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Zadeva: Pogodba  o  Antarktiki, predlog aktivnosti 

 

Spoštovana gospa Nadja Piškur, 

 

Zahvaljujemo se za kopijo pisma, ki ste ga 4. marca 2020 naslovili na predsednika SAZU, 

akademika Tadeja Bajda. Kot pobudnike za pristop Slovenije k Pogodbi o Antarktiki nas zelo 

veseli, da se zadeve premikajo. 

 

V pismu izražate pripravljenost, da skupaj poiščemo in podpremo priložnosti, ki jih  Pogodba 

odpira slovenskim znanstvenikom. Izrazili ste pripravljenost in željo, da pri bodočih 
aktivnostih sodelujemo, ker lahko le s skupnimi močmi in kontinuiranim medsebojnim 

obveščanjem naredimo preboj tako pri obveščanju širše javnosti o pomenu Antarktike za naš 

planet,  kot tudi pri izvedbi konkretnih znanstvenih in drugih, za zaščito našega planeta 

pomembnih projektov.  

 

Med Vaše načrtovane aktivnosti sodi tudi udeležba predstavnika Vašega ministrstva na 43. 

posvetovalnem srečanju podpisnic Pogodbe o Antarktiki, ki naj bi bilo konec maja v 

Helsinkih. V Helsinkih bi bila tudi prva udeležba predstavnika  Slovenije na tovrstnem 

srečanju.  Vaš predlog, da naj bi se srečanja udeležil tudi predstavnik slovenskih pobudnikov 

(SŠD, ZLKS), je več kot hvalevreden. Sporočamo Vam, da je koordinacijo na strani 

slovenskih pobudnikov prevzelo naše Slovensko-švedsko društvo (SŠD), v njegovem imenu 

pa Miro Brumat (podpredsednik društva), kot vodja projekta Antarktika in pooblaščenec v 

imenu pobudnikov,  in Janez Pergar (predsednik društva). Predlagamo, da se glede srečanja 

na Finskem dogovorimo čimprej, ne glede na to,  če bo zaradi trenutne situacije na svetu 

prišlo do premika datuma srečanja. 



Spoštovani, menimo,  da bi bilo zelo potrebno in koristno, če bi čimprej prišlo do skupnega 

sestanka med MOP, SAZU in SŠD, na katerem bi se dogovorili o modelu sodelovanja, 

financah in konkretnih operativnih nalogah,  med katerimi naj omenimo le tri: 

- Izbira znanstvenih institucij, ki bi jih pritegnili k sodelovanju, 

- Udeležba na srečanju v Helsinkih in predlogi slovenskih predstavnikov 

- Predvideni obisk uglednega strokovnjaka Roberta Swana 

 

Verjamemo, da lahko predlagano aktivno in poglobljeno sodelovanje strokovnih institucij, 

civilne iniciative in politike obrodi zelo koristne sadove. 

 

V pričakovanju pozitivnega odziva tako z Vaše strani kot tudi s strani SAZU, ki projekt 

podpira od vsega začetka, se v naprej zahvaljujemo. 

 

S spoštovanjem,  

 
 

Miro Brumat l.r.                                                       Janez Pergar  l.r.            

Pooblaščenec za:                                   Predsednik Slovensko-švedskega društva                                  

Zvezo Lions Klubov Slovenije 

Slovensko-švedsko društvo 

 

 

 

Vročiti (elektronsko): 

- Naslovniku 

 

Prejmejo (elektronsko): 

     -    Predsednik SAZU, Akademik Tadej Bajd   spela.truden@sazu.si 

- Svet za varovanje okolja pri SAZU (darja.rogelj@sazu.si) 

- Ministrstvo za zunanje zadeve (gp.mzz@gov.si) 

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (gp.mizs@gov.si) 

- Mag. Elena Del Fabro (elena.delfabro@gov.si 

- Guvernerka ZLKS Nadja Pahor Bizjak nadjapahor@gmail.com 
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