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I.

UVOD
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1.1 OSEBNA IZKAZNICA

Ime

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Sedež

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Telefon

+386 (1) 434 10 80

Faks

+386 (1) 434 58 99

E-pošta

info@sklad-kadri.si

Spletna stran

http://www.sklad-kadri.si

Pravna oblika

javni sklad

Matična številka

1632060

Davčna številka

77009444

Številka podračuna pri UJP

01100-6030960968

Namensko premoženje

6.721.227,44 EUR

Organi sklada

Nadzorni svet in direktorica
Predsednik in šest članov
Predsednik nadzornega sveta je minister, pristojen za delo,
družino in socialne zadeve
Člani nadzornega sveta so:

Sestava nadzornega sveta

•

štirje predstavniki Vlade Republike Slovenije,

•

predstavnik delodajalcev/delojemalcev, članov
Ekonomsko socialnega sveta,

•

predstavnik Študentske organizacije Slovenije.

Posvetovalno telo

Programski svet

V.d. direktorice (do
15.10.2008)

mag. Ana Vodičar

Direktorica (od 16.10.2008)

Romana Tomc

Št. zaposlenih (31.12.2008)

27
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1.2 USTANOVITEV IN PODLAGE ZA DELOVANJE
Ustanovitev
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je bil ustanovljen konec leta 2006 s preoblikovanjem
javne ustanove »Ad futura, znanstveno – izobraževalne fundacije Republike Slovenije« v javni finančni
sklad »Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije«.
Ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice v njenem imenu izvršuje Vlada Republike
Slovenije, za področje delovanja sklada je pristojno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Delovno področje sklada določa Akt o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstvenoizobraževalna fundacija RS, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije (Ur. l. RS., št. 139/2006, 16/08, 43/08, 102/08).
Sklad je javni finančni sklad, ustanovljen z namenom dodeljevanja sredstev za vlaganja v razvoj
človeških virov in kadrov za večjo zaposljivost, vseživljenjsko učenje, konkurenčnost, prenos znanja in
povezovanja znanstveno-raziskovalne sfere in univerz z gospodarstvom, izobraževalnega sistema s
potrebami trga dela in za štipendije.
Sklad lahko poleg tega izvaja tudi večletne instrumente sofinancirane iz sredstev Evropskega
socialnega sklada.

Pravne podlage
Pravne podlage za delovanje sklada poleg temeljnih zakonov in ustanovitvenega akta predstavljajo
tudi drugi pomembni predpisi in podlage, strateški dokumenti in interni akti.

Temeljni zakoni

•
•

Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08),

•

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08),

•
•

Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07-popr.), 40/09),

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/07, 58/08, 58/08-ZZdrS-E, 109/08-ZJF-D, 26/09 (31/09-popr.)),

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06UPB1, 114/06-ZUTPG, 59/07-ZŠtip (63/07-popr.))

Ustanovitveni akt

•

Akt o preoblikovanju javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike
Slovenije, javni sklad" v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 139/2006, 16/08, 43/08, 102/08)
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Drugi pomembni predpisi in podlage

•
•

Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura (Ur. l. RS št. 99/04, 107/04-popr.),

•
•

Pravilnik o podeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08, 45/09),

•

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08),

•

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO
001 z dne 21.11.2007),

•

Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09).

Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 33/08, 73/08),
Pravilnik o podeljevanju nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe (Uradni list RS,
št. 103/08),

Strateški dokumenti

•
•

Strategija razvoja Slovenije, sprejela Vlada RS na seji 23.6.2005,

•

Priporočila razvojnih skupin Sveta za konkurenčnost, Končno poročilo, Svet Vlade RS za
konkurenčnost, november 2008,

•

Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji.

