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1. UVOD 

 
Letno poročilo je izdelano v skladu z naslednjimi pravnimi akti: 
- Zakon o javnih financah (62. in 99. člen), 
- Zakon o računovodstvu (20. do 29. in 51. člen), 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (4. do 27. člen), 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (2. in 16. do 19. člen). 

 
Letno poročilo javnega sklada kot posrednega proračunskega uporabnika, ki ga 
predpisuje pravilnik o sestavljanju letnih poročil za osebe javnega prava, je 
sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila: 
 
Računovodsko poročilo sestavlja uvodni prikaz spremljanja poslovanja ter 
bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pripadajoče preglede in pojasnila k 
računovodskim izkazom. 
 
Poslovno poročilo vsebuje prikaz formalno pravnega okvirja delovanja sklada, 
poročilo o pomembnih poslovnih dogodkih, doseženih ciljih in rezultatih v 
poslovnem letu ter pričakovan razvoj v skladu z usmeritvijo ustanovitelja. 
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

2.1.  SPREMLJANJE POSLOVANJA  

 

2.1.1. Poslovni račun  

 
Pri Upravi za javna plačila ima sklad za opravljanje svoje dejavnosti odprt redni 
poslovni račun št. 01100 – 6030960968 in račun namenskega premoženja št. 
01100 – 6000006813. 
 

2.1.2. Evidentiranje poslovnih dogodkov  
 
Ad futura je v poslovnem letu 2005 evidentirala poslovne dogodke in vodila 
poslovne knjige upoštevaje vse zakonske predpise, ki opredeljujejo poslovanje 
javnega sklada kot posrednega proračunskega uporabnika.  
 

2.1.3. Računovodstvo  

 
Računovodsko spremljanje poslovanja izvaja na osnovi pogodbe zunanji izvajalec - 
podjetje FORS d.o.o., Ljubljana. 
 

2.1.4. Notranji in zunanji nadzor  
 
Notranji nadzor poslovanja je bil v skladu z določili Zakona o javnih financah 
opravljen s strani pooblaščene revizijske družbe PROSPERUS d.o.o., Ljubljana, ki je 
preučila postopek dodeljevanja štipendij z vidika skladnosti z zakonskimi in 
podzakonskimi akti ter notranjimi predpisi, ki urejajo področje dodeljevanja 
štipendij v skladu.  
 
Zunanji revizijski nadzor je po izdelanem zaključnem računu za leto 2005 v 
februarju 2006 izvedla pooblaščena revizijska družba ECUM Revizija d.o.o. 
Ljubljana, ki je izdala pozitivno mnenje o poslovanju in katere poročilo je sestavni 
del letnega poročila.  
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2.2. ZAKLJUČNI RAČUN 2005 
2.2.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2005  
Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2005 

(v tisočih tolarjev) 

 Tekoče leto 
Predhodno 

leto 

SREDSTVA     

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU  

20.261 13.999 

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 11.351 5.331 

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH 
SREDSTEV 

2.375 1.392 

NEPREMIČNINE 0 0 

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 0 0 

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 22.078 17.620 

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

10.792 7.560 

DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE 0 0 

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0 0 

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0 0 

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0 0 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA ; RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  2.281.388 2.036.813 

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

157 143 

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

91.816 46.638 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 0 0 

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 68 7 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

199 0 

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 2.171.104 1.975.330 

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 3.399 7.176 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 388 2 

NEPLAČANI ODHODKI 14.257 7.517 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 

C) ZALOGE  0 0 

OBRAČUN NABAVE MATERIALA 0 0 

ZALOGE MATERIALA 0 0 

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 0 0 

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 0 0 

PROIZVODI 0 0 

OBRAČUN NABAVE BLAGA 0 0 

ZALOGA BLAGA 0 0 

DRUGE ZALOGE 0 0 

I. AKTIVA SKUPAJ  2.301.649 2.050.812 

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 
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Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2005 – nadaljevanje 
 
 

Tekoče leto  
Predhodno 

leto 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
    

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE  

17.655 14.693 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 

0 0 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 2.489 2.407 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 11.212 4.542 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 555 568 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

0 0 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0 

NEPLAČANI PRIHODKI 3.399 7.176 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  2.283.994 2.036.119 

SPLOŠNI SKLAD 673.319 490.627 

REZERVNI SKLAD 0 0 

DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI 0 0 

DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 1.610.675 1.545.492 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA 
DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

0 0 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

0 0 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0 0 

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA STREDSTVA 
IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 0 0 

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 

I. PASIVA SKUPAJ  2.301.649 2.050.812 

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 
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Pojasnilo posameznih postavk Bilance stanja na dan 31.12.2005 

 
A. Dolgoročna sredstva: 20.261 t/SIT 
 
- Neopredmetena dolgoročna sredstva:  8.976 t/SIT 
Neopredmetena dolgoročna sredstva so se v tekočem letu povečala z nakupom 
dodatne računalniške programske opreme in že plačana dela pri izdelavi enotnega 
informacijskega sistema Ad future.  
 
- Opredmetena dolgoročna sredstva: 11.285 t/SIT  
Opredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo opremo, s katero razpolaga sklad 
za opravljanje svoje dejavnosti in so se na predhodno leto povečala zaradi delne 
zamenjave obstoječe opreme in novih nabav opreme, ki je potrebna za delovanje 
informacijskega sistema. Poleg tega je bila zaradi dotrajanosti zamenjana tudi 
ostala tehnična oprema (fotokopirni stroj, telefaks).  

 
Nabave tako neopredmetenih kot opredmetenih dolgoročnih sredstev so bile 
izvršene v skladu s poslovnim načrtom za leto 2005. 
 
Vsa dolgoročna sredstva se amortizirajo po predpisanih zakonskih stopnjah. 
 
 
B. Kratkoročna sredstva: 2.281.388 t/SIT 
 
- Denarna sredstva:  91.973 t/SIT  
Stanje denarnih sredstev na tolarskem poslovnem računu, deviznem računu in v 
blagajni se je glede na preteklo leto povečalo, za potrebe poslovanja se je 
vzdrževala primerna tekoča likvidnost. 
 
- Kratkoročne finančne naložbe: 2.171.104 t/SIT 
Prosta likvidna sredstva so bila usmerjena v kratkoročne kapitalske naložbe – v 
trimesečne zakladne menice pri državni zakladnici - in kot depozit pri Deželni banki 
Slovenije, d.d., za namen kreditiranja študija v tujini.  
 
- Kratkoročne terjatve iz financiranja: 3.399 t/SIT 
Sestavljajo jih obračunane in še ne plačane obresti za depozitna sredstva pri 
Deželni banki Slovenije, d.d., in obresti za sredstva na vpogled po transakcijskih 
računih, ki so obračunana za leto 2005 in prejeta v 2006. 
 
- Neplačani odhodki: 14.257 t/SIT 
Sestavljajo jih že obračunane, še ne plačane obveznosti za prejete račune domačih 
dobaviteljev za opravljene dobave v letu 2005, obveznosti za plače zaposlenih za 
december 2005 in obveznosti do tujih izobraževalnih institucij, katerih plačila 
zapadejo v naslednjem letu; po zakonskih predpisih jih vodimo evidenčno na 
terjatveni strani.  
 
 
C. Zaloge: 0 
 
Dejavnost sklada ni take narave, da bi bilo potrebno vzdrževanje zalog. 
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D. Kratkoročne obveznosti: 17.655 t/SIT 
  
- Obveznosti do zaposlenih: 2.489 t/SIT 
Sestavljajo jih obveznosti do zaposlenih iz naslova obračunanih decembrskih plač v 
bruto znesku in pripadajoči davki in prispevki za plače. 
 
- Obveznosti do dobaviteljev: 11.212 t/SIT 
Sestavljajo jih obveznosti do domačih dobaviteljev po prejetih računih in obveznosti 
do tujih izobraževalnih institucij, katerih plačila so bila izvršena v januarju 2006.  
Neporavnanih zapadlih obveznosti sklad nima. 
 
- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja:555 t/SIT 
Sestavljajo jih davki in prispevki za obračunane plače za december 2005, ki jih 
plača delodajalec in so poravnane v januarju 2006. 
 
- Neplačani prihodki: 3.399 t/SIT 
Sestavljajo jih že obračunane, a še ne plačane obresti za depozitna sredstva pri 
poslovni banki in obresti sredstev na transakcijskih računih, prejete v januarju 
2006. 
 
 
E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti: 2.283.994 t/SIT 
 
- Splošni sklad: 673.319 t/SIT 
Sestavlja ga presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let poslovanja, tekoči 
presežek prihodkov iz leta 2005 ter sedanja vrednost neopredmetenih in 
opredmetenih stalnih sredstev.  
 
- Sklad namenskega premoženja: 1.610.675 t/SIT 
Sestavlja ga začetna ustanovna vloga v višini 15.000 t/SIT, dokapitalizacija 
izvedena s strani ustanovitelja v letu 2004 v višini 1.500.000 t/SIT ter pridobljene 
obresti iz naslova naložbenja prostih likvidnih sredstev v višini 95.675 t/SIT. 
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Tabela 2: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2005 

 
Z N E S E K v tisoč tolarjev 

NAZIV Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortiza 
cija 

 Neodpisana 
vrednost 
(31.12.) 

Prevrednote
nje zaradi 
okrepitve  

Prevrednote
nje zaradi 
oslabitve 

1 3 4 5 6 7 8 9 
10 (3-4+5-
6-7+8-9) 

11 12 

 I. Neopredmetena 
dolgoročna sredstva 
in opredmetena 
osnovna sredstva v 
upravljanju  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi 
stroški 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne 
premoženjske pravice 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga 
neopredmetena 
dolgoročna sredstva 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E. Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F. Oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G. Druga opredmetena 
osnovna sredstva 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Neopredmetena 
dolgoročna sredstva 
in opredmetena 
osnovna sredstva v 
lasti  

22.951 8.952 10.478 0 0 0 4.215 20.262 0 0 

A. Dolgoročno odloženi 
stroški 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne 
premoženjske pravice 

5.331 1.392 6.020 0 0 0 982 8.977 0 0 

C. Druga 
neopredmetena 
dolgoročna sredstva 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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E. Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F. Oprema 17.620 7.560 4.458 0 0 0 3.233 11.285 0 0 
G. Druga opredmetena 
osnovna sredstva 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena 
dolgoročna sredstva 
in opredmetena 
osnovna sredstva v 
finančnem najemu  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi 
stroški 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne 
premoženjske pravice 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga 
neopredmetena 
dolgoročna sredstva 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E. Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F. Oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G. Druga opredmetena 
osnovna sredstva 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 3: Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil – 31.12.2005 
Z N E S E K v tisoč tolarjev 

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
odpisanih 
naložb in 

danih 
posojil 

1 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 

 I. Dolgoročne finančne naložbe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 A. Naložbe v delnice  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v delnice v finančne 
institucije 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v delnice v privatna 
podjetja 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v delnice v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 B. Naložbe v deleže  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v deleže v finančne instit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v deleže v privatna 
podjetja 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v deleže v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Naložbene nepremičnine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Naložbe v plemenite kovine, 
drage kamne, umetniška dela in 
podobno 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Druge dolgoročne kapitalske 
naložbe 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Namensko premoženje, preneseno 
javnim skladom 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Premoženje, preneseno v last 
drugim pravnim osebam javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji 
lasti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Druge dolgoročne kapitalske 
naložbe doma 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Druge dolgoročne kapitalske 
naložbe v tujini 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 3: Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil - nadaljevanje 
 Z N E S E K 

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL 
Znesek 

naložb in 
danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
odpisanih 
naložb in 

danih 
posojil 

 
A. Dolgoročno dana posojila 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dana posojila 
posameznikom 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Dolgoročno dana posojila javnim 
skladom 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Dolgoročno dana posojila javnim 
podjetjem 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Dolgoročno dana posojila 
finančnim institucijam 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Dolgoročno dana posojila 
privatnim podjetjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. Dolgoročno dana posojila drugim 
ravnem države 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7. Dolgoročno dana posojila 
državnemu proračunu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8. Druga dolgoročno dana posojila v 
tujino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B. Dolgoročno dana posojila z 
odkupom vrednostnih papirjev  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Domačih vrednostnih papirjev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Tujih vrednostnih papirjev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Dolgoročno dani depoziti  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1. Dolgoročno dani depoziti 
poslovnim bankam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D. Druga dolgoročno dana 
posojila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Skupaj  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov od 01.01.2005 do 31.12.2005 

Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov od 01.01.2005 do 31.12.2005 
(v tisočih tolarjev) 

Z N E S E K 
NAZIV KONTA 

Tekoče leto 
Predhodno 

leto 
2 4 5 

 
I. SKUPAJ PRIHODKI 

535.204 500.217 

 
TEKOČI PRIHODKI  

85.331 50.342 

 
DAVČNI PRIHODKI  

0 0 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK  0 0 
Dohodnina 0 0 
Davek od dobička pravnih oseb 0 0 
Drugi davki na dohodek in dobiček 0 0 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST  0 0 

Prispevki zaposlenih 0 0 
Prispevki delodajalcev 0 0 
Prispevki samozaposlenih 0 0 
Ostali prispevki za socialno varnost 0 0 
DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO  0 0 
Davek na izplačane plače 0 0 
Posebni davek na določene prejemke 0 0 

DAVKI NA PREMOŽENJE  0 0 

Davki na nepremičnine 0 0 
Davki na premičnine 0 0 
Davki na dediščine in darila 0 0 
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 0 0 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 0 0 
Davek na dodano vrednost 0 0 
Drugi davki na blago in storitve 0 0 
Trošarine (akcize) 0 0 
Dobički fiskalnih monopolov 0 0 
Davki na posebne storitve 0 0 
Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti 0 0 
Letna povračila za uporabo cest 0 0 
Drugi davki na uporabo blaga in storitev 0 0 
Davki na motorna vozila 0 0 
DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE  0 0 
Carine 0 0 
Druge uvozne dajatve 0 0 
Izvozne dajatve 0 0 
Dobički izvoznih in uvoznih monopolov 0 0 
Dobički od menjave tujih valut 0 0 
Davki na menjavo tujih valut 0 0 
Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije 0 0 
DRUGI DAVKI 0 0 
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Z N E S E K 
NAZIV KONTA 

Tekoče leto 
Predhodno 

leto 

NEDAVČNI PRIHODKI  85.331 50.342 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  81.947 50.254 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih 
podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij 

0 0 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij 
in finančnih institucij 

0 0 

Prihodki od obresti 81.947 50.254 
Prihodki od premoženja 0 0 

TAKSE IN PRISTOJBINE  0 0 

Sodne takse 0 0 
Upravne takse in pristojbine 0 0 

DENARNE KAZNI 0 0 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 3.384 88 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI  0 0 

Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost 0 0 
Drugi nedavčni prihodki 0 0 

KAPITALSKI PRIHODKI  0 0 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  0 0 

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0 0 
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0 0 
Prihodki od prodaje opreme 0 0 
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0 0 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG  0 0 

Prihodki od prodaje blagovnih rezerv 0 0 
Prihodki od prodaje drugih zalog 0 0 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
DOLGOROČNIH SREDSTEV  

0 0 

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0 0 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0 0 
Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 

0 0 

PREJETE DONACIJE  500 100 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  500 100 

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 500 100 
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 0 0 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 0 

Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in 
fundacij 

0 0 

Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij 0 0 
Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb 0 0 
Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb 0 0 

DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 0 0 

TRANSFERNI PRIHODKI 449.373 449.775 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 449.373 449.775 
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INSTITUCIJ 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 449.373 449.775 
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0 0 
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 
Prejeta sredstva iz javnih skladov 0 0 
Prejeta sredstva iz javnih agencij 0 0 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 

0 0 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih 
pomoči Evropske unije 

0 0 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske 
politike 

0 0 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna evropske unije za strukturno politiko 

0 0 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna evropske unije za kohezijsko politiko 

0 0 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna evropske unije za izvajanje notranje politike 

0 0 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil 

0 0 

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 

0 0 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev 
drugih evropskih institucij 

0 0 

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 0 

PREDPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE 0 0 

Prejeta sredstva PHARE 0 0 
Prejeta sredstva ISPA 0 0 
Prejeta sredstva SAPARD 0 0 

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE 
SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 

0 0 

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov 
v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in 
usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - 
Guarantee Fund) 

0 0 

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih 
plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega 
in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - 
Guarantee Fund) 

0 0 

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa 
razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega 
in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - 
Guarantee Fund) 

0 0 

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO 
POLITIKO 

0 0 

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega 
kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - 
Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund) 

0 0 

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ERDF)  

0 0 

Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF) 0 0 
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega 
instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG) 

0 0 

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO 0 0 
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POLITIKO  

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE 
NOTRANJE POLITIKE 

0 0 

Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo 0 0 
Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje 
notranje politike 

0 0 

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA 
PAVŠALNIH POVRAČIL 

0 0 

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih 
povračil za krepitev denarnega toka 

0 0 

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih 
povračil za proračunsko izravnavo 

0 0 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE  

0 0 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 0 

PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 

0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 293.591 345.916 

TEKOČI ODHODKI 80.484 68.231 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 30.552 30.073 

Plače in dodatki 27.178 26.577 
Regres za letni dopust 723 694 
Povračila in nadomestila 1.387 1.459 
Sredstva za delovno uspešnost 174 468 
Sredstva za nadurno delo 1.090 875 
Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 
Drugi izdatki zaposlenim 0 0 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 4.913 4.870 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.524 2.471 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.022 1.979 
Prispevek za zaposlovanje 17 17 
Prispevek za starševsko varstvo 28 28 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 

322 375 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 44.998 33.181 

Pisarniški in splošni material in storitve  9.404 7.998 
Posebni material in storitve 193 16 
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.695 3.294 
Prevozni stroški in storitve 438 202 
Izdatki za službena potovanja 942 1.296 
Tekoče vzdrževanje 1.021 1.560 
Poslovne najemnine in zakupnine 6.414 5.986 
Kazni in odškodnine 0 0 
Davek na izplačane plače 2.596 2.584 
Drugi operativni odhodki 20.295 10.245 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 21 107 

Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije 0 0 
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 21 107 
Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 0 0 
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Plačila obresti od kreditov - drugim domačim 
kreditodajalcem 

0 0 

Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na 
domačem trgu 

0 0 

PLAČILA TUJIH OBRESTI 0 0 

Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim 
institucijam 

0 0 

Plačila obresti od kreditov - tujim vladam 0 0 
Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in 
finančnim institucijam 

0 0 

Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem 0 0 
Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih 
trgih 

0 0 

REZERVE 0 0 

Splošna proračunska rezervacija 0 0 
Proračunska rezerva 0 0 
Druge rezerve 0 0 
Sredstva za posebne namene 0 0 
Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih 0 0 

TEKOČI TRANSFERI 202.511 272.252 

SUBVENCIJE 0 0 
Subvencije javnim podjetjem 0 0 
Subvencije finančnim institucijam 0 0 
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 0 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 202.511 272.252 

Transferi nezaposlenim 0 0 
Družinski prejemki in starševska nadomestila 0 0 
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 0 0 
Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega 
nasilja 

0 0 

Pokojnine 0 0 
Nadomestila plač 0 0 
Boleznine 0 0 
Štipendije 202.511 272.252 
Drugi transferi posameznikom 0 0 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 

0 0 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 0 0 

Tekoči transferi občinam 0 0 
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 0 0 
Tekoči transferi v javne sklade 0 0 
Tekoči transferi v javne zavode 0 0 
Tekoči transferi v državni proračun 0 0 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 
posredni proračunski uporabniki 

0 0 

Tekoči transferi v javne agencije 0 0 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 
Tekoči transferi mednarodnim institucijam 0 0 
Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam 0 0 
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 0 0 
Drugi tekoči transferi v tujino 0 0 
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INVESTICIJSKI ODHODKI  10.596 5.433 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 10.596 5.433 

Nakup zgradb in prostorov 0 0 
Nakup prevoznih sredstev 0 0 
Nakup opreme 3.550 1.494 
Nakup drugih osnovnih sredstev 1.025 515 
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 
Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 
Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 
Nakup nematerialnega premoženja 5.243 1.869 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 

778 1.555 

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 

INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM 
OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

0 0 

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 

0 0 

Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v 
lasti države ali občin 

0 0 

Investicijski transferi finančnim institucijam 0 0 
Investicijski transferi privatnim podjetjem 0 0 
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0 0 
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki 
niso posredni proračunski uporabniki 

0 0 

Investicijski transferi v tujino 0 0 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 

0 0 

Investicijski transferi občinam 0 0 
Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 0 0 
Investicijski transferi v državni proračun 0 0 
Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 

PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE 0 0 

Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske 
unije 

0 0 

Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano 
vrednost 

0 0 

Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto 
nacionalnega dohodka  

0 0 

Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist 
Velike Britanije 

0 0 

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  241.613 154.301 

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 

5 5 

Število mesecev poslovanja 12 12 
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Pojasnila posameznih postavk Izkaza prihodkov in odhodkov v letu 2005 

 
 
I. Prihodki: 535.204 t/SIT 

 
- Tekoči prihodki: 85.331 t/SIT 
Oblikovane tekoče prihodke sestavljajo prihodki od prejetih obresti za sredstva na 
vpogled, obresti od depozitnih sredstev namenskega premoženja, obresti od 
naložbenja prostih namenskih sredstev in namenskega premoženja v višini 81.947 
t/SIT, ter prihodki od prejetij kotizacij in sponzorjev za organizacijo mednarodne 
konference Evropski forum mladih raziskovalcev in festivala Znanost v filmu v višini 
3.384 t/SIT. 
  
- Donacije:  500 t/SIT 
V letu 2005 smo prejeli donacijo revije Podjetnik v višini 500.000 SIT za 
sofinanciranje študija slovenskega študenta za študij v tujini. 
 
- Transferni prihodki: 449,373 t/SIT 
Transferne prihodke sestavljajo prejeta sredstva iz proračuna RS v višini 358.139 
t/SIT kot namenska sredstva za štipendije in 91.233 t/SIT kot sredstva za tekoče 
odhodke - investicije. 
 
 
II. Odhodki:  293.591 t/SIT 
 
- Tekoči odhodki:  80.484 t/SIT 
Oblikovane tekoče odhodke sestavljajo plače in drugi izdatki zaposlenih v višini 
30.552 t/SIT, prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 4.913 t/SIT, izdatki 
za blago, storitve in druge stroške poslovanja v višini 44.998 t/SIT ter plačilo 
zamudnih obresti in tečajnih razlik poslovni banki v višini 21 t/SIT. 
 
- Tekoči transferi:  202.511 t/SIT 
Postavko transferi posameznikom sestavljajo izplačane štipendije po pogodbah: 
posameznikom, ki sami plačujejo šolnine, tujim institucijam, ki so nam posredovale 
račune za šolnine ter slovenskim univerzam za sofinanciranje šolnin in življenjskih 
stroškov za tuje raziskovalce in študente. 
 
- Investicijski odhodki: 10.596 t/SIT 
Investicijske odhodke sestavljajo sredstva za nakup računalniške in druge 
pisarniške opreme v višini 4.575 t/SIT, nakup programske opreme v višini 5.243 
t/SIT ter sredstva za študijo o izvedbi projekta informacijskega sistema v višini 778 
t/SIT. 
 
 
III. Presežek prihodkov nad odhodki: 241.613 t/SIT 
 
Sklad je zaključil poslovno leto 2005 s presežkom prihodkov nad odhodki v skupni 
višini 241.613 t/SIT. 
 
