
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju Javne ustanove »Ad futura, znanstveno 
izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 139/06, Javni sklad Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije) 
 

razpisuje 
 
 

Nagrado FUTURUM ZA INOVACIJSKO NOVINARSTVO 2007 za dosežke na 
področju ozaveščanja javnosti o znanstvenih dosežkih z uporabo inovacijskega 

novinarstva v Sloveniji v letu 2006 
 
 
 
 
1. Predmet razpisa 

 
Predmet razpisa je podelitev nagrade za celovito in sistematično medijsko delovanje 
posameznika na področju spodbujanja inovativnosti za gospodarski razvoj z uporabo 
inovacijskega novinarstva v različnih medijih v letu 2006. 
Nagrada obsega štipendijo za udeležbo na praktičnem usposabljanju iz inovacijskega 
novinarstva po programu The Innovation Journalism Fellowship Program, ki bo potekal  v 
okviru Stanford University, Kalifornija, ZDA, v prvi polovici leta 2008. 
 
 
2. Pogoji razpisa 
 
Prijavitelj ali kandidat naj ob prijavi utemelji, da je kandidat sistematično prikazoval 
nove, ustvarjalne in inovativne koncepte in s tem ozaveščal javnost o pomembnost 
razvoja ustvarjalnosti in inovativnosti. Pri tem je njegovo delo namenjeno širši (ne 
specialistično usmerjeni oz. znanstveni) javnosti. 
 
 
3. Prijava in zahtevani dokumenti 
 
Kandidati za nagrado se lahko prijavijo sami ali pa jih predlagajo uredništva oziroma 
druge skupine, organizacije in posamezniki. 
Če se kandidat prijavlja sam, predloži prijavnico z utemeljitvijo kandidature in kopije 
objavljenih prispevkov v letu 2006. 
Če kandidata predlaga drug prijavitelj, mora prijavitelj skupaj z dokumentacijo iz 
prejšnjega odstavka v roku predložiti tudi izjavo kandidata o soglasju s prijavo. 
  
 
4. Obravnavanje vlog  
 
Prispele prijave z dokazili bo obravnavala mednarodna komisija, ki jo bo imenoval 
direktor javnega sklada. S sklepom bo komisija izbrala enega nagrajenca za najboljše 
dosežke na področju spodbujanja inovativnosti v z uporabo inovacijskega novinarstva 
slovenskem prostoru. Direktor javnega sklada bo izdal odločbo o podelitvi nagrade 
 
 
 
5. Obseg nagrade 
 

Nagrada obsega finančna sredstva v višini 25.000 EUR. Sredstva bodo nakazana na 
podlagi pogodbe, podpisane po dokončnosti odločbe. 
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6. Dokumentacija: 
 
Razpisno besedilo in prijavni obrazci so na voljo na spletni strani javnega sklada 
http://www.ad-futura.si ali na naslovu Ad futura, Kotnikova 34, Ljubljana, vsak delovnik 
med 12. in 15. uro. Informacije o programu, za katerega se podeli nagrada, so na voljo 
na spletni strani http://www.innovationjournalism.si/en/news.php.  
 
 
7. Rok in način oddaje prijave  
 
Prijavitelj ali kandidat pošlje prijavo skupaj z utemeljitvijo in dokazili na naslov Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s 
pripisom: za 33. javni razpis). Rok za prijavo se izteče 1. junija 2007. 
 
 
 
 
 
Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije 
pisarna: Kotnikova 34, 1000 Ljubljana 
Tel. ++386 (0)1 434-10-80, Faks. ++386 (0)1 434-10-92 
e-pošta: 33.razpis@ad-futura.si, spletna stran http://www.ad-futura.si
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