Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-5/2021/4
Ljubljana, 19. 5. 2021

Predlog
ZAPISNIK

45. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 12. 5. 2021,
videokonferenčno prek sistema Cisco Webex, z udeležbo na daljavo, in na podlagi osebne
prisotnosti v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 11.00 uri in zaključila ob 11.40 uri.
PRISOTNI:
- vodja interesne skupine: dr. Branka Kalenić Ramšak
- člani interesne skupine: dr. Matjaž Gams, Danijel Kastelic, Janoš Kern in mag. Peter
Požun.
OPRAVIČENO ODSOTEN:
- Tone Hrovat
Sejo je sklicala in vodila vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak.
Dnevni red (ZA 4, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnikov 13. izredne in 44. redne seje Interesne skupine negospodarskih
dejavnosti
2. Priprava na 40. sejo Državnega sveta
3. Razno
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (4 ZA, 0 PROTI) zapisnik 13. izredne seje.
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (4 ZA, 0 PROTI) zapisnik 44. seje.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 40. seje Državnega sveta:
Potrditev zapisnikov 39. redne in 23. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije
(1. točka)
Interesna skupina k predlogoma zapisnikov 39. redne in 23. izredne seje Državnega sveta
Republike Slovenije ni imela pripomb.
Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (2. točka)
Interesna skupina se je seznanila s/z:

- pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za zagotovitev dodatne naprave za magnetno
resonanco v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica;
- pobudo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za prioritetno cepljenje
zaposlenih v turizmu;
- vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede revizije državnih pomoči iz sheme
davka na tonažo;
- pobudama državnega svetnika Branka Tomažiča za davčno razbremenitev kmetov za
dodeljene sektorske državne pomoči iz naslova posledic izrednih razmer epidemije Covid-19,
za plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in druga plačila iz naslova državnih pomoči v
zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.
Interesna skupina k predlogom sklepov Državnega sveta k zgoraj navedenim pobudam in
vprašanjem ni imela pripomb.
Letna poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2019 (3. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo Letna poročila predstavil Samo Jereb, član
Evropskega računskega sodišča.
Predlog Mnenja k Predlogu resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko
2021–2025 (ReNPJP21–25), EPA 1734-VIII (4. točka)
Interesna skupina se je seznanila z Mnenjem Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport,
Poročilom Odbora Državnega zbora za kulturo in Predlogom mnenja Državnega sveta, h
kateremu ni imela pripomb.
Predlog Mnenja k Letnemu poročilu o delu Državne revizijske komisije za leto 2020,
EPA 1777-VIII (5. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za državno ureditev in Predlogom
mnenja Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2020 (6. točka)
Interesna skupina se je seznanila, da bo delo Statističnega sveta Republike Slovenije v letu
2020 predstavil državni svetnik Tomaž Horvat.
Ad 3)
Državni svetnik Janoš Kern je v razpravi opozoril na dejstvo, da se ukrepi na področju
kulture in športa sproščajo prepočasi, zato je dal pobudo, da bi interesna skupina skupaj s
Komisijo za kulturo, znanost, šolstvo in šport, kjer bi naslovila to problematiko. Izpostavil
je, da se bliža čas poletnih festivalov in prireditev, tako je nujno da se zdaj poišče ustrezne
rešitve, da bi se zadostilo varnosti za zdravje na eni strani in interesom kulture in športa na
drugi strani. Smisel takšne seje bi bil opraviti razpravo z vsemi relevantnimi deležniki in
predlagali primernejše ukrepe. Državni svetnik dr. Matjaž Gams je omenil, da bi lahko za
cepljene veljali zgolj minimalni ukrepi, zlasti kadar gre za zunanje prostore. Vodja
interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak je poudarila, da so ljudje željni prireditev in
da se dogodki ne izvajajo v živo daje tudi slab zgled mladim. Izpostavila je, da je za
organizacijo dogodkov potreben čas, tako je nujno takšno razpravo opraviti takoj. Omenila
je tudi situacijo v visokem šolstvu, kjer kljub dopustnosti prehoda na izvajanja predavanj s
fizično prisotnostjo, to zaradi številnih drugih dejavnikov v tem trenutku realno ni mogoče.
***
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Državni svetnik dr. Matjaž Gams je da predlagal, da interesna skupina za 41. sejo
Državnega sveta pripravi pobudo glede izgradnje Centra znanosti kot demonstrativnega
objekta. Po opravljeni razpravi so člani interesne skupine soglasno (5 ZA, 0 PROTI)
sprejeli sklep, da Državnemu svetu predlagajo, da na Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport naslednjo
p o b u d o:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naj začasno zaustavi vse dejavnosti
povezane z izgradnjo Centra znanosti kot demonstracijskega objekta, dokler se ne
izpelje podrobna analiza utemeljenosti gradnje in pridobi soglasje poglavitnih
raziskovalnih inštitucij v Republiki Sloveniji.
Obrazložitev:
Projekt gradnje novega centra znanosti je bil aprila 2018 umeščen v vladni načrt razvojnih
programov za obdobje od leta 2018 do leta 2022. Gre za demonstracijski objekt, ki naj bi bil
namenjen promociji in popularizaciji znanosti, raziskovanja, tehnologij, inovacij in
vseživljenjskega učenja skozi eksperimente in prikaze uspehov znanosti, gospodarstva in
kulture.
Trenutna ocena vrednosti projekta »Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega
objekta« znaša 31 mio EUR. Predvideno se bo projekt sofinanciral s kohezijskimi sredstvi
Evropske Unije, in sicer s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz sredstev
integralnega proračuna Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Projekt je trenutno v 2. fazi priprave, pri čemer mora biti za uspešno črpanje sredstev
evropske kohezijske politike projekt zaključen do konca leta 2023. Po izgradnji naj bi se
delovanje centra v pretežni meri krilo z vstopninami.
Višina predvidenih sredstev za izgradnjo centra predstavlja precejšen del vseh letnih
sredstev, ki se jih namenja znanosti. Ta na letni ravni znašajo okoli 200 milijonov EUR, pri
čemer v to niso zajete zgolj investicije v znanost. Tako gradnja Centra znanosti kot
demonstracijskega objekta vzbuja skrb. Republika Slovenija je namreč med najslabšimi v
Evropi po deležu sredstev, ki se jih namenja za znanost, in že sedaj so ta sredstva
obremenjena z vrsto aktivnostmi, ki odvzamejo pomemben delež podpore znanstvenim
raziskavam.
Treba je poudariti, da v Ljubljani že deluje Hiša eksperimentov, katere namen je med
mladimi spodbujanje strasti do učenja, ustvarjalnosti ter izkustveno učenje in »spoznavanje«
znanosti. Po njeni vsebini gre za center znanosti, ki si prizadeva za promocijo in
popularizacijo znanosti, raziskovanja, lastnega razvoja in raziskovanja novih didaktičnih
metod. Tako se ob tem postavljata vprašanji ali ni smotrneje sredstva, namesto v nov objekt
nameniti resničnemu razvoju znanosti ter tehnološkemu in družbenemu napredku.
Na podlagi navedenega se Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlaga, da
začasno ustavi vse postopke povezane z gradnjo Centra znanost kot demonstracijskega
objekta dokler se ne izpelje podrobna analiza utemeljenosti njegove gradnje in pridobi
soglasje in podporo s strani poglavitnih raziskovalnih institucij v Republiki Sloveniji.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik dr. Matjaž Gams.
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***
Interesna skupina se je seznanila z nekaj poudarki iz razprave na 57. seji Kolegija
Državnega sveta, ki je bila v sredo 5. maja 2021 in sicer se v okviru Državnega sveta v maju
2021 načrtuje izvedbo naslednjih dogodkov:
- Posvet v so-organizaciji Državnega sveta Republike Slovenije in skupine Holding
Slovenske elektrarne z naslovom »Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz
premoga v Šaleški dolini« v petek, 7. maja 2021, ob 9. uri v dvorani Državnega sveta,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana;
- Razstava v soorganizaciji Umanotere in Državnega sveta ob obeležitvi Svetovnega dneva
podnebnih sprememb (15. maj) z naslovom »Na vroči strani Alp« v sredo, 12. maja, 2021 od
12.00 do 12.30 v preddverju dvorane Državnega sveta - pred plenarno majsko sejo
Državnega sveta;
- Simpozij v soorganizaciji Državnega sveta Republike Slovenije, Urada Varuha za človekove
pravice Republike Slovenije, Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci ter
Inštituta za kanonskopravne vede pri TEOF z naslovom »30 let uveljavljanja svobode
veroizpovedi v Republiki Sloveniji« v torek, 18. maja 2021, ob 10. uri, dvorana Državnega
sveta, Šubičeva 4, Ljubljana –
- Predavanje na temo Ustave Poljske, ki letos obeležuje 230. let na pobudo poljske
ambasade, ki je bila naslovljena na Državni zbor in Državni svet. Kratko predavanje bi podal
rektor Nove univerze red. prof. dr. Matej Avbelj, strokovnjak za evropsko in ustavno pravo, in
sicer v drugi polovici meseca maja (predviden datum 19. ali 20. maj).

Neža Dular
sekretarka interesne skupine

dr. Branka Kalenić Ramšak
vodja interesne skupine
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