 
 
 
 



                    Letno poročilo 2005 

 
 

18 

Tabela 5: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb – 31.12.2005 
(v tisoč tolarjev) 

Z N E S E K 
NAZIV KONTA 

Tekoče leto 
Predhodno 

leto 
2 4 5 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

0 0 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0 0 

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 0 0 
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v 
lasti države ali občin 

0 0 

Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 0 0 

Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 0 0 

Prejeta vračila danih posojil od občin 0 0 

Prejeta vračila danih posojil - iz tujine 0 0 

Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu 0 0 

Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 0 0 

Prejeta vračila plačanih poroštev 0 0 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 

Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih 
podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 

0 0 

Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih 
institucijah 

0 0 

Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih 
podjetjih 

0 0 

Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev 0 0 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  0 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 

DANA POSOJILA 0 0 

Dana posojila posameznikom in zasebnikom 0 0 

Dana posojila javnim skladom 0 0 
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali 
občin 

0 0 

Dana posojila finančnim institucijam 0 0 

Dana posojila privatnim podjetjem 0 0 

Dana posojila občinam 0 0 

Dana posojila v tujino 0 0 

Dana posojila državnemu proračunu 0 0 

Dana posojila javnim agencijam 0 0 

Plačila zapadlih poroštev 0 0 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB 0 0 

Povečanje kapitalskega deležev v javnih podjetjih in družbah, ki 
so v lasti države ali občin 

0 0 

Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0 0 

Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0 0 

Skupna vlaganja (joint ventures) 0 0 

Povečanje kapitalskih deležev v tujino 0 0 

Povečanje drugih finančnih naložb 0 0 
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Tabela 5: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb - nadaljevanje 
 

Z N E S E K 
NAZIV KONTA  

Tekoče leto 
Predhodno 

leto 

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 

Dana posojila iz sredstev kupnin 0 0 

Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 0 0 

Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin 0 0 
 
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN 
DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO 
PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 
 

0 0 

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 0 0 
Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki 
je v njihovi lasti 

0 0 

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

0 0 

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

0 0 
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Tabela 6: Izkaz računa financiranja - 31.12.2005 
 

  
NAZIV KONTA 

ZNESEK 

  
Tekoče 

leto 
Predhodno 

leto 

VII. ZADOLŽEVANJE  0 0 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE  0 0 

Najeti krediti pri Banki Slovenije 0 0 
Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0 
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 0 0 
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 0 
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na 
domačem trgu 0 0 

ZADOLŽEVANJE V TUJINI  0 0 

Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah 0 0 
Najeti krediti pri tujih vladah 0 0 
Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih 
institucijah 0 0 
Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih 0 0 
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v 
tujini 0 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA  0 0 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  0 0 

Odplačila kreditov Banki Slovenije 0 0 
Odplačila kreditov poslovnim bankam 0 0 
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 0 0 
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0 0 
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev izdanih na 
domačem trgu 0 0 

ODPLAČILO DOLGA V TUJINO  0 0 

Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam 0 0 
Odplačila dolga tujim vladam 0 0 
Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim 
institucijam 0 0 
Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem 0 0 
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev izdanih na tujih 
trgih 0 0 

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE  0 0 

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA  0 0 

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  241.613 154.301 

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  0 0 
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Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov 

 (v tisočih tolarjev) 
  

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 
ZNESEK 

  
Tekoče 

leto 
Predhodno 

leto 
2 4 5 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA  0 0 

prihodki od prodaje proizvodov in storitev 0 0 

povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 

0 0 

zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 

0 0 

prihodki od prodaje materiala in blaga 0 0 

B) FINANČNI PRIHODKI 0 0 

C) IZREDNI PRIHODKI 0 0 

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI  0 0 

prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 

drugi prevrednotevalni poslovni prihodki 0 0 

D) CELOTNI PRIHODKI  0 0 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV  0 0 

nabavna vrednost prodanega materiala in blaga  0 0 

stroški materiala 0 0 

stroški storitev 0 0 

F) STROŠKI DELA  0 0 

plače in nadomestila plač 0 0 

prispevki za socialno varnost delodajalcev 0 0 

drugi stroški dela 0 0 

G) AMORTIZACIJA 0 0 

H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 

I) DAVEK OD DOBIČKA 0 0 

J) OSTALI DRUGI STROŠKI 0 0 

K) FINANČNI ODHODKI 0 0 

L) IZREDNI ODHODKI  0 0 

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI  0 0 

odhodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 

ostali prevrednotevalni poslovni odhodki 0 0 

N) CELOTNI ODHODKI  0 0 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV  0 0 

P) PRESEŽEK ODHODKOV  0 0 
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2.3. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA za 2005 

           v tisoč SIT 

Konto Opis 
Realizacija 

2004 
Finančni 

načrt 2005 
Realizacija 

2005 
Realizacija/ 
načrt 2005 

710 + 
713 

Nedavčni prihodki (obresti, 
donacije in sponzorstva ter 
kotizacije) 50.442  67.000  85.331 170 

  

Prenos sredstev iz predhodnega 
leta za tekoče odhodke in 
investicije 0 8.245  0   

740 

Sredstva iz državnega 
proračuna - za tekoče odhodke 
in investicije 90.396  91.234  91.234 100 

740 

Sredstva iz državnega 
proračuna - namenska sredstva 
- štipendije 359.379  358.139  358.139 100 

A. PRIHODKI  500.217  524.618  535.204 107 
           

40 Tekoči odhodki  68.231 90.560 80.484 89 
4000 
+ 
4010
+402
8 

Plače in drugi prejemki 
zaposlenih skupaj s prispevki in 
davki  37.527 40.739 38.061 102 

4020 
+ 
4021 

Pisarniški material, 
oglaševanje, računovodske in 
revizijske storitve, 
reprezentanca in drugi splošni 
material in storitve 8.014 9.150 9.597 105 

4022 
Električna energija, telefonske, 
internetni in poštne storitve  3.294  3.914 3.695 95 

4023 
Prevozni stroški in storitve 
vzdrževanja vozil 202  1.300 438 34 

4024 Izdatki za službena potovanja 1.296  2.700  942 35 

4025 

Tekoče vzdrževanje objektov in 
komunikacijske opreme ter 
zavarovanja 1.560  1.850 1.021 56 

4026 Najemnine in zakupnine  5.986  6.331 6.414 102 

4029 

Drugi operativni odhodki 
(stroški konferenc, seminarjev, 
avtorski honorarji, študentsko 
delo, sejnine, odvetniške 
storitve, članarine, stroški 
plačilnega prometa, drugi 
stroški 10.352  24.576 20.316 83 

42 

Investicijski odhodki 
(Oprema in nematerialne 
naložbe) 5.433  18.745 10.596 57 

411 
Tekoči transferji 
(štipendije) 272.252  348.313 202.511 75 

B. ODHODKI  345.916  457.618 293.591 65 
           

C. 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 154.301 67.000 241.613   
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2.4. DRUGA POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 
1. Upravljanje z namenskim premoženjem  
 
 
Namensko premoženje sklada se je tudi v letu 2005 povečalo. S sredstvi je sklad 
upravljal kot dober gospodar. Del sredstev v višini 406.661 t/SIT je vezan kot 
kratkoročni depozit v Deželni banki Slovenije d.d., kot osnova za dodeljevanje 
kreditov za študij v tujini. S preostankom sredstev smo kupovali enomesečne 
zakladne menice, kjer je bila pridobljena obrestna mera višja kot, če bi sredstva 
nalagali v kratkoročne depozite pri poslovnih bankah. Od ustanovitve je sklad z 
naložbami namenskega premoženja povečal njegovo vrednost za 95.675 t/SIT.  
 
2. Naložbe prostih denarnih sredstev 
 
 
Zaradi neenakomerne porabe namenskih sredstev za podeljevanje štipendij 
beležimo v tekočem poslovanju likvidnostni presežek. Sredstva smo nalagali v 
enomesečne zakladne menice in pridobili obresti, s katerimi povečujemo 
razpoložljiva sredstva za redno poslovanje. 
 
 
3. Izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki 
 
 
Leto 2005 je sklad zaključil z izkazanim presežkom v višini 241.613 t/SIT. Izkazani 
presežek je predvsem rezultat neenakomerne porabe sredstev za štipendije, saj je 
podeljevanje odvisno od neenakomerno poslanih zahtevkov tujih izobraževalnih 
institucij, različnih začetkov šolskega leta po svetu in specifičnosti posameznih 
razpisov.  
V drugi polovici 2004 smo začeli s projektom vzpostavitve enotnega 
informacijskega sistema za podeljevanje štipendij, v letu 2005 pa projekt 
vzpostavitve ISO standarda. Ker se projekta v letu 2005 še nista zaključila, 
neporabljena sredstva v višini 5.737 t/SIT prenašamo v leto 2006, ko naj bi se oba 
projekta zaključila. 
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3. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

 
3.1. Pregled temeljnih izhodišč in zakonske podlage 

 
Znanstveno–izobraževalno fundacijo Republike Slovenije Ad futura, javni sklad (v 
nadaljevanju »fundacija Ad futura«) je ustanovila Vlada Republike Slovenije 19. 
julija 2001 na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur. l. RS, št. 22/00).  
Z delovanjem je fundacija Ad futura pričela v letu 2002, ko je objavila prvi javni 
razpis in podelila 153 štipendij za študij v tujini. Od tega leta dalje se programi in 
aktivnosti fundacije širijo. 
 
 
Zakonodaja: 
 Zakon o javnih skladih (Ur. l. RS, št. 22/00),  
 Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS št.: 22/05-ZUP-UPB1), 
 Akt o ustanovitvi javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna 

fundacija Republike Slovenije, javni sklad« (Ur. l. RS 63/01, 78/01, 59/03), 
 Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura (Ur. l. RS št.: 99/04). 
 
 
Temeljna izhodišča: 
 Strategija razvoja Slovenije (sprejeto 23.6.2005), 
 Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 

2006–2010 (Ur. l. RS, št. 3/2006), 
 Nacionalni program visokega šolstva (Ur. l. RS, št. 20/2002). 
 
 

3.2. Vizija  

 
Ustvariti najboljše pogoje za razvoj domačih in tujih perspektivnih kadrov, s 
katerimi se bodo realizirali strateški razvojni cilji Slovenije in s tem tudi cilji 
Lizbonske deklaracije. 
 
 

3.3. Poslanstvo 

 
Poslanstvo fundacije Ad futura je soustvarjati na znanju temelječo družbo in s tem 
prispevati k tehnološki, znanstveni in ekonomski prenovi Slovenije ter njenemu 
vključevanju v mednarodni - predvsem evropski - raziskovalni, inovacijski in 
visokošolski prostor. 
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3.4. Dolgoročni cilji 

 
Dolgoročni cilji znanstveno–izobraževalne fundacije Ad futura so vezani predvsem 
na ključne nacionalne razvojne cilje, zapisane v Strategiji razvoja Slovenije, ki jo je 
Vlada RS sprejela 23. junija 2005, ter na Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem 
in razvojnem programu za obdobje 2006–2010.  
 
Dolgoročni cilji znanstveno–izobraževalne fundacije Ad futura so: 

• ustvarjati mrežo slovenskih diplomantov in raziskovalcev, predvsem s 
področja naravoslovnih, tehniških in biotehniških ved, ki so končali študij na 
vrhunskih tujih izobraževalnih in raziskovalnih institucijah in jih vključiti v 
raziskovalne razvojne projekte ter pedagoško delo v Sloveniji. Posebna 
pozornost bo pri tem namenjena prenosu njihovega znanja v gospodarstvo; 

• ustvariti mrežo odličnih tujih raziskovalnih kadrov, ki bodo vključeni v 
raziskovalne razvojne projekte, strateško pomembne za Slovenijo. Poseben 
poudarek je namenjen njihovemu zaposlovanju v gospodarstvu; 

• vzpodbujati vrnitev oziroma sodelovanje slovenskih raziskovalcev, ki 
delujejo v tujini; 

• s pretokom informacij lajšati mednarodno mobilnost študentov in 
raziskovalcev ter vzpodbujati zanimanje za sodelovanje; 

• podpirati ustrezno politiko zaposlovanja kadrov, pomembnih za gospodarski 
in tehnološki razvoj Slovenije, kot to določajo strateške usmeritve vlade; 

• z nenehno izboljšavo procesa dela dosegati visoko učinkovitost pri realizaciji 
ciljev, zastavljenih v letnih načrtih. 

 
 

3.5. Cilji, zastavljeni v letu 2005 
 
Republika Slovenija predvideva ukrepe, s katerimi bo, bolj kot doslej, uporabljala 
domače in tuje znanje za gospodarski razvoj. S svojimi programi se fundacija Ad 
futura vključuje predvsem v programe RS za prenos in dvig ravni znanja v 
gospodarstvu.  
 
V letu 2005 si je fundacija Ad futura zastavila cilj, da bo preko javnih razpisov, 
objavljenih v tem letu, prejelo štipendijo ali sofinanciranje približno 200 
raziskovalcev in študentov, Slovencev za študij in raziskovalno delo v tujini in 
tujcev v Sloveniji. Omenjene finančne vzpodbude so bile usmerjene predvsem v 
izgradnjo kadrov, ki jih v Sloveniji primanjkuje. 
 
Programi fundacije Ad futura so zasnovani tako, da vzpodbujajo zaposlovanje 
mladih strokovnjakov, ki so pridobili dodatno znanje v tujini, v gospodarstvu. Prav 
tako vzpodbujajo mobilnost tujih strokovnjakov v Slovenijo in zaposlovanje le-teh v 
gospodarstvu ter vrnitev Slovencev, ki so ostali v tujini in njihovo vključevanje v 
pedagoško delo in razvojne projekte, tako v javnih raziskovalnih organizacij kot tudi 
v gospodarstvu.  
 