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, sprejela Vlada RS na seji
12.10.2006 (dopolnjena januar 2008),

Interni akti v letu 2008

V letu 2008 je bilo sprejetih tudi več internih aktov, ki urejajo posamezna področja delovanja sklada in
pravice ter obveznosti njegovih javnih uslužbencev, med katerimi velja izpostaviti:

•

Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju, usposabljanju in nadaljnjem izobraževanju javnih
uslužbencev v Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,

•

Pravilnik o delovnih razmerjih v Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije,

•

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije,

•

Pravilnik o notranjem finančnem nadzoru v Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije,

•

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije,

•

Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju, usposabljanju in nadaljnjem izobraževanju javnih
uslužbencev v Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.
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1.3 PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA
Letno poročilo Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije v prvem delu obsega poročilo o
poslovanju in doseženih ciljih po posameznih programih. Drugi del poročila pa predstavljata
računovodsko in revizorjevo poročilo.
Iz preteklih let je sklad v letu 2008 v okviru sektorja Ad futura nadaljeval in nadgradil programe
štipendiranja na področju mednarodne izmenjave, z uveljavitvijo Zakona o štipendiranju (september
2008) pa se je obseg poslovanja sklada bistveno povečal, saj je sklad prevzel izvajanje štipendiranja
na področju Zoisovih štipendij ter neposrednih in posrednih kadrovskih štipendij. V letu 2008 je sklad
prevzel tudi podeljevanje štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu, ki jih je prej za
MVZT izvajal CMEPIUS, prevzel pa je tudi izvedbo podeljevanja nagrad za trajnostni razvoj. Velik del
poslovanja sklada obsega izvajanje projektov, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada, pri
katerih sklad sodeluje z različnimi ministrstvi.
Sklad uspešno sodeluje tudi z mednarodnimi institucijami, med drugim je v letu 2008 pričel z
delovanjem informacijski center, ki ga je ameriški State Department izbral tudi kot edini pooblaščeni
Education USA center v Sloveniji.
Na področju Ad future so se v letu 2008 izvajali programi, ki so namenjeni slovenskim študentom,
strokovnjakom in znanstvenikom, ki svoje znanje nadgrajujejo v tujini, in tujim strokovnjakom, ki
svoje znanje nadgrajujejo v Sloveniji, pri tem pa v slovenski prostor prinašajo dragocene izkušnje, ki
so jih pridobili v tujem okolju. V letu 2008 je sklad v okviru petih programov Ad future objavil 14
javnih razpisov.
V letu 2008 je podeljevanje novih Zoisovih štipendij iz Zavoda RS za zaposlovanje prešlo na sklad. Na
prvi javni poziv je sklad prejel skoraj 10.000 vlog, na podlagi katerih je bila v okviru sredstev, ki so
bila na razpolago, dodeljena pravica do Zoisove štipendije 3.652 štipendistom.
Sistem kadrovskega štipendiranja kot je bil poznan in tudi precej razširjen v preteklosti skuša država
spodbujati in nadgrajevati s sodelovanjem pri financiranju. Medtem ko je sklad v letu 2008 nadaljeval
že začeto prakso sofinanciranja posrednih kadrovskih štipendij, je bilo sofinanciranje neposrednih
kadrovskih štipendij v letu 2008 novost. Sklad tako na podlagi lani izvedenih razpisov v okviru
neposrednih štipendij sofinancira skoraj 1.000 štipendistov, v okviru posrednih štipendij pa še
dodatnih 1.100 štipendistov.
Sklad je od ministrstev prevzel tudi izvajanje eno- ali večletnih instrumentov, sofinanciranih iz
sredstev Evropskega socialnega sklada v finančni perspektivi 2007 – 2013. Dogovorjeno je bilo, da bo
sklad izvajal programe Izobraževanje in usposabljanje za konkurenčnost in zaposljivost, praktično
usposabljanje pri delodajalcih/vzpodbude za delodajalce, mentorske in inštruktorske sheme, program
job rotation (MDDSZ) in program vzpostavitve kompetenčnih centrov.
Izredno povečanje obsega poslovanja je zahtevalo tudi spremembe v notranji organizaciji sklada,
povečalo se je število zaposlenih, sklad pa se je med drugim v jeseni 2008 tudi preselil v nove
prostore.
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II. POSLOVNO POROČILO 2008
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2.1 PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV

Januar – marec:

¾ Objavljena razpisa:
•

43. javni razpis za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij

•

Krediti za študij v tujini

April:

¾ V okviru dneva odprtih vrat za študij v ZDA, ki je potekal 8. aprila 2008, sta ministrica za delo,
družino in socialne zadeve Marjeta Cotman in začasna odpravnica poslov na ambasadi ZDA
Maryruth Coleman, uradno odprli svetovalni center EducationUSA.

