
ANTARKTIKA- pregled dogajanj po ratifikaciji Sporazuma 

31. januar 2019                Ratifikacija Sporazuma. Smo 54. država. Obrazložitev: Slovenija s podpisom 
izkazuje namero in interes za tvorno sodelovanje glede zaščite našega planeta, kar pomeni tvorno 
dodano vrednost pri njenem umeščanju v mednarodno skupnost in varovanje našega planeta. 
Javnofinančna sredstva pod 40000 € v tekočem in naslednjih treh letih. Depozitar je uradno razglasil 
podpisnico RS z dnem 22.04.2019 
   
24. april 2019                   Svečanost ob podpisu Sporazuma v prostorih SAZU, ki je bila kar odmevna 
 
19. Junija 2019                       Sestanek pri državnem sekretarju g. Marku Mavru na MOP. Določena 
odgovorna služba za aktivnosti glede Antarktike. Služba za EU in mednarodne odnose Katja Piškur 
      
20. decembra 2019         Sestanek na MIZŠ državni sekretar Tomaž Boh: SAZU kot nevtralna institucija 
je lahko pomemben aktivni člen. MIZŠ bo vse aktivnosti podpiral. Poslal je na SAZU dopis. 
                                           
5. februar 2020                Dopis g Tadeja Bajda MOP; MIZŠ; zgodovina pristopa k Sporazumu. S tem je 
bila ustvarjena  podlaga za nadaljnje sodelovanje. 
 
13. februar 2020              Razgovor na MOP s sekretarko Elena Del Fabro. Dogovor da MP pošlje 
ustrezni dopis na SAZU.  
                                             
4. marec 2020                Dopis ga. Katje Piškur vodja službe za EU in mednarodne zadeve                                  

je bil poslan na SAZU,kopije MIZŠ, MZZ, SŠD, Citiram: »Prav zaradi tega vas prosimo, da v kolikor 
imate informacije o načrtovanem projektu ali konkretnem interesu, da nam to čim prej 
sporočite. Prepričani smo, da lahko s skupnimi močmi in kontinuiranem vzajemnem 
obveščanju naredimo preboj tako pri obveščanju širše javnosti o pomenu Antarktike kot tudi 
pri izvedbi konkretnih projektov«: pritegnitev znanstvenih institucij za sodelovanje; Robert Swan;                         
udeležba v Helsinkih. 
  
14. april 2020                   Dopis poslan MOP, SAZU, ZLKS, vsem glede biologa in ekologa Matevža 
Lenarčiča in njegovega  sodelovanja na 43. posvetovalnem srečanju v Helsinkih. V si so se strinjali s 
predlogom. Moram poudariti, da se  tudi g. Matevž strinja s sodelovanjem. 
 
8. junij 2020                      Dopis Tajnika, akademika Franca Forstneriča:  dobra platforma za mlade 
znanstvenike 
 
15. septembra 2020 Dopis MOP ga. Elena Del Fabro; Memorandum o možnem sodelovanju s Perujem     

 
16. septembra 2020        Sestanek na SAZU. »Za naše uspešno delovanje je potrebno, da se oblikuje 

okvirna (začetna) strokovna skupina, ki bo pripravila strokovne in operativne podlage za naše 

aktivno vključevanje v dejavnosti, ki jih omogoča Sporazum. K sodelovanju v tej začetni (posvetovalni) 

strokovni skupini bomo povabili aktivne raziskovalce«. 

12. oktobra 2020 srečanje z ga. Nado Jeraj Valan:  organizacija obiska raziskovalca, ljubitelja, ekologa 
Antarktike Roberta Charlesa Swana v Slovenijo. Dati širši javnosti (politični in strokovni) nasvete kaj, 
kdo, kdaj, kako lahko sodeluje in se afirmira na projektih Antarktike. Njegov obisk je že potrjen v letu 
2021, septembra meseca. O tem bo natančneje povedal g. Pergar. 

- No, zaključki sestanka na SAZU in nosilec/odgovoren za realizacijo sklepa o ustanovitvi 
komisije, g. Forstnerič, ga je uspešno realiziral. Zato mu gre posebna zahvala. Danes smo tu 
zbrani, da zaorjemo ledino. Na eni strani imamo politiko, Vlado tri ministrstva, ki so načelno 
pripravljena sodelovati, na drugi strani smo mi tu oziroma komisija ki se bo številčno in v 



sodelujočih spreminjala.  SAZU kot najvišja intelektualna, znanstvena ustanova je tista 
osnova/platforma ki bo dajala pravo legitimnost vseh aktivnosti okoli Antarktike. S tem bo 
Slovenija doprinesla odmevno dodano vrednost v njenem umeščanju v svetovni prostor in se 
uvrstila med globalno-okoljsko in medgeneracijsko najbolj odgovorne države sveta.  

                
 
  
- Tumoti Turk Dermastja; Morska biološka postaja Piran; Ekosistemski  pristop k upravljanju morskih   
  virov; ADREUS Škotska 
- 2015 diplomsko delo Biserka Prošek: Pravni režim Antarktike 
- VTIS (v tujini izobraženi Slovenci) srečanje okoli Božiča 
  
Zaključki: 

- RS bo sodelovala na prvem posvetovalne kongresu (43.) o Antarktiki, ki bo v Parizu. Datum še 
ni določen. Na tem kongresu bo poleg predstavnika MOP sodeloval g. Matevž Lenarčič. 
Predlagamo da se organizira kratka njegova predstavitev okoli meritve črnega ogljika. 
Poseben poudarek/predlog  naj bi bil, da  RS prevzame meritve črnega ogljika nad Antarktiko.  
V kolikor je projekt izvedljiv naj Matjaž pripravi konkretni predlog. Predlog se bo lobiral preko 
MZZ, posameznikov kot Robert Swan itd. 

- Robert Charles Swan bo prišel v Slovenijo septembra 2021. Namen obiska je razložiti, 
motivirati in  pomagati pri konkretnih aktivnostih povezanih z Antarktiko širšo in ožjo publiko 
(politično in strokovno srenjo). »Leta 1992 so Združeni narodi povabili Swana, da postane 
osrednji govornik na prvem vrhu World Summit na temo trajnostnega razvoja našega 
planeta. Kot odziv na izziv svetovnih voditeljev, da "razmišljajo globalno na lokalni ravni", se je 
Swan zavezal, da bo na naslednjem World Summitu leta 2002 zagotovil globalno in lokalno 
okoljsko misijo, ki bo vključevala industrijo, podjetja in mlade. Do zdaj je vsako leto organiziral 
znanstvene odprave na Antarktiko na katero vabi odlične raziskovalce iz različnih področij ter 
bodoče mlade voditelje«. 

- Animacija gospodarstva. 
- SAZU nadaljuje s svojim poslanstvom: sestanki, seminarji, sodelovanje z Agencijo za 

raziskovalno dejavnost. Možnost delovanja: geografija, geologija, podnebje rastlinsko in 
živalsko življenje, naravna bogastva, kemija, fizika astronomija telekomunikacije itd 

- Ko bo zapisnik današnjega sestanka napisan bomo organizirali sestanek na MOP. 
  