Program fundacije Ad futura je razdeljen v sedem (7) podprogramov, znotraj 
vsakega podprograma je več projektov oziroma razpisov. 
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Program 1: Izobraževanje in znanstveno sodelovanje slovenskih državljanov v 
tujini  

 
Namen tega programa je izgradnja kadrov s specifičnim strokovnim znanjem, ki se 
bodo vključili v gospodarski, predvsem tehnološki razvoj Slovenije ter kadrov, ki 
bodo zastopali Slovenijo v EU in svetu. Znotraj tega programa je v letu 2005 Ad 
futura izvedla: 

• štipendiranje podiplomskega študija Slovencev v tujini; 
• sofinanciranje mobilnosti slovenskih mladih raziskovalcev s področja 

naravoslovja, tehnike in biotehnologije; 
• štipendiranje za doktorat z deljenim mentorstvom (Francija-Slovenija); 
• štipendiranje podiplomskega študija na mednarodnih izobraževalnih 

institucijah, katerih članica je Republika Slovenija (College of Europe, 
Evropski univerzitetni inštitut). 

 
 
 
Program 2: Izobraževanje in znanstveno sodelovanje tujih državljanov v 

Republiki Sloveniji 
 
Namen tega programa je pridobiti tuje strokovnjake, predvsem s področja 
naravoslovja, tehnike in biotehnologije – kader, ki ga v Sloveniji primanjkuje, jih 
vključiti v nacionalne razvojne projekte v Sloveniji in jih zaposliti v gospodarstvu. 
Znotraj tega programa je v letu 2005 fundacija Ad futura izvedla: 

• štipendiranje podiplomskega študija tujcev v RS; 
• sofinanciranje izobraževanja dijakov iz držav nekdanje SFRJ v programu 

mednarodne mature; 
• sofinanciranje znanstvenega sodelovanja raziskovalcev, tujih državljanov, v 

Republiki Sloveniji. 
 
 
 
Program 3: Vrnitev slovenskih strokovnjakov 
 
Program je namenjen vzpodbujanju vračanja slovenskih strokovnjakov iz tujine in 
zamejstva. Znotraj tega programa v letu 2005 fundacija Ad futura izvedla:  

• sofinanciranje mobilnosti slovenskih strokovnjakov, ki delujejo v tujini, za 
znanstveno sodelovanje in pedagoško delo v Sloveniji.  

 
 
 
Program 4: Kreditiranje študija 
 
Program je namenjen dvigu znanja in višanju konkurenčnosti posameznikov na trgu 
dela. Znotraj tega programa je v letu 2005 fundacija Ad futura izvedla: 

• kreditiranje študija v tujini pod ugodnimi pogoji. 
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Program 5: Podpora usmeritvam izobraževalne in raziskovalne politike ter pretok 
informacij 

 
Program je namenjen vzpodbujanju mobilnosti raziskovalcev in študentov v obe 
smeri, povezovanju domačih in tujih kadrov z gospodarstvom in popularizaciji 
znanosti s področja naravoslovja in tehnologije. Znotraj tega programa je v letu 
2005 fundacija Ad futura izvedla: 

• organizacijo dogodkov: Evropski forum mladih raziskovalcev, Evropski 
festival Znanost v filmu; 

• sodelovanje v diskusijah, povezovanje in pretok informacij preko Kluba Ad 
futura; 

• učinkovito komunikacijo s širšo javnostjo preko tiskanih medijev, radia, 
televizije in svetovnega spleta.  

 
 
 
Program 6: Kadri za razvoj 
 
Namen tega programa je zagotavljanje kadrov za gospodarski in tehnološki razvoj. 
V sklopu tega programa je v letu 2005 fundacija Ad futura: 

• nudila pomoč podjetjem pri izbiri ustreznih kadrov; 
• nudila pomoč podjetjem pri usmerjanju izbranega kandidata na ustrezno 

izobraževalno institucijo v tujini; 
• sodelovala pri skupnem štipendiranju z zainteresiranim podjetjem – 

delodajalcem. 
 
 
 
Program 7: Nenehne izboljšave v procesu dela 
 
Tretja razvojna prioriteta Republike Slovenije je učinkovita in cenejša država, ki 
med drugim predvideva tudi dvig standardov profesionalnosti in transparentnosti 
javne uprave, izboljšavo kakovosti njenih storitev ter krepitev njene svetovalne 
vloge. V ta program se aktivno vključuje tudi fundacija Ad futura. V letu 2005 je 
fundacija Ad futura pričela z naslednjimi projekti: 

• Izboljšave vodenja kakovosti poslovanja po ISO 9001:2000; 
• Izgradnja internega informacijskega sistema ISAF  
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3.6. Proces dela ter notranja organizacija  

 
Znanstveno-izobraževalna fundacija Ad futura podeljuje finančna sredstva preko 
javnih razpisov in po postopku, ki ga predpisuje Zakon o upravnem postopku. 
 
Fundacija Ad futura je statusno-pravno javna ustanova in ima po Zakonu o javnih 
skladih in Ustanovitvenem aktu Nadzorni svet, ki je njen nadzorni organ, in 
direktorja, ki opravlja funkcijo uprave. Skladno z določbo 37. člena Ustanovnega 
akta delujeta dve strokovni telesi: Programski svet in Razpisna komisija. 
 
Programski svet sodeluje pri pripravi ključnih programskih aktov delovanja in 
razvoja fundacije Ad futura, ki jih direktor predloži v sprejem Nadzornemu svetu. 
Njegova naloga so priprava izhodišč in programske zasnove za oblikovanje 
programa dela za tekoče obdobje, strategije razvoja fundacije Ad futura ter 
predlaganje ukrepov za realizacijo zastavljenih ciljev. 
 
Razpisna komisija sodeluje pri pripravi in izvedbi javnih razpisov dodeljevanja 
finančne pomoči študentom in raziskovalcem  
 
Evalvatorji sodelujejo pri strokovni oceni prispelih vlog. 
 
V javnem skladu Ad futura je 5 zaposlenih. Notranja organizacija je urejena na 
način kot ga prikazuje spodnja shema.  
 
 
 

Nadzorni 
svet Razpisna 

komisija 

Programski 
svet 

 
FINANČNA SLUŽBA 

 
svetovalka direktorice 

 

DIREKTOR SKLADA 
 
 

direktorica 
 

 

KABINET DIREKTORJA 
 
 

poslovna sekretarka – tajnica 

 
PRAVNA SLUŽBA 

 
svetovalka direktorice 

SLUŽBA ZA PRIPRAVO 
IN IZVAJANJE 
PROJEKTOV 
koordinatorka 

mednarodnih projektov 
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3.7. Realizacija programa dela v letu 2005 

 
V letu 2005 je Ad futura, v predvidenem roku, izvedla vseh sedem javnih razpisov, 
ki jih je načrtovala. Organizirala je dva evropska dogodka; Evropski forum mladih 
raziskovalcev in filmski festival Znanost v filmu. Preko različnih medijev ter 
konferenc in spletnega foruma je vzpostavljala komunikacijo s širšo javnostjo. 
Pričela je z izboljšavo svojega poslovanja v smeri poslovne odličnosti. V 
nadaljevanju je podrobneje opisana realizacija programa po posameznih 
programskih sklopih. 
 
 
Program 1:  Izobraževanje in znanstveno sodelovanje slovenskih državljanov v 

tujini 
 
 

14. javni razpis Štipendije za podiplomski študij v tujini v letu 2005 
 

 Datum objave: 15. april 2005 
 Status:  razpis je zaključen 
 Odobrena sredstva: 137.214.000,00 SIT  
 Število štipendij: 52 
 
Na 14. javni razpis se je prijavilo 111 kandidatov. Pozitivno odločbo je prejelo 52 
kandidatov, od tega je bila 11 kandidatom podeljena tudi pravica do sredstev za 
življenjske stroške, enemu kandidatu pa samo za življenjske stroške. 
44 kandidatom oz. 84,6% je bila štipendija podeljena za magistrski študij, 
preostalim osmim oz. 15,4% pa za doktorski študij. Od 52 kandidatov jih je 9 oz. 
17,3% pridobilo štipendijo za študij naravoslovja, 2 oz. 3,9% za študij tehnike, 
preostalih 41 oz. 78,8% pa za študij družboslovja oz. humanistike. Največ 
kandidatov, 46 oz. 88,5% je štipendijo pridobilo za študij v starih članicah EU, 4 oz. 
7,7% za študij v Severni Ameriki, natančneje v ZDA, po en kandidat oz. 1,9% pa v 
novih članicah EU (Slovaška) in drugih evropskih državah (Švica). 
 
 

12. javni razpis Razpis za štipendiranje doktorata z deljenim mentorstvom 
(Francija - Slovenija) 

 Datum objave: 21. januar 2005 
 Status: razpis je zaključen 
 Odobrena sredstva: 4.750.000,00 SIT  
 Število štipendij: 2 
 
Na razpis so se prijavili 4 kandidati, štipendijo sta pridobila 2 kandidata za doktorski 
študij na področju naravoslovja z deljenim mentorstvom v Franciji in Sloveniji. Ena 
štipendistka je pridobila šolnino za 2 leti študija, druga pa za eno leto študija. 
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16. javni razpis Razpis za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih 
doktorskih študentov v tujini 

 Datum objave: 21. oktober 2005 
 Status:  razpis je zaključen 
 Odobrena sredstva: 30.600.000,00 SIT  
 Število štipendij 15  
 
Do zaključka razpisa je na Ad futuro prispelo 32 prijav. Za 3-4 mesečno 
raziskovanje v tujini je bilo podeljenih 15 štipendij - 7 raziskovalcev je odšlo v ZDA, 
6 v stare članice EU in 2 v druge države. 
 
 

17. javni razpis Štipendije za podiplomski študij na College of Europe za 
študijsko leto 2006/2007  

 Datum objave: 25. november 2005 
 Status:  razpis še ni zaključen 
 Razpisana sredstva: 30.000.000,00 SIT 
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Program 2: Izobraževanje in znanstveno sodelovanje tujih državljanov v 
Republiki Sloveniji 
 

15. javni razpis Štipendije za doktorski študij tujih državljanov v Sloveniji v 
študijskem letu 2005/2006 

 Datum objave: 15. april 2005 
 Status:  razpis je zaključen 
 Odobrena sredstva: 31.665.000,00 SIT  
 Število štipendij: 12  
 
Na 15. javni razpis za štipendiranje doktorskega študija tujih državljanov v Sloveniji 
se je prijavilo 33 kandidatov, Ad futura je podelila 10 štipendij za doktorski študij. 
Vseh 10 uspešnih kandidatov prihaja iz držav bivše Jugoslavije in sicer po 2 oz. 
20% iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine in po 3 oz. 30% iz Makedonije ter Srbije 
in Črne gore. 6 štipendij oz. 60% je bilo podeljenih za študij na področju 
naravoslovja, ter po 2 oz. 20% za študij tehnike in družboslovja oz. humanistike. 
 
 

13. javni razpis Sofinanciranje izobraževanja tujih državljanov na gimnazijskem 
programu mednarodne mature v Sloveniji v šolskem letu 
2005/2006 

 Datum objave: 1. julij 2005 
 Status:  razpis je zaključen 
 Odobrena sredstva: 27.252.000,00 SIT  
 Število štipendij: 9 
 
Na razpis se je s prijaviteljem, II. gimnazijo Maribor, prijavilo 9 kandidatov, dijakov 
programa mednarodne mature, ki so prejeli štipendijo fundacije Ad futura za 
stroške bivanja v dijaškem domu in delno pokritje šolnine. Največ štipendistov 
prihaja iz Srbije in Črne gore (4 dijaki), po 2 dijaka iz Makedonije ter Bosne in 
Hercegovine in 1 dijak iz Hrvaške. 
 