Maj:

¾ Objavljeni razpisi:
•

44. javni razpis za štipendije za dodiplomski in podiplomski študij naravoslovja, tehnike in
medicine Slovencev v tujini

•

45. javni razpis za štipendije za podiplomski študij družboslovja in humanistike Slovencev
v tujini

•

49. javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za
šolsko/študijsko leto 2007/2008

¾ Sklad je na novinarski konferenci predstavil Poslovni načrt za 2008.

Junij:

¾ Objavljeni razpisi:
•

47. javni razpis za sofinanciranje udeležbe slovenskega dijaka na Benjamin Franklin

•

48. javni razpis za štipendije za usposabljanje na področju komuniciranja o znanosti na
University of Stanford

•

50. javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za
šolsko/študijsko leto 2008/2009

•

51. javni razpis za štipendije za dodiplomski študij Slovencev v zamejstvu v RS

¾ Na skupni novinarski konferenci sklada in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 6.
junija 2008 je bil predstavljen skupni razpis kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto
2008/2009.
•

Sklad je predstavnike Študentske in Dijaške organizacije Slovenije povabil na predstavitev
svojih programov. Predstavniki obeh organizacij so se odzvali vabilu in sklad 10. junija
2008 tudi obiskali.

•

Sklad je s svojo predstavitvijo sodeloval na Posvetu turističnega gospodarstva v Zrečah.
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Julij:

¾ Objavljeni razpisi:
•

55. javni razpis za štipendije za državljane Zahodnega Balkana na gimnazijskem
programu mednarodne mature v RS

•

56. javni razpis za pilotni projekt izobraževanje tujih državljanov iz Zahodnega Balkana
na srednjih tehniških šolah v RS

¾ Predstavitev programov sofinanciranja kadrovskih štipendij na Gospodarski zbornici Slovenije.

Avgust:

¾ Objavljeni razpisi:
•

46. javni razpis za štipendije za doktorski študij tujcev v RS

•

52. javni razpis za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanje slovenskih doktorskih
študentov v tujini

•

53. javni razpis za štipendije za raziskovalno in pedagoško sodelovanje v RS
državljani

•

54. javni razpis za mlade raziskovalne skupine na tekmovanjih v tujini

•

57. javni razpis za sofinanciranje strokovnega sodelovanja tujih državljanov v RS

•

58. javni razpis za sofinanciranje enotnih regijskih štipendijskih shem

•

59. javni razpis za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih

s tujimi

¾ Sklad je na skupni novinarski konferenci z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve
predstavil novosti na področju štipendiranja v Sloveniji.

¾ Spletni klub sklada je dosegel mejnik tri tisoč članov.

September:

¾ Objavljen poziv:
•

Javni poziv za dodelitev Zoisovih štipendij

•

Sklad se je 1. septembra preselil v nove poslovne prostore v 6. nadstropju Dunajska 22 v
Ljubljani.

•

Sklad je članom Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine predstavil
neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij.

program

Oktober:

¾ Sklad je sodeloval na zaposlitvenem sejmu Bazar priložnosti na Ptuju. Dogodka se je udeležilo
preko 500 obiskovalcev.

¾ Funkcijo direktorice sklada je prevzela Romana Tomc.
¾ Sklad se je predstavljal na Študentski areni, ki je potekala od 14. do 16. oktobra.
¾ Sklad je poslal promocijske materiale na vse osnovne in srednje šole ter fakultete v Sloveniji.
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November:

¾ Objavljeni razpisi:
•

60. javni razpis za sofinanciranje raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja Slovencev iz
tujine v Sloveniji v letu

¾ Sklad se je predstavljal na tržnici srednjih šol v Ljutomeru. Dogodka se je udeležilo preko 300
devetošolcev in staršev.

