
Zapisnik razgovora  z dne 8. februarja 2021. 
 

 
Do sestanka pri ministru Vizjaku potekajo bolj ali manj »ljubiteljske« aktivnosti z namenom 
prikazati možnosti, pomembnosti, značilnosti in potrebne pristope za vseslovenske aktivnosti  na 
Antarktiki. 
 
Dr. Cimerman je pripravila projekt za raziskave na King George Island (KGI), ga časovno in finančno 
opredelila. Častni konzul g. Srebot, je predlagal in poslal vse potrebne kontakte. da se z vsemi 
vprašanji, predlogi dogovarja direktno z ga. Cintyo Bello, članico zadnje odprave in članico znanstvene 
ekipe Direktorata za antarktične zadeve pri ministrstvu za zunanje zadeve Peruja.  
Zakjluček: Takojšna vzpostavitev dialoga z ga. Cintyo Bello. 
  
Dr. Horvat je prav tako poslala svoj projekt za raziskave na KGI in prejela enak odgovor. 
Zaključek: Takojšna vzpostavitev dialoga z ga. Cintyo Bello. 
 
Timotej Turk Dermastia  bo razgovarjal z vodstvom morske biološke postaje. 
 
Matevž Lenarčič je predstavil svoj projekt, ga časovno in finančno opredelil.  
 
Vzpostavljen je bil kontakt z novinarjem Boštjanom Videmškom.  
 
Pri aktivnostih na Antarktiki je nujno potrebno pridobiti in navezati stike z gospodarstvom, kar smo 
storili. 
Vzpostavljen je kontakt z AMCHAM. 
Vzpostavljen je Kontakt z GZS  
 
Vzpostavljen je bil stik z OGS - Nacionalnim inštitutom za oceanografske in geofizične raziskave v 
Trstu. Opravljajo tudi raziskave na Antarktiki in so pripravljeni sodelovati. 
 
Septembra obišče Slovenijo g. Swan.  Organizacija projekta: »Odgovornost za planet-pomen 
Antarktike«! Pokroviteljstvo predsednika republike Boruta Pahorja. SAZU bo organiziral posvet 
znanstvenikov ; AMCHAM posvet gospodarstvenikov.. 
 
O vseh navedenih dejavnostih obstoja pisna dokumentacija, s katero so bolj ali manj vsi seznanjeni. 
 
Vendar, vse navedene aktivnosti kličejo in zahtevajo organiziranost. 
 
Z željo po sistemski ureditvi aktivnosti na Antarktiki predlagamo da se čim preje  formira 
»nacionalni koordinacijski center«.  Lahko se formira že pri kaki obstoječi instituciji, ni potrebno da 
je kadrovsko obremenjen (dovolj je samo ena oseba). S tem se bo olajšala medsebojna interna in 
eksterna komunikacija/koordinacija, olajšava pri financiranju. 
 
Predlagamo čim prejšnji stik z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (ARRS) 
Dogovor o načinu  o načinu financiranja.   
 
Točke za razgovor pri ministru: 
 

- Pariška konferenca o Antarktiki (predvidoma 21. Junija 2021). Udeležba. Predvideti možnost 
predstavitve posameznih projektov. 

- MOP pobuda in proces za podpis Enviromental Protocol. Pomembna osnova za raziskovalna 
delovanja na Antarktiki.  



- MOP seznani Sekretariat o Antarktiki o naših predvidenih aktivnostih. Proučiti je treba pogoje 
in pristope (dovoljenja, takse). 

- Predlog sodelovanja/vključitve aktivnosti z ARRS zaradi finančnih potreb  pri realizaciji naših 
dejavnostih 

- Predlog da se dejavnost institucionalizira; formiranje Nacionalnega koordinacijskega centra. 
Lahko že pri obstoječi instituciji. Nujno potreben dogovor o načinu delovanja v vmesnem 
obdobju. 

- Projekt »Odgovornost za planet-pomen Antarktike«! 
 
 
 
 
 
V imenu civilne iniciative                           V imenu znanosti akad. Fran Forstnerič, glavni tajnik SAZU 
Miro Brumat koordinator 
 
 
 
 
Kopija: 
 
ga. Nadja Piškur, MOP-vodja službe za EU in mednarodne odnose.  
ga. Elena Del Fabro, MOP-sekretar službe za EU in mednarodne odnose 
 