 

19. javni razpis Razpis štipendij za znanstveno in pedagoško sodelovanje v 
Republiki Sloveniji s Slovenci iz tujine in tujimi državljani  

 Datum objave: 13. januar 2006 
 Status:  razpis je odprt do porabe sredstev oz. 

do 29. septembra 2006 
 Razpisana sredstva: 47.000.000,00 SIT 
 
 
 
Program 3:  Vrnitev slovenskih raziskovalcev  
 
V 19. javni razpis za finančno pomoč tujih raziskovalcev v Sloveniji je vključena 
tudi finančna pomoč slovenskim raziskovalcem, ki delujejo v tujini. Do vključno 1. 
marca 2006 je pet raziskovalnih institucij na razpis prijavilo štiri kandidate za 
enoletno raziskovanje in enega kandidata za trimesečno raziskovanje na področju 
naravoslovja in tehnike. Postopek za te vloge še ni zaključen. 
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Program 4:  Kreditiranje študija 
 

Javni razpis za kreditiranje študija v tujini 
 
Datum objave: 18. november 2005 
Status:  razpis je odprt do 8. septembra 2006 
Razpisana sredstva: 300.000.000,00 SIT 
 
 
 
Program 5:  Podpora usmeritvam izobraževalne in raziskovalne politike ter 

pretok informacij 
 
 
Poleg štipendiranja in financiranja je dejavnost fundacije Ad futura intenzivno 
usmerjena tudi v podporne projekte, ki prispevajo k uspešnejši realizacijo 
zastavljenih ciljev in omogočajo: 

- vzpostavitev sodelovanja z zasebnim sektorjem, z namenom pridobitve 
zasebnega kapitala za štipendiranje izobraževanja kadrov,  

- vzpostavitev baze podatkov o kadrih s specifičnim strokovnim znanjem in 
povezovanje teh kadrov z delodajalci, 

- oblikovanje mreže slovenskih študentov, ki se šolajo na vrhunskih univerzah 
po svetu,  

- informiranje tujih študentov in raziskovalcev, ki jih zanima študij in 
raziskovalno delo v Sloveniji,  

- povezovanje tujih študentov in raziskovalcev z raziskovalnimi skupinami v 
Sloveniji, 

- oblikovanje baze podatkov o študiju, raziskovalnem delu in drugih 
informacijah, ki so pomembne za večanje zanimanja za mednarodno 
mobilnost študentov in raziskovalcev. 

 
 
Spletni Klub Ad futura  
 
Pretok informacij in komunikacija z javnostjo ter povezovanje mladih strokovnih 
kadrov z delodajalci poteka tudi preko spletnega Kluba Ad futura, ki je bil osnovan 
konec leta 2003. Do konca leta 2005 je bilo v Klub Ad futura prijavljenih že 1371 
uporabnikov, od tega 100 tujih državljanov. 
Aktivnosti v Klubu potekajo v sklopih: forum, anketa in spletna klepetalnica. Na 
forumu so bile izpostavljene predvsem teme o študiju v tujini, o razpisih fundacije 
Ad futura in o projektu Kreditiranje študija v tujini.  
Na forumu imajo člani možnost odpirati vprašanja o tematiki, ki jih zanima ter 
predstaviti svoje komentarje. Spletna klepetalnica omogoča članom interaktivno 
sodelovanje na spletu, izmenjavo mnenj in nasvetov. Z zadovoljstvom ugotavljamo, 
da vedno pogosteje poteka preko Kluba tudi povezovanje med ponudniki zaposlitve 
in kadri, ki so svoje znanje nadgradili s študijem v tujini. 
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Pregled obiska spletnih strani Ad futura v letu 2005 
 
Obisk v letu 2005 
Unikatni obiski: 27.333 
Obiski z osvežitvami: 32.555 
 

Obisk spletnih strani www.ad-futura.si v letu 2005 po mesecih
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Mesečni pregled obiska spletnih strani odraža povečano število obiskov dvakrat v 
letu, in sicer: 
- v aprilu in maju, kar sovpada z objavo 14. javnega razpisa štipendij za 

podiplomski študij slovenskih državljanov v tujini, ki je bil objavljen 15. aprila 
2005 z rokom prijave 3. junija 2005, 

- v novembru, kar sovpada z objavo 16. javnega razpisa za sofinanciranje 
raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini (objava 21. 
oktober 2005), razpisa študijskih kreditov za leto 2005 (objava 18. november 
2005), in 17. javnega razpisa štipendij za podiplomski študij na College of 
Europe v letu 2006/2007 (objava 25. november 2005). 

 
 
Glede na podatke od začetka spremljanja obiska spletnih strani 23. 
decembra 2004 do 23. februarja 2006 mesečno spletno stran obišče povprečno 
2212 obiskovalcev. V tem času je bil obisk glede na regijo, iz katere so obiskovalci: 
 
Evropa *94,18% 
Azija 3,70% 
Severna Amerika 1,58% 
Neznano 0,17% 
Afrika 0,14% 
Oceanija 0,12% 
Južna Amerika 0,09% 
Centralna Amerika 0,02% 
*od tega 81,14% obiskov iz Slovenije, preostalih 18,86% (5894 obiskov) pa iz 
drugih držav v Evropi.  
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Izdaja elektronskih novic 
 
V letu 2005 smo izdali 15 izvodov elektronskih novic v angleškem jeziku, ki so 
vsebovale skupno 18 različnih novičk, in 35 v slovenskem jeziku, ki so vsebovale 
skupaj 109 različnih novičk. Klub Ad futura je imel 23. februarja 2006 1.375 članov 
(od tega 100 tujim članom), ki prejemajo e-novice. 
 
 
 
Program 6: Sodelovanje slovenskih gospodarskih družb pri sofinanciranju 

programa fundacije Ad futura 
 
Od leta 2004 dalje so k sodelovanju pri štipendiranju in izgradnji kadrov povabljene 
tudi gospodarske družbe. Ad futura je ponudila podjetjem možnost 50% udeležbe 
pri štipendiranju ter pomoč pri izbiri ustreznih kandidatov in izobraževalnih institucij 
v tujini, kjer bi kandidati pridobili najustreznejše znanje. V letu 2005 so 25% vseh 
štipendistov sofinancirale gospodarske družbe. Pri sofinanciranju je sodelovalo 12, v 
glavnem manjših in srednje velikih podjetij, ki so za 12 štipendij prispevala skupno 
20,3 milijone SIT. Podjetja so v veliki meri finančno ter v materialu in storitvah 
podprla tudi Evropski forum mladih raziskovalcev in filmski festival Znanost v filmu.  
 
 
Organizacija dogodkov 
 
V letu 2005 je fundacija Ad futura organizirala dva mednarodna dogodka; Evropski 
forum mladih raziskovalcev v mesecu maju in Festival znanosti v filmu v mesecu 
oktobru. Dogodka sta bila namenjena izobraževanju, izmenjavi idej in mnenj ter 
povezovanju in ozaveščanju javnosti o pomenu znanosti in znanstvenih raziskav.  
 
 
 Evropski forum mladih raziskovalcev (European Forum for Early 

Researchers) 
6. in 7. maj 2005, Otočec 

 
V mesecu maju je fundacija Ad futura v sodelovanju z Marie Curie Fellowship 
Association (MCFA), organizirala Evropski forum mladih raziskovalcev, katerega se 
je udeležilo 150 mladih raziskovalcev in že uveljavljenih strokovnjakov na različnih 
znanstvenih področjih iz Slovenije in Evrope. Nameni foruma so bili: 

- izmenjati ideje in poglede o evropski politiki na področju znanosti in 
oblikovati ustrezna priporočila ustvarjalcem te politike (predvsem za 
Evropsko komisijo in vlade posameznih držav); 

- izmenjava izkušenj za razvoj lastne kariere s starejšimi kolegi; 
- pridobiti praktična znanja za delo učitelja in mentorja; 
- z navezavo stikov pripraviti podlago za dolgoročna sodelovanja med 

udeleženci na področju znanosti; 
- spoznati slovenske in tuje raziskovalne institucije in potencialne delodajalce; 
- izdelati strategijo za dolgoročno sodelovanje med raziskovalci in tistimi, ki 

tvorijo raziskovalno politiko. 
Delo na forumu se je pretežno odvijalo v obliki delovnih skupin in delavnic. Tako 
smo zagotovili možnost za aktivno sodelovanje udeležencev kot tudi visoko 
kakovost rezultatov in pridobljenih znanj. 
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Na otvoritvi Evropskega foruma mladih raziskovalcev so udeležence in goste z 
uvodnim nagovorom pozdravili: dr. Janez Potočnik, evropski komisar za znanost in 
raziskovanje, dr. Janez Možina, državni sekretar na Ministrstvu za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo, dr. Lidija Honzak, direktorica fundacije Ad futura in Dagmar 
M. Meyer, predsedujoča MCFA. Predavanja na Evropskem forumu mladih 
raziskovalcev so bila razdeljena v tri sklope, vsak sklop predavanj je vseboval dve 
praktični delavnici in dve delavnici o znanstveni politiki.  
V prvem delovnem popoldnevu so se zvrstila štiri predavanja prvega sklopa. Janet 
Metcalfe, UK Grad Programme je predstavila izobraževanje mladih raziskovalcev. O 
načrtih za prihodnost 7. okvirnega programa Marie Curie sta nas podrobneje 
seznanila Conor O'Carroll, Irish Universities in Daniela Corda, Director R&D. Denis 
Weaire, Trinity Colledge Dublin, nas je vodil skozi delavnico o pridobivanju 
raziskovalnih kadrov. Marcela Linkova, Czech Nationa Contact Centre – Women and 
Science in Urša Opara Kraševec, Univerza v Ljubljani sta predavali o vlogi in vplivu 
žensk v znanosti. Predstavili so se tudi Hiša eksperimentov, Marie Curie s podporno 
strukturo mobilnosti raziskovalcev ter Agencija za razvoj in raziskave s programi za 
mlade raziskovalce. Prvi dan se je zaključil s slavnostni večerjo, kjer so podelili tudi 
nagradi za najboljši predstavljeni poster udeležencev Evropskega foruma mladih 
raziskovalcev.  
 
V prvem sklopu drugega delovnega dne so se udeleženci podrobneje seznanili z 
načini in vplivi na oblikovanje javnega mnenja o znanosti in raziskavah, o katerem 
je predaval Andrew Millington, EuroPAWS. Antonio Marturano, Centre for 
Leadership Studies University of Exeter in Marja Sorsa, CA ConsultArt Ltd., sta 
predavala o etični dimenziji znanosti in raziskav. Christopher Lowe, University of 
Amsterdam, je izvedel znanstveno delavnico z naslovom »Piši pravilno«. Dagmar M. 
Meyer, MCFA, pa je osvetlila možnosti za znanstveno mobilnost na praktični 
delavnici z naslovom »Mobilnost brez obžalovanja«, drugem sklopu so se zvrstila še 
zadnja predavanja: Komunikacijo z javnostmi o znanosti sta vodila Jana Kolar, 
NUK, in Declan Fahy, School of Communications, Dublin City University, v 
sodelovanju s Slovensko znanstveno fundacijo. Ivana Casaburi, ESADE in Jan 
Misker, Philips Semiconductors, sta se posvetila premostitvi ovir med akademskim 
svetom ter industrijo in poslovnim svetom. Delavnico o uspešnem mentorstvu je 
vodila Marina Larios, Inova Consultancy & Equalitec. Tematiko raziskovalcev iz 
tretjih držav v evropskem raziskovalnem prostoru sta podrobneje predstavila Peter 
B. Mayr, Centre for Social Innovation, in Howard Moore, UNESCO-ROSTE.  
Po kosilu so se zvrstila poročila z delavnic na temo politike v znanosti, na 
posameznih področjih pa se je razvila tudi živahna razprava.  
Forum se je zaključil v poznih popoldanskih urah. 
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Evropski komisar za znanost, dr. Janez Potočnik, med uradno otvoritvijo Evropskega foruma mladih 

raziskovalcev (levo) in udeleženci delavnice »Ženske v znanosti«. 
(6.–7. maj 2005, Otočec) 

 
 
 
 
 
Teme delovnih skupin in delavnic 
 
Uporabne delavnice: 

1. Izobraževanje mladih raziskovalcev 
2. Pridobivanje raziskovalnih kadrov 
3. Komunikacija z javnostmi o znanosti 
4. Uspešno mentorstvo 
5. Upravljanje z znanjem in informacijami 
6. »Evropski raziskovalni projekt« - načrtovanje, financiranje, implementacija 

 
Delovne skupine na temo politike na področju znanosti: 

1. Etična dimenzija znanosti in raziskav 
2. Socialna varnost in davki mobilnih raziskovalcev 
3. Premostitev ovir med akademskim svetom ter industrijo in poslovnim 

svetom 
4. Ženske v znanosti in raziskavah 
5. Raziskovalci iz tretjih držav v evropskem raziskovalnem prostoru 
6. Oblikovanje javnega mnenja o znanosti in raziskavah 

 
Evropski forum mladih raziskovalcev je bil povezovalen in ustvarjalen tudi za 
fundacijo Ad futura. Na pobudo Omni Communications Ltd. iz Londona je v okviru 
projekta PAWS (Public Awareness of Science and Engineering) v jeseni organizirala 
Festival znanost v filmu. Ideja o festivalu je bila čudovita priložnost za 
uresničevanje ciljev - vzpodbujanje znanja, predvsem s področja naravoslovja in 
tehnologije, in pridobivanja novih, visoko usposobljenih kadrov za tehnološki 
razvoj. 
 