¾ 18. in 20. novembra je potekal Dan odprtih vrat za študij v ZDA. Dogodek smo organizirali v
sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA in v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze v
Mariboru, v Ljubljani, v torek, 18. novembra 2008, in v Mariboru, v četrtek, 20. novembra
2008. Dogodka v Ljubljani in Mariboru se je udeležilo preko sto študentov in dijakov, ki jih
zanima študij v ZDA.

¾ Od 24. do 27. novembra se je sklad v Posavju predstavljal devetošolcem in njihovim staršem v
sklopu posvetov pod imenom Dobro je vedeti. Posvete je organiziral Zavod RS za zaposlovanje
v Posavski regiji, v Krškem, Kostanjevici na Krki, Brežicah in Sevnici. Še posebej smo
izpostavili informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah. Posvetov se je skupno udeležilo
preko 500 devetošolcev in staršev.

December:

¾ Objavljeni razpisi:
•

61. javni razpis za štipendiranje podiplomskega študija slovenskih državljanov na College
of Europe

•

62. javni razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto

•

63. javni razpis za štipendiranje doktorskega študija na EUI – European University
Institute

¾ Sklad je pridobil dodatne poslovne prostore - v 5. nadstropje so se preselili vložišče, Sektor za
programe Ad futura in Sektor za Zoisove štipendije.

¾ 11. decembra je sklad na novinarski konferenci predstavil prve rezultate odločanja o dodelitvi
Zoisovih štipendij dijakom in študentom. Sklad je prejel vloge slabih deset tisoč kandidatov in
do sredine decembra izdal 3654 pozitivnih odločb.
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2.2 POMEMBNI DOSEŽKI IN ZANIMIVI PODATKI
IZ LETA 2008

¾ Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je v letu 2008 objavil

22

razpisov in 1 javni poziv v skupni vrednosti 56.465.628 EUR.

¾ Sklad je v mesecu aprilu slovesno odprl svetovalni center EducationUSA.
¾ Sodelovali smo na številnih dogodkih in svoje programe v obliki delavnic in predstavitev
predstavljali po vsej Sloveniji. Predvsem v drugi polovici leta je sklad izvajal aktivno
promocijo svojih programov in obveščanje zainteresiranih javnosti o teh programih. Še
posebej veliko pozornosti je bilo v tem smislu namenjene novemu sistemu podeljevanja
Zoisovih štipendij.

¾ Na podlagi razpisov programov Ad future je bilo do leta 2007 zagotovljeno sofinanciranje ali
štipendiranje 803 oseb, v skupni vrednosti 34.872.953 EUR. V letu 2008 pa 182 oseb.

¾ Najvišji znesek odobrenega kredita za študij v tujini znaša 21.000 EUR, najnižji pa 4.000 EUR.
Za najem študijskega kredita se je v letu 2008 odločilo 58 posameznikov.

¾ 97 odstotkov vseh slovenskih študentov in raziskovalcev se odpravi na študij v Veliko Britanijo
in ZDA.

¾ Sklad je za uveljavitev pravice do Zoisove štipendije prejel 9673 vlog, od tega jih je 8675
pravico uveljavljalo na novo.

¾ Delež štipendistov s področja naravoslovja in tehnike, ki so sofinancirani ali prejemajo
štipendijo s sklada, je večji od štipendistov s področja družboslovja in humanistike.

¾ V šolskem letu 2007/2008 je bilo posredno kadrovsko sofinanciranih 820 štipendistov,v
šolskem letu 2008/2009 pa 1131.

¾ Največ sofinanciranih kadrovskih štipendij je namenjenih za pridobitev izobrazbe strojni tehnik
in univ.dipl.ing. strojništva in univ.dipl.ing. elektrotehnike.

