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Zadeva: Sporazum o Antarktiki, predlog aktivnosti 

 

Spoštovani minister, 

 

Slovenija je, kot  54. država,  31. januarja 2019 ratificirala Sporazum o Antarktiki. S podpisom Sporazuma 

smo pokazali odgovornost do planeta, na katerem živimo, in našo pripravljenost, da pri  njegovi zaščiti 

tvorno sodelujemo.  

Pobudo za pristop k Sporazumu je dala civilna iniciativa (CI), v sodelovanju s SAZU Slovensko akademijo 

znanosti in umetnosti. Pri tem so nas vodili naslednji cilji: 

1. Prihodnost našega planeta je v veliki meri odvisna od pravočasne zaščite Antarktike. Zaradi 

okoljske ozaveščenosti in ugleda je prav, da se v zaščito aktivno vključi tudi Slovenija. 

2. Sporazum omogoča slovenskim raziskovalcem in znanstvenikom vključevanje v projekte, ki so 

povezani z raziskavami in znanostjo (sodelovanje v skupnih mednarodnih raziskovalnih in 

znanstvenih projektih, dostop do številnih znanstvenih izsledkov, in dr.) 

3. Vidimo možnost za vključevanje slovenskega gospodarstva v proizvodnjo okoljsko odgovornih, 

trajnostno naravnanih produktov. 

 

Vlada R. Slovenije je skrb za Sporazum in za aktivnosti, ki izhajajo iz Sporazuma,  poverila MOP 

Ministrstvu za okolje in prostor. Nemudoma smo vzpostavili zelo konstruktivne odnose z vašo Službo za 

EU in mednarodne odnose. Dogovorili smo se, da bomo v sodelovanju s SAZU pripravili predloge za 

postopno implementacijo vsebin, ki jih omogoča Sporazum, v skladu z zgoraj navedenimi cilji. 

 Med tem smo stopili v stik tudi z MIZŠ Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, in tudi od njih 

smo dobili zagotovilo, da bodo pri naših aktivnostih z veseljem sodelovali. Še posebej so izrazili 

zadovoljstvo zaradi sodelovanja SAZU, ki daje projektu strokovno težo in kompetentnost. 

 

Glavni tajnik SAZU akad. Franc Forstnerič je 15.10.2020 sklical posvetovalni sestanek, na katerega je 

povabil nekaj uglednih znanstvenikov  in poznavalcev, ki že imajo izkušnje pri raziskavah, povezanih z 

Antarktiko in so mednarodno aktivni, med njimi prof. dr. Nino Gunde Cimerman (BF), prof.dr. Mileno 

Horvat (IJS, opr.),  raziskovalca Matevža Lenarčiča, in druge. (Zapisnik sestanka je na MOP pri gospe Eleni 

Del Fabro). Na sestanku smo se posvetili predvsem tistemu delu Sporazuma, ki omogoča vključevanje 

slovenskega znanja in znanstvenikov v širok spekter aktivnosti, ki jih omogoča Sporazum. Pripravili smo 

tudi konkretne predloge, ki bi Vam jih želeli osebno predstaviti. (Kratek povzetek o tem je v prilogi). 

 

Na sestanku 15.10.2020 smo tudi predlagali začasni (pripravljalni) odbor, »Odbor za dejavnosti povezane 

z implementacijo Sporazuma o Antarktiki«, ki naj bi operativno koordiniral aktivnosti, ki izhajajo iz 

Sporazuma, in sicer do posvetovalnega kongresa o Antarktiki, ki bo predvidoma spomladi 2021 v Parizu. 



Predlagamo, da bi v začasnem (pripravljalnem) odboru sodelovali po trije predstavniki vlade (MOP, 

MIZŠ, MZZ), znanosti (akad.F. Forstnerič – koordinator znanosti, plus dva) in civilne iniciative (Miro 

Brumat – pobudnik in vodja CI, plus dva). 

 

Spoštovani minister, zelo bomo veseli, če Vam bomo lahko na sestanku pri Vas lahko predstavili naše 

konkretne predloge, se pogovorili o oblikah našega sodelovanja in korakih, ki so potrebni, da bodo naše 

aktivnosti krenile v pravo smer. 

 

S spoštovanjem,  

 

v imenu civilne iniciative                                                                v imenu znanosti 

Miro Brumat, vodja CI                                                                    akad. Fran Forstnerič, tajnik SAZU 

 

 

Kopija: 
- ga. Nadja Piškur, MOP-vodja službe za EU in mednarodne odnose. 
- ga. Elena Del Fabro, MOP-sekretar službe za EU in mednarodne odnose 

 
 
 


