
PRO MEMORIA RAZGOVORA Z DNE 7. Maja 2021 
 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ga. Katja Piškur, vodja službe za EU koordinacijo in 
mednarodne zadeve in Miro Brumat koordinator za Antarktiko 
 
Navkljub objektivnim težavam (korona virus) so potekale določene aktivnosti na področju Antarktike. 
Po tem ko je bil  podpisan  Sporazum o Antarktiki, smo skupaj s SAZU,  po strokovni strani dokazali da 
je želja in potreba, da se RS resno angažira na tem področju. Vzpostaviti  je potrebno trajno 
sodelovanje med SAZU, Vlado (MOP kot nosilcem, MZZ in MIZŠ)  in CI. 
 
Pariška konferenca 
Na dan 6. maj 2021 ni še nobenih dodatnih  novic glede poteka same konference. Obstoja možnost 
nove preložitve. Ne glede da na sami konferenci obstoja vladni in strokovni del se lahko formira 
skupna delegacija vseh zainteresiranih v primeru, da bodo stranski dogodki, na katerih bi 
zainteresirani deležniki lahko sodelovali, organizirani Stroške udeležbe plačajo sami udeleženci. 
 
Ne glede na samo konferenco lahko MOP naveže neposredni stik s Sekretariatom za Antarktiko: 

- Predstavitev naših želenih raziskovalnih programov za prihodnje leto 
- Pridobitev potrebnih podatkov  za pristop k realizaciji raziskav (takse, dovoljenja, 

administrativni postopki, itd) 
- Postopek za podpis »Antarctic-Enviromental Proticol« ali Madrid Protocol«, ki je priporočljiv 

za države ki imajo raziskovalne dejavnosti na tem območju. 
OPOMBA MOP: Predvidevamo, da Sekretariat ne razpolaga z odgovori na vsa vprašanja, 
Priporočljivo je, da se poveže neposredno z obstoječimi raziskovalnimi odpravami in preveri 
možnost sodelovanja. Sekretariat tu nima bistvene vloge glede organizacijskih vidikov odprav. 

 
Peru 
Možnost sodelovanja na področju raziskav  s Perujem je bila posredovana preko Ministrstva za 
zunanje sodelovanje (MZZ) na MOP in ministrstvo za izobraževanje znanost in šport (MIZŠ). Naši 
strokovnjaki  se načelno strinjajo s  posredovanim sodelovanjem.  MOP bo preko MZZ prosil PERU za 
natančne pogoje (stroški) predlaganega sodelovanja.  Tako bomo prišli do ocene stroškov, kar bo 
osnova za način in postopek financiranja. Pritegnitev MIZŠ (g. Tit Neubauer). 
OPOMBA: Glede opredelitve pogojev sodelovanja smo že posredovali odgovor na MZZ, da MOP ni 
pristojni resor za sklenitev Memoranduma o sodelovanju s Perujem, saj ta opredeljuje določila o 
poglobitvi odnosov med državama na področju znanstvena raziskovanja (predlagamo, da se 
kontaktira MZIŠ).  Prav tako smo predlagali, da se predhodno bolj natančno opredelijo pogoji 
sodelovanja, v kolikor se RS opredeli za podpis predlaganega memoranduma.  
 
Nacionalna inštitucija/koordinativno telo  
Beseda je tekla tudi o tem, da bi po podpisu Sporazuma o Antarktiki lahko sledila ustanovitev 
nacionalnega telesa, ki bo v bodoče finančno samostojen in bo povezoval vse akterje na področju 
aktivnosti na Antarktiki. MOP se v tej fazi do te pobude ne more opredeliti.  
Projekt »Odgovornost za planet-pomen Antarktike« 
MOP je seznanjen s tem projektom o obisku Roberta Swana med 21. In 24. septembrom 2021 in 
pokroviteljstvom predsednika Republike. 
 
Spletna stran o Antarktiki 
MOP bo proučil možnost, da se pri njihnaredi povezava na spletno stran o Antarktiki, ki jo ima 
Slovensko-švedsko društvo.      https:// www.slovensko-svedsko-drustvo.si/aktivnosti     
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