 



                    Letno poročilo 2005 

 
 

37 

 Festival Znanost v filmu 
 
15. in 16. oktober 2005 ter 5. december 2005, Kinodvor, Ljubljana  
V oktobru (15. in 16. oktober 2005) je fundacija Ad futura organizirala Festival 
Znanost v filmu, ki je potekal v Kinodvoru v Ljubljani. Festival je fundacija 
pripravila v sodelovanju z Omni Communications Ltd. iz Londona v okviru projekta 
PAWS (Public Awareness of Science and Engineering), ki se je tokrat predstavil že 
petič zapored, vendar prvič v Sloveniji. 
Namen projekta PAWS je predstaviti in približati znanost in znanstvene vsebine širši 
javnosti skozi docu-dramo na zanimiv in lahkoten način. 
 
Prvi festival EuroPAWS je bil s podporo Evropske komisije organiziran leta 2001. 
Podeljeni sta bili dve nagradi MIDAS: za najboljšo dramatizacijo resnične zgodbe iz 
sveta znanosti in za najboljše izvirno delo na temo znanosti in tehnologije. Žirija 
festivala EuroPAWS je bila sestavljena iz ustvarjalcev televizijskih dram in 
znanstvenikov. Dvodnevni festival je že v svoji prvi izvedbi požel priznanja in je bil 
odtlej organiziran vsako leto, in sicer v Milanu, Lizboni ter dvakrat v Parizu. 
Predvajane filme je tudi v Ljubljani ocenjevala mednarodna žirija in zmagovalnima 
filmoma podelila nagrado MIDAS. Novost Festivala Znanost v filmu je bila 
mladinska žirija, ki so jo sestavljali dijaki ljubljanskih srednjih šol in izbrali najboljši 
film po svoji presoji.  
 
Udeležba na festivalu Znanost v filmu je presegla pričakovanja organizatorjev, saj 
se ga je udeležilo kar 875 obiskovalcev. Osem najboljših evropskih TV filmov, ki 
skozi življenjske zgodbe uprizarjajo znanstvene raziskave, tehnike in dileme, so 
pritegnili gledalce. Program je bil obogaten še z okroglima mizama, kjer sta potekali 
razpravi o načinih in možnostih popularizacije znanosti in o vlogi medijske 
produkcije pri tem. 
 
 
Program: 
Sobota, 15. oktober 2005 
10.05 CFP-Nepopolni zločini: NEIZPODBITEN DOKAZ(Mediaset,Italija) 
11.30 HAWKING (BBC,Velika Britanija) 
14.00 PRISLUHNI TIŠINI (Channel 5, Velika Britanija) 
16.00 Slavnostni nagovor 
16.30 Okrogla miza 
  Znanost in mediji - Prebujanje javnega mnenja 
20.30 KALNA VODA (France 3, Francija)  
22.00 Zaključek dneva 
 
Nedelja, 16. oktober 2005 
10.00 SPEČI VOHUN (ZDF, Nemčija)  
12.00 ČE…: ČE BI NAS KLONIRANJE LAHKO POZDRAVILO  
 (BBC, Velika Britanija) 
14.00 KOPENHAGEN (BBC, Velika Britanija)  
16.00 MEUCCI (RAI, Italija)  
17.45 Okrogla miza 
  Znanost v filmu – Evropa v spreminjajočem se svetu 
19.15 Razglasitev zmagovalnega filma po izbiri mlade žirije, 

Zaključek festivala 
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Mednarodna žirija je 28. novembra v Londonu razglasila svojo odločitev o 
zmagovalnih filmih v dveh kategorijah. Nagrado MIDAS za najboljšo dramatizacijo 
resnične zgodbe iz sveta znanosti je prejel Peter Moffatt za film Hawking. Nagrado 
MIDAS za najboljše izvirno delo, ki postavlja fiktivno življenjsko zgodbo v 
znanstvene kroge je prejel Benjamin Heisenberg za film Speči vohun. Nagrado za 
najboljši film po izboru mladinske žirije je prejel Michael Frayn za film Kopenhagen. 
Zmagovalni filmi so se 5. decembra ponovno predstavili v Kinodvoru. Kot predfilm 
je bil predstavljen kratki dokumentarni film, ki so ga v času festivala posneli dijaki 
Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo, srednje strokovne šole in strokovne 
gimnazije Vegova 4, Ljubljana. 
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Predstavitve in predavanja na srečanjih in konferencah  
 
V letu 2005 je fundacija Ad futura na sedmih srečanjih in konferencah doma in v 
tujini predstavila svoje programe. Predstavniki fundacije Ad futura so imeli na 
konferencah in srečanjih predavanja in odpirali zanimive diskusije.  
 
 
 

Datum Ime dogodka Organizator Udeleženec Vsebina 

10.3. 
2005 

Konferenca 
PODIM 

Inštitut za 
podjetništvo in 
management 
malih podjetij 

Tina Škof 

predstavitev 50% 
sofinanciranja 
kadrov iz 
gospodarstva 
predstavitev 50% 
sofinanciranja 
kadrov iz 
gospodarstva, Klub 
Ad futura 

14.-15. 
4.2005 

Dnevi kadrovskih 
delavcev 

GV 
izobraževanje 

Tina Škof 

21.4. 
2005 

Štipendiranje in 
ostali programi 
fundacije Ad 
futura  

Ad futura 
Tina Škof, 
Metka Novak 

predstavitev 14. 
javnega razpisa, 
kreditiranje 

10.5. 
2005 

Kakšna bo tvoja 
zgodba 

ŠOU v Ljubljani 
in Novelus 

Darinka Trček 
zaposlovanje 
mladih 
predstavitev 
aktivnosti Ad future 
in razpisov, 
individualno 
svetovanje 

19.10.
2005 

Študentska Arena Društvo Afna 
Darinka Trček, 
Tina Škof 

predstavitev Ad 
future in razpisov 
za Slovencev tujini 

5.12. 
2005 

Študij v tujini CMEPIUS Darinka Trček 

18.12.
2005 

Mednarodni 
neuroznanstveni 
simpozij  

SINAPSA - 
Slovensko 
društvo za 
neuroznanost 

Lidija Honzak 
 Predstavitev 
delovanja Ad future 

 
 
 
Objave v medijih  
 
Fundacija Ad futura se je v preteklem letu kar nekajkrat pojavila v medijih z 
različnimi vsebinami, od predstavitev študijskih in raziskovalnih štipendij do 
napovedi dogodkov, ki jih je pripravila. Tako smo zasledili 22 tiskanih člankov, 1 TV 
prispevek, 5 radijskih prispevkov in 45 strani svetovnega spleta, kjer se fundacija 
Ad futura predstavlja. Članki so v celoti objavljeni na spletni strani fundacije Ad 
futura v razdelku Ad futura -> Objavljeno v medijih.  
 
 

http://www.ad-futura.si/index.cgi?jezik=slo&kat=241
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Program 7: Nenehne izboljšave v procesu dela 
 
Projekti 
V letu 2005 je fundacija Ad futura pričela z naslednjimi projekti: 

- Izboljšave vodenja kakovosti poslovanja po ISO 9001:2000; 
- Izgradnja internega informacijskega sistema ISAF  

 
Aktivnosti na kadrovskem področju 
Med letom so se zaposleni dodatno izobraževali in z novim znanjem prispevali h 
kakovostnejši izvedbi programa dela. Udeležili naslednjih izobraževanj: Novosti 
splošnega upravnega postopka, Javni sektor pod drobnogledom davčnega 
inšpektorja, Novosti, ki jih prinaša nova Uredba o upravnem poslovanju, Kako 
izdelati letno poročilo javnega zavoda, Kako komunicirati s težavnimi sobesedniki, 
Upniki v izvršilnem postopku, Pisanje za splet, Kako do sredstev EU, Organizacija in 
vodenje dogodkov, Moderna organizacija pisarniškega poslovanja, Merjenje 
učinkovitosti in uspešnosti javne uprave, Komunikacijske veščine za vodje. 
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3.8. Kazalci uspešnosti izvedbe programa dela 

 
Kazalci za uspešno realizacijo zastavljenih ciljev so statistični in se bodo dolgoročno 
odražali v razvoju kadrov za gospodarsko rast. Kazalci, ki jih trenutno spremljamo 
so spodaj našteti.  
 
Kazalec 1: izgradnja kadrov za gospodarski razvoj  
 
Podobno kot večina evropskih držav se tudi Slovenija srečuje s pomanjkanjem 
kadra s strokovnim znanjem s področja naravoslovja in tehnike. Preko javnega 
sklada Ad futura podpira Republika Slovenija izobraževanje slovenskih študentov in 
raziskovalcev v tujini in tujih študentov in raziskovalcev v Sloveniji. Podpora je 
prioritetno namenjena izgradnji in pridobivanju kadra za področje naravoslovja in 
tehnike. Problem s katerimi se soočamo pri izgradnji omenjenega strokovnega 
kadra je pomanjkanje zanimanja mladih za študij naravoslovja in tehnike. Vzrokov 
za to je več, najmočnejši pa je gotovo načrtovanju in izgradnji kariere, ki je za 
inženirje še vedno nespodbudna. Podjetja, ki bi imela za večletno obdobje izdelan 
razvojni načrt in s tem povezano potrebo po kadrih, ki bi doprinesli k razvoju 
produktov z visoko dodano vrednostjo so v Sloveniji še vedno v manjši. Finančne 
vzpodbude, olajšave in druge stimulacije morajo biti zato usmerjene tako v 
ustvarjanje in pridobivanje ustreznih strokovnih kadrov za gospodarski razvoj kot 
tudi v zaposlovanje teh kadrov. Preko javnega sklada Ad futura se v zvezi z 
izgradnjo kadrov dosegajo cilji, ki jih vrednotimo z naslednjimi kazalci:  
 
Kazalec 1 
Kazalec 1.1:  izgradnja kadrov za področje naravoslovja in tehnike 
Kazalec 1.2:  zaposlovanje štipendistov fundacije Ad futura 
Kazalec 1.3:  interes gospodarskih družb za sodelovanje pri izobraževanju in 

zaposlovanju kadrov 
Kazalec 1.4:  interes drugih pravnih oseb pri sofinanciranju izobraževanja 

štipendistov fundacije Ad futura 
Kazalec 1.5:  izobraževanje na najboljših institucijah v svetu 
 
Kazalec 2: Zanimanje za najem študijskega kredita 
S tem kazalcem ugotavljamo zanimanje in možnosti mladih, da za študij v tujini 
koristijo posojilo.  
 
Kazalec 3: Vpetost Slovenije v mednarodni raziskovalni in izobraževalni prostor 
S tem kazalcem ugotavljamo povezanost Slovenije na področju izobraževanja in 
raziskovanja, z drugimi državami v Evropi in svetu  
 
Kazalec 4: Vzpostavljanje sodelovanja s slovenskimi strokovnjaki iz tujine 
S kazalcem ugotavljamo kako uspešni so naši programi finančnih vzpodbud pri 
ponovnem vzpostavljanju stikov in sodelovanj s slovenskimi strokovnjaki , ki že dalj 
časa delujejo v tujini. 
 
Kazalec 5: Komunikacija z javnostjo 
Kazalec nam pove kako dobro so ljudje obveščeni o programih fundacije Ad futura 
in koliko so pripravljeni sodelovati pri oblikovanju raznih projektov.  
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KAZALEC 1: Izgradnja kadrov za gospodarski razvoj 
 
 
Kazalec 1.1: Izgradnja kadrov za področje naravoslovja in tehnike 
 
 
Slovenski kadri z v tujini pridobljenim strokovnim znanjem 

Smer študija slovenskih štipendistov fundacije Ad 
futura v tujini

73,5%
92,3% 94,8%

75,9%

33,0%

7,7%
26,5%

5,2%
24,1%

67,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002 2003 2004 2005 2006*

leto

d
e
le

ž
 š

ti
p

e
n

d
is

to
v

naravoslovje in tehnika družboslovje in humanistika
 

Slika 1: Grafičen prikazan deleža slovenskih študentov s področja naravoslovja in 
tehnike, ki so prejeli štipendijo fundacije Ad futura za študij v tujini. V letu 2002 so 
bile štipendije podeljene tudi za dodiplomski študij od zaključenega prvega letnika 
dalje, od leta 2003 pa samo za podiplomski študij. Z zvezdico (*) je označen načrt 
za leto 2006.  
 
