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Zadeva: Sporazum o Antarktiki

Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis z dne 5. februarja 2020, v katerem poudarjate velik pomen 
pridružitve Republike Slovenije mednarodnem sporazumu o Antarktiki in pravilno 
ugotavljate, da je v skladu z zakonom o ratifikaciji za njegovo izvajanje pristojno 
Ministrstvo za okolje in prostor. Zaradi tega apelirate, da se ustvarijo možnosti za čim 
boljše sodelovanje in raziskovanje, predvsem za mlade znanstvenike z različnih 
raziskovalnih področij. Mnenja ste, da bi morala Republika Slovenija čim aktivneje 
sodelovati pri implementaciji zadevne pogodbe, za kar bi morala biti v državnem
proračunu zagotovljena ustrezna finančna sredstva. Izražate tudi pričakovanje, da 
boste obveščeni in tudi vključeni v nadaljnje aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor 
v zvezi z Antarktiko. 

V zvezi z navedenim pojasnjujemo, da se Ministrstvo za okolje in prostor zaveda 
izrednega pomena meddržavnega dialoga za varovanje Antarktike, kar se odraža v vseh 
naših prizadevanjih in ratificiranem sporazumu s strani Republike Slovenije. V skladu s 
tem smo prevzeli tudi nalogo, da izvajamo vse nadaljnje aktivnosti za uveljavljanje te 
pogodbe v praksi. V zvezi s tem vas obveščamo, da med naše načrtovane aktivnosti 
sodi tudi udeležba predstavnika ministrstva na 43. posvetovalnem srečanju podpisnic 
Pogodbe o Antarktiki, ki naj bi predvidoma potekalo konec maja v Helsinki, kar bo 
predstavljalo prvo udeležba predstavnika Republike Slovenije. Ocenjujemo, da nam bo 
srečanje ponudilo boljši in poglobljeni vpogled v delovanje sistema za zaščito 
Antarktike in odprlo možnosti za nadaljnje aktivnosti na tem področju. Seveda se bomo 
o udeležbi predstavnika Slovenije na omenjenem srečanju odločali tudi glede na 
takratno stanje razširjenosti in ukrepov, povezanih s pandemijo Covid-19.

Vse informacije o srečanju so dostopne na spletni strani https://um.fi/atcm43. V 
kolikor ocenjujete, da bi bilo srečanje koristno tudi za vašega predstavnika, nam 



prosim sporočite in se bomo dogovorili za sestanek, na katerem se lahko pogovorimo o 
skupni udeležbi oziroma uskladitvi stališča RS na predlagane dokumente srečanja. 

Dovolite, da izpostavimo, da po nam dostopnih informacijah konkretnega sodelovanja 
slovenskih raziskovalcev v raziskovanju Antarktike do sedaj ni bilo zaznati. To je 
ugotovila tudi Javna Agencija za raziskovalno dejavnost leta 2018 in do danes stanje, 
po našem vedenju, ostaja enako. Ministrstvo za okolje in prostor je pripravljeno v 
največji možni meri podpirati konkretna znanstvena prizadevanja slovenskih 
raziskovalcev. 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. 

Kontaktna oseba na našem ministrstvu je mag. Elena Del Fabro 
(elena.delfabro@gov.si), na katero se lahko z morebitnimi vprašanji obrnete tudi 
neposredno. 

V upanju na krepitev našega nadaljnjega odličnega sodelovanja, vas lepo pozdravljam!

Katja Piškur 
Vodja službe

Vročiti (elektronsko):
- Naslovniku

Prejme (elektronsko):
- Svet za varovanje okolja pri SAZU (darja.rogelj@sazu.si)
- Ministrstvo za zunanje zadeve (gp.mzz@gov.si)
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (gp.mizs@gov.si)
- Miro Brumat (miro.brumat1@siol.net). 
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