
Spoštovana gospa Katja Piškur, vodja službe,  

Zahvaljujem se za vaš dopis in priznanje nam vsem, predvsem SAZU in našim znanstvenikom, ki so se 
takoj tvorno vključili v dosedanje aktivnosti in prizadevanja vezanih na Antarktiko.  Hvala tudi za 
informacijo v zvezi s konferenco v Parizu. Med našimi znanstveniki je velik interes, da bi prisostvovali 
in predstavili svoje projekte. O tem ste že bili obveščeni. 
 
Prisotnost na konferenci v Parizu (časovno nam je zelo blizu) je samo ena izmed tem, ki smo jih želeli 
na našem predvidenem sestanku obravnavati. Nujno se je potrebno dogovoriti: 
 

- Finančna problematika  
1. Faza: Potrebno se je dogovoriti in zagotoviti finančna sredstva za takojšne znanstvene 

aktivnosti. Dr. Cimerman, dr. Horvatova in g. Lenarčič niso samo predlagali svoje 
projekte, ampak so jih celo ovrednotili. Predvidene njihove stroške ste prejeli. Potrebno 
je dodati  stroške sodelovanja/ponudbe s Perujem, ki omogoča pogoje raziskav. MOP se 
mora tvorno vključiti v pregovore s Perujem.  Dodati je potrebno še stroške, ki 
nastanejo pri prijavi raziskav (takse, dovoljenja, zavarovanja) Sekretariatu za Antarktiko. 
Tudi tu se mora MOP tvorno vključiti. Upoštevati je potrebno,  da je realizacija raziskav 
planirana v letu 2022, zato je potrebno takoj najti ustrezna  finančna sredstva.  
   

2. Faza: Vzporedno bi bilo dobro ustanoviti nacionalni kordinacijski organ, recimo 
Nacionalni inštitut za Antarktiko, prek katerega naj bi se peljale vse nadaljnje operativne 
aktivnosti  povezane z Antarktiko. Za ustanovitev takšnega inštituta je verjetno potreben 
dogovor med MOP in MIZŠ. Inštitut bi bil morda lahko v okviru kakšne že obstoječe 
institucije.  

 
- Enviromental Protocol    

         MOP mora dati pobudo, da RS podpiše ta protokol, ki je pomembna osnova za    
                       raziskovalna delovanja na Antarktiki.  
 
       -      Projekt »Odgovornost za planet-pomen Antarktike« 
                        Pomemben motivacijski projekt za strokovno in drugo javnost v času predsedovanja SE,  
                        pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS 
 
Spoštovana gospa Piškur,  če želimo,  da naša država dostojno napreduje z aktivnostmi in pristop k  
Sporazumu ne pomeni zgolj podpisan kos papirja,  vas prosim za razumevanje, da omenjeno 
pričnemo reševati.  Sprejeli bomo vsak vaš konkreten predlog ali odločitev povezano z zgornjimi 
vprašanji, kar se lahko zgodi tudi brez našega fizičnega sestanka. Smo pa vselej na razpolago za 
pogovor prek Zoom ali podobnega medija. Zavedamo se vaših obremenitev s pripravami na 
predsedovanje Slovenije Svetu EU, vendar  menimo,  da je projekt Antarktika eden ključnih projektov 
iz vidika ekologije, podnebnih sprememb in zaščite našega edinega planeta, o čemer bodo 
pravgotovo tekle pomembne razprave in aktivnosti  tudi v času našega predsedovanje Svetu Evrope.  
 
 

S spoštovanjem in v pričakovanju pozitivnega odgovora,  vas pozdravljam 

Miro Brumat 
Koordinator za Antarktiko 
 
PS. Sodelovanje z ga. Del Fabro je zelo korektno in v danih okvirih tudi uspešno. Hvala! 


