
                                                                              
 

1. Obisk gospoda Roberta Swana, 22. 9. 2021 – 24. 9. 2021 
 
Okvirni program: 
22. 9. 2021 Srečanje na SAZU (Akad. France Forstnerič, glavni tajnik SAZU, koordinator 
znanstveno/raziskovalnega dela projekta Antarktika) 
23. 9. 2021, 8.30 – 10.00   AmCham Poslovni zajtrk z delovnim naslovom »Odgovorni za planet.« med 
8.30 in 10.00 

• Za povezovanje dogodka AmCham Slovenija predlaga Kajo Pergar, Engagement Manager, 
Climate and Sustainability at Oliver Wyman, vrhunsko strokovnjakinjo na področju svetovanja 
v povezavi s klimatskimi in trajnostnimi izzivi. (TO DO: AmCham povabi Kajo Pergar) 

• Častni govorec Robert Swan – 10 minutni uvodni nagovor in sodelovanje na okrogli mizi 

• Predlogi za goste govornike:  
Prof. dr. Milena Horvat, Inštitut Jožef Štefan (TO DO: izberemo in pošljemo vabilo) 
Prof. dr. Nina Gunde-Cimerman, UL Biotehniška fakulteta (TO DO: izberemo in pošljemo 
vabilo) 
Predstavnik podjetja A1, globalni nivo (teme: reševanje trajnostnih izzivov s tehnologijo). 
AmCham in A1 oblikujeta predloge in javita ime. (TO DO: AmCham in A1 predlagata) 

• Nada Jeraj Velan, producentka, organizatorka, tesno povezana z Robertom Swanom – 
ključna poslušalka (TO DO: pošljemo vabilo) 

• Primer podjetja, ki pooseblja trajnost in krožno gospodarstvo: HIDRIA; Iskraemeco ali podobna 
podjetja. (TO DO: pošljemo vabilo) 

 
23. 9. 2021, 16.00 – 18.00 TBC Srečanje gospoda Swana z mladimi liderji iz platforme AmCham Young. 
(Časovno se prilagodimo urniku gospod Swana). 
 
Bivanje: Hotel Vander (rezervacija je narejena s strani AmCham Slovenija) 
Načrtovanje obiska v domeni? 
Letalske karte v domeni? 
Kotizacija v domeni? 
(TO DO: Javita Nena in Janez) 
 
Naslednji koraki: 
AmCham Slovenija sestavi koncept dogodka AmCham Poslovni zajtrk »Odgovorni za planet« in pripravi 
vabilo za govorce na dogodku do 10. junija 2021. 
AmCham Slovenija povabi Kajo Pergar za vodenje dogodka z vsebino. 
 

2. Ekspedicija na Antarktiko  
 
Vlada Republike Slovenije je konec januarja 2019 sprejela Zakon o ratifikaciji Pogodbe o Antarktiki, s 
katerim Slovenija pristopa k pogodbi kot neposvetovalna članica. S tem je Slovenija to temo osvetlila 
kot pomembno. Na naslednji ekspediciji na Antarktiko bo Robert Swan dal priložnost tudi dvema 
predstavnikoma Slovenije. V projektu iskanja prvih dveh obrazov za Antarktiko bi sodelovala AmCham 
Slovenija. Iščemo posameznike, ki to temo v svojem delu in raziskovanju že postavljajo v ospredje, jo 
poznajo, raziskujejo in bi nastopali tudi kot promotorji pogodbe in zgodbe o Antarktiki. V AmCham 
Slovenija si štejemo v čast, da smo bili prepoznani kot ključni deležnik za izvedbo projekta.  
 
Izziv: časovna izvedba projekta, ekspedicija bo potekala 2021 in nato spet 2023. 



 
Vloga AmCham: AmCham bi se izbora dveh kandidatov za ekspedicijo 2023 lotil v povezavi z medijskimi 
partnerji in izpeljal to kot zgodbo trajnostnega vodenja. Prva najava za leto 2023 bi se zgodila 23. 9. 
2021. Predlog projekta AmCham Slovenija sestavi poleti 2021. 
 
Naslednji korak: AmCham Slovenija julija 2021 poda predlog glede sodelovanja pri projektu ekspedicije 
na Antarktiko 2023 (koga bi izbirali – ciljan skupina, katera podjetja bi sodelovala, kako bi se projekt 
financiral, načrt izbora kandidatov). 
 
 