 
Komentar:  
Slika 1 kaže, da je bil kader za področje naravoslovja in tehnike v preteklem 
obdobju slabše finančno podprt, kot kader za področje družboslovja in humanistike. 
Ukrepi, ki smo jih izvajali z namenom, da bi povečali število štipendistov za 
področje naravoslovja in tehnike so bili naslednji:  

- uvedba prioritetnih točk za področje naravoslovja in tehnike v letu 2003 in 
2004;  

- uvedba stimulativnega točkovanja in nižje povprečna ocena za kandidate s 
področja naravoslovja in tehnike v letu 2005, pri čemer mislimo na 
povprečno oceno, ki omogoča kandidatom prijavo na razpis. V tem letu je 
Ad futura pričela z novim projektom, ki doktorskim študentom s področja 
naravoslovja in tehnike omogoča odhod na štirimesečno raziskovanje v 
tujino.  

 
 
Ukrepi za leto 2006:  
Ukrep, ki smo ga uvedli v letu 2005, da bi povečali delež štipendij za podiplomskih 
študij  naravoslovja in tehnike se je izkazal za učinkovit, vendar ne dovolj. Delež 
štipendij za omenjeno področje smo dvignili za 19%. V programu za 2006 je 
predviden razpis za dodiplomski (od zaključenega prvega letnika dalje) in 
podiplomski študij v tujini za področje naravoslovja in tehnike. Predvidevamo, da 
bo teh štipendij približno 20. Za ostala področja družboslovja in humanistike bo v 
letu 2006 podeljeno deset štipendij:osem za magistrski študij na College of Europe 
in dve za doktorski študij na Evropskem univerzitetnem inštitutu. S tem ukrepom 
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bomo v letu 2006 dvignili delež štipendij za področje naravoslovja in tehnike na 
67%.  
 
Doktorski raziskovalci, ki raziskujejo na področju naravoslovja in tehnike, so izrazili 
izjemno veliko zanimanje za štirimesečno raziskovanje v tujini. Ad futura je za 
raziskovanje v tujini podelila 15 štipendij. V letu 2006 jih bo podelila 100. Prednost 
bodo imeli raziskovalci iz gospodarstva.  
 
Nov projekt v letu 2006 je uvedba nagrad za najboljše doktorske naloge s področja 
naravoslovja in tehnike.  Nagrajenci bodo imeli pokrite življenjske stroške za 
enoletno raziskovanje v tujini. Nagrad bo 10.  
 
 
Tuji kadri v Sloveniji 
 
Od leta 2003 dalje podpira Republika Slovenija štipendiranje in sofinanciranje preko 
katerega želi v Slovenijo privabiti tuj perspektiven kader, predvsem s področja 
naravoslovja in tehnike. Prikaz smeri študija tujih štipendistov fundacije Ad futura, 
podiplomskih študentov, je na sliki 2. Prikaz raziskovalne smeri doktorjev znanosti, 
tujih državljanov, ki so za 3-12 mesečno raziskovanje v Sloveniji prejeli štipendijo 
fundacije Ad futura, je na sliki 3. Več pa je povedanega tudi o štipendiranju dijakov 
iz nekdanjih držav SFRJ za študij na mednarodnem programu mature. 
 
 

Smer študija tujih štipendistov fundacije Ad futura 
v Sloveniji
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Slika 2: Študijska usmeritev tujih štipendistov fundacije Ad futura, ki so 
podiplomski študenti  
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Področje raziskav tujih raziskovalcev - štipendistov 
fundacije Ad futura v Sloveniji

88,9% 82,6%

11,1% 17,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004

leto

d
e
le

ž

naravoslovje in tehnika družboslovje in humanistika
 

Slika3: Področje raziskav tujih državljanov, ki so prejeli sredstva fundacije Ad 
futura za 3-12 mesečno raziskovalno sodelovanje v Sloveniji 
 
 
Štipendiranje dijakov iz nekdanjih držav SFRJ za mednarodni program 
mature v Sloveniji  
 
To je projekt, ki je zelo dobro zastavljen. V nadaljevanju podajamo pregled šolanja 
in nadaljevanja študija dijakov, ki so v Sloveniji zaključili program mednarodne 
mature in so prejemali štipendijo fundacije Ad futura.  
 
V šolskem letu 2003/04 je šolanje v programu mednarodne mature končalo devet 
dijakinj: tri iz Srbije, dve iz Črne Gore, štiri iz Makedonije. Vse z odličnim uspehom. 
Tri dijakinje iz Makedonije so nadaljevale študij v Sloveniji: dve študirata 
elektrotehniko, ena pa pravo. Ena dijakinja iz Makedonije je nadaljevala študij na 
Nizozemskem. Dve dijakinji iz Srbije sta nadaljevali študij v Srbiji, ena dijakinja iz 
Črne Gore je nadaljevala študij v Črni Gori, ena pa v Bosni in Hercegovini in ena na 
Nizozemskem. Dijakinja Emilija Stojmenova je s povprečno oceno 9,7 najboljša 
študentka elektrotehnike v letniku na FERI v Mariboru.  
 
V šolskem letu 2004/05 je šolanje v programu mednarodne mature končalo devet 
dijakov: štirje iz Srbije, eden iz Črne Gore, štirje iz Makedonije. Ena dijakinja iz 
Črne Gore je nadaljevala študij v Srbiji, en dijak iz Makedonije v Bolgariji. Sedem 
dijakov je nadaljevalo študij v Sloveniji: pet dijakov ekonomijo, eden računalništvo, 
ena dijakinja pa medijske komunikacije. 
 
 
Komentar:  
Ugotavljamo, da je interes tujih državljanov za študij in raziskovalno delo v 
Sloveniji dokaj velik. Tuji državljani prihajajo v Slovenijo predvsem na študij in 
raziskovalno delo iz področja naravoslovja in tehnike. Iz slike 2 in slike 3 je 
razvidno, da je razmerje med štipendijami za naravoslovje in tehniko in 
štipendijami za družboslovje in humanistiko približno 80% proti 20%. Pri 
štipendijah za podiplomski študij tujih državljanov v Sloveniji smo to razmerje, ki je 
bilo v letu 2003 samo 50%, dvignili tako, da smo ukinili magistrski študij in 
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razpisali štipendije samo za doktorski študij. Preko magistrskega študija so prihajali 
tujci v Slovenijo predvsem na študij poslovnih ved. Cilj, pridobiti kader za 
tehnološki razvoj v Sloveniji, je s tem le delno uresničen. Nimamo namreč podatkov 
o zaposlovanju in morda dolgoročnem sodelovanju teh tujih državljanov.  
Dijaki, ki so prišli v Slovenijo iz nekdanjih držav SFRJ so dosegli odlične študijske 
rezultate. V glavnem so tudi izkazali velik interes, da ostanejo in nadaljujejo študij 
v Sloveniji. Od 18 dijakov jih je ostalo v Sloveniji na dodiplomskem študiju 10.  
 
 
Ukrepi za 2006 in naprej: 
Ukrep, ki ga prinaša razvojna strategija RS za naslednjih deset let predvideva, da 
se bo zaposlovanje tujih državljanov, strokovnjakov za področje, ki je v Sloveniji 
deficitarno, stimuliralo s sofinanciranjem plače za zaposlitev takšnega strokovnjaka. 
Ukrep bo pripomogel k temu, da se bodo strokovnjaki, tuji državljani, ki so v 
Sloveniji študirali ali pa raziskovali, imeli možnost v Sloveniji tudi zaposliti. S tem 
bo Slovenija pridobila kader, ki ga med slovenskimi državljani primanjkuje. 
Naslednji ukrep, ki bi ga bilo nujno potrebno uvesti pa je štipendiranje 
dodiplomskega študija dijakov, ki so opravljali mednarodno maturo v Sloveniji, 
predvsem dijakov, ki bi se odločili za študij naravoslovja in tehnike. K 
soštipendiranju bi bilo potrebno pritegniti predvsem gospodarske družbe. V 
programu za leto 2006 bo Ad futura finančno podprla samo podiplomske študente, 
ki bodo v Sloveniji študirali in raziskovali na področju naravoslovja in tehnike.  
 
 
Kazalec 1.2: Zaposlovanje štipendistov fundacije Ad futura 
 

Zaposlitev štipendistov fundacije Ad futura od 
leta 2003 dalje
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storitvena dejavnost proizvodna dejavnost javne ustanove
 

Slika 4: Delež štipendistov fundacije Ad futura, ki so končali študij v tujini in se 
zaposlili v storitveni dejavnosti, industriji ali javni ustanovi v Sloveniji 
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Institucija 1. razpis 2. razpis 7.razpis Skupaj  
Banka 1 3 1 5 
Institucija EU 1 1 - 2 
Gospodarska družba 18 13 9 40 
Inštitut 2 - 1 3 
Izobraževalna institucija 11 3 2 16 
Kulturna institucija 1 1 - 2 
Ministrstvo 10 - 3 13 
Samostojna dejavnost 10 4 - 14 
Sodišče 2 1 8 11 
Tuja institucija v Sloveniji - 1 - 1 
Veleposlaništvo 1 - - 1 
Drugo 1 - - 1 
Skupaj 58 27 24 109 
 
 
Komentar:   
Ugotavljamo, da so se slovenski štipendisti fundacije Ad futura do sedaj zaposlovali 
predvsem v javnih ustanovah (56%) in storitveni dejavnosti (38%). Glede na to, da 
je bil delež štipendistov za področje naravoslovja in tehnike zelo nizek, podatek ne 
preseneča.  
 
 
Ukrepi za 2006 in naprej: 
Za leto 2006 je predvideno povečanje deleža štipendistov za področje naravoslovja 
in tehnike. Preko sofinanciranja osebnih dohodkov kadrov, ki bodo prispevali k 
razvoju produktov z visoko dodano vrednostjo, bo Slovenija izboljšala in stimulirala 
zaposlovanje teh kadrov. Omenjen ukrep se bo dolgoročno odražal tudi pri kazalcu 
1.2.  
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Kazalec 1.3: Interes gospodarskih družb za sodelovanje pri izobraževanju in 
zaposlovanju kadrov 
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Slika 5: Delež štipendistov, ki so prejeli 50% sofinanciranje od gospodarskih družb. 
 
 
Komentar:  
V letu 2004 smo k sofinanciranju štipendiranja podiplomskih študentov v tujini, 
povabili tudi gospodarske družbe. Odzvala so se predvsem mala in srednjevelika 
podjetja. Ad futura je v spletnem Klubu Ad futura tem podjetjem pomagala poiskati 
ustrezen kader in jim tudi svetovala pri izbiri ustrezne tuje izobraževalne institucije. 
V letu 2004 je bilo takšnih podjetij 36%, v letu 2005 pa 25%.  
 
 
Ukrepi za leto 2006:  
Tudi v letu 2006 bo Ad futura spodbujala sofinanciranje in zaposlovanje svojih 
štipendistov. Predvidevamo pa, da se bo delež podjetij, ki bodo sofinancirala 
štipendiranje in si s tem zagotovila ustrezen kader precej povečal šele takrat, ko bo 
država z davčno reformo in sofinanciranjem osebnega dohodka stimulirala 
zaposlovanje kadrov z visokim strokovnim znanjem. Preko razpisov za podiplomski 
študij tujih državljanov v Sloveniji bo Ad futura stimulirala sofinanciranje 
štipendiranja s strani gospodarskih družb. 
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Kazalec 1.4: interes drugih pravnih oseb, da z fundacijo Ad futura sodelujejo pri 
štipendiranju. 

Sofinanciranje štipendistov fundacije Ad futura od 
leta 2004 naprej 
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Slika 6: Sodelovanje drugih pravnih oseb pri štipendiranju slovenskih podiplomskih 
študentov za študij v tujini od leta 2002 dalje. 
 
