
ZAPISNIK SESTANKA KOORDINACIJE ZA ANTARKTIKO PRI SAZU 

29. 9. 2021 ob 13.00 

 

Prisotni: Miro Brumat, Timotej Turk Dermastia, akad. prof. dr. Franc Forstnerič, prof. dr. Cene 
Gostinčar, prof. dr. Nina Gunde Cimerman, Matevž Lenarčič, prof. dr. Griša Močnik. 
Odsotnost je opravičila prof. dr. Milena Horvat. 
 
Sestanek je vodil Franc Forstnerič. Navzoče je uvodoma seznanil o pogovoru z državno sekretarko dr. 
Metko Gorišek na Ministrstvu za Okolje in prostor dne 24.9.2021, ki so se ga poleg njega udeležili Sir 
Robert Swan, ga. Nada Jeraj Velan in g. Miro Brumat. Na sestanku je dr. Goriškova  povedala, da je 
MOP sicer skrbnik  Sporazuma za Antarktiko, vendar je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
(MIZŠ)  zadolženo za vse aktivnosti, ki jih ta sporazum omogoča. Konkretno, MOP ne more financirati 
znanstvenih aktivnosti na osnovi omenjenega sporazuma. Financiranje tovrstnih aktivnosti lahko 
poteka preko MIZŠ oziroma ARRS. 
 
Po diskusiji so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 

1. Odbor Koordinacije pod vodstvom prof. dr. Gunde Cimerman bo pripravil utemeljitev 
predloga za ustanovitev Nacionalnega centra za raziskave Antarktike, ki bo predložen MIZŠ.  

2. Zaradi specifičnih zahtev in strukture stroškov raziskav bo predlagana ustanovitev 
posebnega področja za financiranje raziskav Arktike in Antarktike pri ARRS. Predlagano 
področje bi se lahko umestilo v vedo Naravoslovje in matematika (NAMA) ali pa v vedo 
Interdisciplinarne raziskave v shemi ARRS. 

3. Do ustanovitve Nacionalnega centra za Antarktiko se vzdržuje dosedanja oblika 
koordinacije med deležniki. Stroški koordinatorja se ne morejo pokrivati iz javnih sredstev.   

4. Koordinacija za Antarktiko si bo prizadevala, da bo MOP poskrbelo za pristop Republike 
Slovenije k Environmental Protocol (oz. Madridski protokol) ter za podpis COMNAP 
koordinacije na projektni osnovi.   

5. Pričakujemo, da bo AmCham razpisal natečaj za sodelovanje v ekspediciji Sir Roberta 
Swana v l. 2022 in 2023 ter za pridobitev potrebnih finančnih sredstev iz nejavnih virov. 

 
 
Sestanek je bil zaključen ob 14:20.  
 
 
Zapisnik pripravil:     Za SAZU: 
 
Miro Brumat, koordinator za Antarktiko                akad. prof. dr. Franc Forstnerič, glavni tajnik 
 

 

Ljubljana, 1.10.2021 


