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POSLANSTVO

Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih 
poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj 
državni organi in drugi uporabniki javnih sredstev izboljšajo svoje poslovanje. 

Slika na naslovnici: Natečajni projekt Dekleva Gregorčič arhitekti d.o.o. za Center znanosti
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1. Uvod  

V revizijskem poročilu o učinkovitosti poslovanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport1 pri 

realizaciji projekta Center znanosti v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 20212, št. 320-15/2021/37 

z dne 25. 10. 2022 je Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) 

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) izreklo mnenje, da 

poslovanje pri realizaciji projekta Center znanosti ni bilo učinkovito. 

Ker vse razkrite nesmotrnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče v revizijskem 

poročilu ministrstvu podalo zahtevo za predložitev odzivnega poročila.  

Ministrstvo je v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložilo odzivno poročilo3. 

V odzivnem poročilu, ki ga je s kvalificiranim elektronskim podpisom potrdila odgovorna oseba 

dr. Igor Papič, minister, so predstavljeni popravljalni ukrepi.  

V porevizijskem postopku smo pregledali odzivno poročilo ter preizkusili verodostojnost in 

zadovoljivost izkazanega popravljalnega ukrepa.  

V tem poročilu: 

• predstavljamo nesmotrnosti, ki so bile razkrite v revizijskem poročilu in so zahtevale ukrepanje,  

• povzemamo popravljalni ukrep in 

• izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnega ukrepa. 

                   
1  Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport se je preoblikovalo na podlagi Zakona o vladi (Uradni list RS, št. 163/22). 

Področje Centra znanosti pokriva Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.  

2  [URL: https://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/ucinkovitost-mizs-pri-realizaciji-projekta-

center-znanosti-2945/], februar 2023. 

3  Ministrstvo je elektronsko odposlalo odzivno poročilo skupaj s prilogami 13. 1. 2023. Zaradi obsežnosti datoteke 

računsko sodišče 13. 1. 2023 odzivnega poročila skupaj s prilogami ni prejelo. Računsko sodišče je ministrstvo pozvalo 

k ponovnemu posredovanju odzivnega poročila. Ministrstvo je v zahtevanem roku 15 dni računskemu sodišču 

predložilo odzivno poročilo skupaj s prilogami, št. 0603-4/2021/77 z dne 10. 1. 2023.  
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2. Nesmotrnosti in popravljalni ukrep 

2.1 Uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov in 

finančni viri za financiranje projekta 

2.1.1 Opis nesmotrnosti 

V točki 2.3.2 revizijskega poročila, ki se nanaša na uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov in 

finančne vire za financiranje projekta, je navedeno, da je bil projekt Center znanosti prvič uvrščen 

v načrt razvojnih programov za proračunsko leto 2018. Pred tem je bil projekt Center znanosti prvič 

uvrščen v izvedbeni načrt operativnega programa OP 2014-2020 v juniju 2017. Od takrat dalje je bil 

uvrščen v vse izvedbene načrte operativnega programa OP 2014-2020 v obdobju, na katero se 

nanaša revizija. V prvem izvedbenem načrtu operativnega programa INOP 2017-7.0 iz junija 2017 je 

bilo za projekt Center znanosti do leta 2020 predvidenih 5.520.000 EUR. V nazadnje sprejetem 

izvedbenem načrtu v obdobju, na katero se nanaša revizija, izvedbenem načrtu operativnega 

programa INOP 2021-21.4 iz novembra 2021 je bilo za projekt Center znanosti do leta 2023 

predvidenih 21.902.694 EUR.  

Ministrstvo vloge za odločitev o podpori, ki je potrebna za pridobitev nepovratnih sredstev evropske 

kohezijske politike, ni posredovalo organu upravljanja, to je Službi Vlade Republike Slovenije za 

razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). Posledično organ upravljanja ni izdal odločitve 

o podpori, ki bi ji sledil podpis pogodbe o sofinanciranju. To pomeni, da projekta Center znanosti ni 

bilo mogoče financirati iz operativnega programa OP 2014-2020, saj se je programsko obdobje za ta 

operativni program že izteklo. Ministrstvo tudi ni izvajalo aktivnosti, da bi bil projekt Center znanosti 

sprejet v novi finančni perspektivi za obdobje od leta 2021 do leta 2027. 

Da bi bil projekt Center znanosti sprejet v novi finančni perspektivi za obdobje od leta 2021 

do leta 2027, si je Direktorat za investicije na ministrstvu v sklopu priprave osnutka operativnega 

programa izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 prizadeval, da bi besedilo 

navedenega operativnega programa omogočalo vključitev projekta Centra znanosti v programski 

dokument za navedeno obdobje.  

Ministrstvo je moralo v odzivnem poročilu izkazati, da je sprejelo načrt aktivnosti, ki bo vseboval 

ponovno proučitev potrebnosti uvrstitve projekta Center znanosti v novo finančno perspektivo za 

obdobje od leta 2021 do leta 2027, vključno z odgovornimi osebami in roki za izvedbo aktivnosti. 

2.1.2 Izkazani popravljalni ukrep 

Ministrstvo je v odzivnem poročilu navedlo, da je za izvedbo popravljalnega ukrepa sprejelo načrt 

aktivnosti. V zvezi z izvedbo popravljalnega ukrepa je predložilo dokazila o že izvedenih aktivnostih, 

ki se nanašajo na predstavitev projekta ministru, in sicer vabilo na predstavitev projekta vodstvu 

ministrstva z dne 19. 10. 2022 in predstavitev projekta Center znanosti. 

Tabela 1 prikazuje načrt aktivnosti ministrstva za izvedbo popravljalnega ukrepa. 
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Tabela 1 Načrt aktivnosti ministrstva za izvedbo popravljalnega ukrepa 

 Aktivnost Odgovorna oseba Rok izvedbe 

1. Predstavitev projekta ministru 
Generalni direktor Direktorata za 
investicije 

Izvedeno 

2. 

Ponovna proučitev potrebnosti in možnosti 
uvrstitve projekta Center znanosti v novo 
finančno perspektivo za obdobje od leta 2021 
do leta 2027 

Generalni direktor Direktorata za 
investicije, vodja Službe za izvajanje 
kohezijske politike, minister 

31. 3. 2023 

3. 
Proučitev vseh možnosti za zagotovitev virov 
financiranja projekta Center znanosti in podaja 
predlogov pristojnim organom 

Generalni direktor Direktorata za 
investicije in vodja Službe za 
izvajanje kohezijske politike 

30. 9. 2023 

Vir: odzivno poročilo ministrstva.  

2.1.3 Ocena popravljalnega ukrepa 

Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot zadovoljiv. 
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3. Mnenje o izkazanem popravljalnem 
ukrepu 

Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o učinkovitosti 

poslovanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pri realizaciji projekta Center znanosti 

v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2021 izdelalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Ocenili smo, da je odzivno poročilo, ki ga je s kvalificiranim elektronskim podpisom potrdila 

odgovorna oseba dr. Igor Papič, minister, verodostojno. 

Zadovoljivost izkazanega popravljalnega ukrepa smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepa 

in dokumentacije. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko 

podamo oceno o zadovoljivosti izkazanega ukrepa. 

Ocenjujemo, da je izkazani popravljalni ukrep, opisan v točki 2.1.2, ki ga je sprejelo Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, zadovoljiv. 

Jana Ahčin, 

generalna državna revizorka 

Vročiti: 

1. Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, navadno elektronsko; 

2. Državnemu zboru Republike Slovenije, navadno elektronsko. 
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