 
Komentar:  
Ugotavljamo, da pri štipendijah za študij v tujini sodelujejo  predvsem gospodarske 
družbe. Delež gospodarskih družb je 58%. Štipendisti fundacije Ad futura so odlični 
slovenski študentje, ki so tudi na študiju v tujini v glavnem med najboljšimi. Zato ni 
presenetljivo, da se tudi tuje izobraževalne institucije potegujejo za te odlične 
študente in jim nudijo sofinanciranje študija ali pa jih oprostijo šolnine. 
Sofinanciranje tujih izobraževalnih institucij si je pridobilo 20% štipendistov. Ostala 
soštipendiranja so zanemarljiva in predstavljajo le nekaj štipendij. 
 
 
Ukrepi za 2006: 
Delež sodelovanja gospodarskih družb pri sofinanciranju povečujemo s 
predstavitvami štipendistov in delodajalcev preko spletnega Kluba Ad futura. Delež 
sofinanciranja tujih univerz zvišujemo predvsem z individualnimi dogovori. 
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Kazalec 1.5: Izobraževanje na najboljših institucija v svetu 
 
Z namenom, da bi povečali delež štipendistov, ki bi se odločili za študij na 
najboljših institucijah v svetu, smo na spletnih straneh objavili seznam najboljših 
institucij in s prioritetnimi točkami stimulirali vpis na te institucije. Institucije na 
seznamu so po kakovosti razdeljene v tri kategorije: A, B in drugo. Institucije so 
razvrščene po mednarodnih lestvicah in metodologiji, ki jo je za potrebe 
štipendiranja fundacije Ad futura uvedel Center za promocijo znanja. V prvi skupini, 
skupini A, so institucije, ki so se na lestvici kakovosti uvrstile najvišje. V drugi 
skupini, skupini B, so institucije, ki so se na lestvici kakovosti uvrstile za skupino A. 
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Slika 7: Delež štipendistov na najboljših institucijah v svetu (institucije A in B) 
 
 
Komentar: 
V letu 2004 smo pričeli s stimuliranjem vpisa slovenskih študentov na najboljše 
izobraževalne institucije v svetu in s tem namenom objavili seznam najboljših 
institucij. S tem ukrepom smo dvignili delež štipendistov na najboljših 
izobraževalnih institucijah za 29% v letu 2004 in 26% v letu 2005. 
 
 
Ukrepi za leto 2006: 
V letu 2006 bo metodologija za izbor najboljših izobraževalnih institucij izdelana po 
kriterijih, ki prednostno podpirajo  področje naravoslovja in tehnike. 
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KAZALEC 2: Zanimanje za najem študijskega kredita 
 
Razpis za kredit za študij v tujini v letu 2004 se je zaključil v septembru 2005. Za 
kredit je zaprosilo 77 kandidatov, od teh jih je 64 izpolnjevalo pogoje za pridobitev 
kredita.  
 
Povprečna višina zaprošenih kreditov znaša  2.017.266,00 SIT. 
Najvišji znesek zaprošenega kredita znaša 5.000.000,00 SIT. 
Najnižji znesek zaprošenega kredita znaša 1.000.000,00 SIT. 
 
 
Komentar: 
V letu 2004 je Ad futura pričela s pilotskim projektom kreditiranja študija v tujini. 
Analizo za projekt je izdelala iz podatkov, ki jih je pridobila preko spletnih forumov 
in anket v okviru Kluba Ad futura. V drugih državah EU je kreditiranje študija že 
ustaljena praksa, za Slovenijo pa je bilo to nekaj novega. Ad futura je banke 
povabila k partnerskemu sodelovanju in naletela na različen odziv. Nekatere, 
predvsem manjše banke, ki so videle v projektu priložnost, da pridobijo odlične 
komitente, so izkazale velik interes za sodelovanje, vendar so za zavarovanje 
kredita zahtevale poroštvo. Ravno tu pa naletimo na težavo, ki je verjetno značilna 
za Slovenijo: večina Slovencev se še vedno ne zaveda, da je investicija v znanje 
najboljša naložba za prihodnost njihovih otrok, zato nima prihranjenih sredstev za 
izobraževanje svojega otroka in ni kreditno sposobna, zato ne more nastopati kot 
porok. V prvem kreditnem obdobju se je za najem študijskega kredita odločilo 77 
posameznikov, ki so v povprečju najeli kredit za 2 mio SIT.  
 
 
Ukrepi za 2006: 
V letu 2006 bo potrebno ponovno analizirati ustreznost kreditnih pogojev in 
ugotoviti zanimanje in možnosti mladih za najem študijskega kredita. Na podlagi 
analiz bodo postavljeni najustreznejši kreditni pogoji, tako za kreditojemalca, kot 
tudi za posrednika (Ad futura) in izvajalca (banka) kreditiranja.  
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KAZALEC 3: Vpetost Slovenije v mednarodni raziskovalni in izobraževalni prostor 
 
 
 

 

Študij slovenskih državljanov - štipendistov 
fundacije Ad futura v tujini od leta 2002
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Slika 8: Delež slovenskih državljanov- štipendistov fundacije Ad futura na študiju v 
državah, ki geografsko in politično spadajo pod določeno področje.  
 
 
 
 
 
 
 

Raziskovalno in pedagoško sodelovanje slovenskih 
državljanov - štipendistov fundacije Ad futura v tujini
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Slika 9: Delež slovenskih doktorskih študentov, prejemnikov finančne pomoči 
fundacije Ad futura na raziskovanju v državah, ki geografsko in politično spadajo 
pod določeno področje.  
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Komentar:  
Slika 8 kaže, da je večina (76%) študentov, ki so prejeli štipendijo fundacije Ad 
futura, odšla na študij v eno od držav, starih članic EU, največ v Veliko Britanijo. Na 
drugem mestu je ZDA s 15%. Nekoliko drugačna je slika pri raziskovalcih -  
doktorskih študentih, ki odhajajo v tujino za štiri mesece. Za raziskovanje so s 43% 
enako zanimive tako ZDA, kot ostale stare članice EU. Poudariti pa je treba, da je 
Ad futura s sofinanciranjem raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih 
študentov v tujini šele pričela in podelila prvih 15 štipendij. Področja, kamor 
odhajajo slovenski študenti in raziskovalci, so odprta glede na interes 
posameznikov in njihovih mentorjev. Pomembna je kvaliteta, zato na tem področju 
trenutno ni predviden nikakršen ukrep.  

 
 
 
 

Področja, iz katerih prihajajo tuji državljani - 
štipendisti fundacije Ad futura na študij v Slovenijo

9%

7%

77%

7%

stare članice EU nove članice EU države izven EU druge države
 

Slika 10: Geografska in politična razvrstitev področij od koder prihajajo tuji 
državljani, štipendisti fundacije Ad futura, na podiplomski študij v Slovenijo 
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Področja, iz katerih prihajajo tuji državljani - štipendisti 
fundacije Ad futura na raziskovanje in pedagoško sodelovanje v 

Slovenijo

7%
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12%

35%

22%

Severna Amerika stare članice EU nove članice EU države izven EU druge države
 

Slika 11: Geografska in politična razvrstitev področij od koder prihajajo tuji 
raziskovalci, ki jih Ad futura štipendira za 3 do 12 mesečno raziskovanje in 
pedagoško sodelovanje v Sloveniji.  
 
 
Komentar:  
Iz slik 10 in 11 je razvidno, da je mednarodni izobraževalni prostor, s katerim 
komunicira Slovenija, precej ožji, kot je mednarodni raziskovalni prostor. Medtem, 
ko je šolanje v Sloveniji na podiplomski stopnji zanimivo predvsem mladim, ki 
prihajajo iz držav, ki še niso članice EU, največ države nekdanje SFRJ,  je 
raziskovalni prostor mnogo širši. Največ raziskovalcev prihaja v Slovenijo iz 
evropskih država izven EU (35%). Velik delež raziskovalcev pa je tudi iz držav, ki 
so stare članice EU (24%) ter držav Bližnjega in Daljnega Vzhoda in drugih držav 
(22%). Najmanj raziskovalcev je prišlo v Slovenijo iz ZDA (7%). Tudi pri teh 
projektih je pomembna kvaliteta sodelovanja. Z zadovoljstvom pa ugotavljamo, da 
je Slovenija po raziskovalni plati že zelo dobro in široko odprta navzven. 
Predvidevamo, da bo tudi izobraževalni prostor, s katerim komunicira Slovenija, 
postal v prihodnje širši. K tej širitvi bodo vsekakor prispevale bolonjske 
spremembe, ki bodo dvignile konkurenčnost na izobraževalnem področju. 
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KAZALEC 4: Vzpostavljanje sodelovanja s slovenskimi strokovnjaki iz tujine 
 
S sofinanciranjem 3-12 mesečnega znanstvenega in pedagoškega sodelovanja želi 
Slovenija ponovno navezati stike s slovenskimi strokovnjaki, ki so ostali v tujini. 
Dolgoročno je Sloveniji v interesu, da bi te strokovnjake pridobila nazaj v Slovenijo, 
vendar bodo zato potrebne širše, zelo dobro usmerjene vzpodbude. 
 
Na 10. javnem razpisu, objavljenem v letu 2004, so za raziskovalno sodelovanje v 
Sloveniji prejeli finančna sredstva trije slovenski raziskovalci, ki sicer delujejo v 
tujini: dva za obdobje 12 mesecev in eden za obdobje 6 mesecev. Vsi raziskovalci 
so sodelovali na naravoslovnih projektih v medicini.  
 
Komentar in ukrep za 2006:  
V Slovenijo so na raziskovanje do sedaj prišli le trije slovenski strokovnjaki iz 
tujine. Vzrok za to je morda v premajhni obveščenosti. V letu 2006 bo preko Ad 
future odprt samostojen razpis samo za slovenske strokovnjake, ki delujejo v tujini. 
Za pedagoško in raziskovalno sodelovanje z njimi bo namenjeno 17 mio SIT. Ad 
futura se bo intenzivneje usmerila v promocijo tega razpisa. 
 
 
KAZALEC 5: Komunikacija z javnostjo 
 
Komunikacija s slovensko in mednarodno javnostjo je za fundacijo Ad futura zelo 
pomembna, saj bodo projekti in programi fundacije Ad futura uspešni le, če bodo o 
njih ljudje dobro obveščeni. Trudimo se, da je komunikacija z javnostjo prijazna, 
informacije pa kratke in jasne. Posamezniki nas lahko povprašajo za nasvet po 
telefonu, po elektronski pošti ali osebno, lahko pa tudi sodelujejo v spletnem 
forumu ali pa vsebino foruma sami predlagajo. Člane spletnega Kluba redno 
obveščamo o raznih novostih, predvsem o možnostih za pridobitev drugih finančnih 
virov, o možnostih zaposlitve in o dogodkih.  
 
 

Pojavljanje fundacije Ad futura v medijih in 
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Slika 12: Pojavljanje fundacije Ad futura v medijih ter predstavitve fundacije na 
srečanjih in konferencah  
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Komentar: 
Od leta 2001, ko je bila fundacija Ad futura ustanovljena, se predstavitve in objave 
delovanja fundacije Ad futura večajo. V zadnjih dveh letih smo uspešno prodrli tudi 
v najmočnejši medij, televizijo. V petih letih smo imeli 82 prispevkov v tiskanih 
medijih, 4 prispevke na televiziji, 7 prispevkov na radiu in 63 povezav na 
svetovnem spletu. Zaposleni so v 3 letih predstavili programe in delo fundacije Ad 
futura na 16 javnih predstavitvah na različnih lokacijah, kot npr. Študentska arena, 
Dnevi kadrovskih delavcev, na različnih - tudi mednarodnih - kongresih in na 
študentskih delavnicah.  
 
 
Članstvo v Klubu Ad futura 
Spletni Klub Ad futura je bil osnovan konec leta 2003 z namenom povezovanja med 
člani, posamezniki, ki v tujini študirajo ali raziskujejo in tistimi, ki bi želeli na študij 
v tujino šele oditi. Preko Kluba poteka tudi povezovanje posameznikov z delovnimi 
organizacijami, ki potrebujejo strokovni kader s specifičnim strokovnim znanjem.  
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Slika 13: Članstvo tujih državljanov in Slovencev v spletnem Klubu Ad futura 
 
 
Komentar in ukrepi za 2006: 
V letu 2004 je bilo v spletni Klub Ad futura včlanjenih 792 članov v letu 2005 se je 
število članov povečalo na 1371. Število članov, tujih državljanov, se je povečalo za 
39%, število članov, ko so državljani Republike Slovenije, pa za 42%.  Ad futura si 
bo tudi v prihodnje prizadevala, da bo članstvo v Klubu uporabnikom prinašalo čim 
več koristi. Le tako bo število članov še naprej naraščalo. 
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