis memoranduma med 
SAZU in Direktoratom za antarktične zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Peruja, kar 
nas zelo veseli. 

V želi po nadaljnjem uspešnem sodelovanju med našima ustanovama vas lepo 
pozdravljam.

SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN 
UMETNOSTI
Prof. dr. Tadej BAJD, predsednik SAZU
Novi trg 3
1000 Ljubljana



S spoštovanjem!

Dr. TOMAŽ BOH
Generalni direktor Direktorata za znanost

V vednost: Miro Brumat
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