¾ Več štipendij je bilo podeljenih Slovencem v zamejstvu, kot Slovencem po svetu. Največ jih
prihaja iz Reke na Hrvaškem in Trsta v Italiji.

¾ Realiziran je bil kadrovski načrt. Število zaposlitev se je iz 6 zaposlenih povečalo na 27
zaposlenih. Dve tretjini zaposlenih ima univerzitetno izobrazbo, povprečna starost pa je 35,5
let.

¾ Vzpostavljene so bile notranje organizacijske enote. V letu 2008 so prve kadre dobili Sektor
za programe Evropskega socialnega sklada, Sektor za kadrovske štipendije, Sektor za Zoisove
štipendije ter Sektor za odnose z javnostmi in promocijo. Sklad se je po obsegu dela in številu
zaposlenih povečal za približno petkrat.

¾ Z rastjo števila zaposlenih in programov je sklad pričel pridobivati tudi vse več pozornosti med
ciljnimi javnostmi ter v medijih. V primerjavi s preteklim letom se je pojavljanje sklada v
medijih skoraj podeseterilo.
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Pregled razpisov v 2008
V letu 2008 je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavil skupno 22 javnih razpisov in 1 javni poziv v skupni vrednosti 56.465.628 EUR.
Tabela 1: Razpisi sklada v 2008 (stanje 31.12.2008)

Razpis/poziv

Objava

Višina razpisanih
sredstev v EUR

43. javni razpis za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2007/2008

1.2.2008

2.037.628

Krediti za študij v tujini

2.2.2008

1.250.000

44. javni razpis za štipendije za dodiplomski in podiplomski študij naravoslovja, tehnike in medicine Slovencev v tujini v letu 2008

30.5.2008

1.200.000

45. javni razpis za štipendije za podiplomski študij družboslovja in humanistike Slovencev v tujini v letu 2008

30.5.2008

500.000

8.8.2008

250.000

46. javni razpis za štipendije za doktorski študij tujcev v RS v letu 2008/2009
47. javni razpis za sofinanciranje udeležbe slovenskega dijaka na Benjamin Franklin v letu 2008

6.6.2008

2.000

27.6.2008

40.000

49. javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2007/2008

30.5.2008

5.000.000

50. javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2008/2009

20.6.2008

8.000.000

51. javni razpis za štipendije za dodiplomski študij Slovencev v zamejstvu v RS v študijskem letu 2008/2009
52. javni razpis za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanje slovenskih doktorskih študentov v tujini v letu 2008/2009 (razpis še ni
zaključen)
53. javni razpis za štipendije za raziskovalno in pedagoško sodelovanje v RS s tujimi državljani v letu 2008/2009 (razpis še ni
zaključen )

20.6.2008

420.000

8.8.2008

250.000

14.8.2008

200.000

8.8.2008

100.000

55. javni razpis za štipendije za državljane Z Balkana na gimnazijskem programu mednarodne mature v RS v šolskem letu 2008/2009
56. javni razpis za pilotni projekt izobraževanje tujih državljanov iz Z Balkana na srednjih tehniških šolah v RS v šolskem letu
2009/2009

18.7.2008

150.000

18.7.2008

140.000

57. javni razpis za sofinanciranje strokovnega sodelovanja tujih državljanov v RS v letu 2008/2009 (razpis še ni zaključen,)

14.8.2008

100.000

1.8.2008

19.000.000

59. javni razpis za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008 – 2010

8.8.2008

8.000.000

Javni poziv za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko/študijsko leto 2008/2009
60. javni razpis za sofinanciranje raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja Slovencev iz tujine v Sloveniji v letu 2008/2009 (razpis
še ni zaključen )

1.9.2008

9.000.000

7.11.2008

80.000

61. javni razpis za štipendiranje podiplomskega študija slovenskih državljanov na College of Europe (razpis še ni zaključen)

5.12.2008

160.000

62. javni razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2008
63. javni razpis za štipendiranje doktorskega študija na EUI – European University Institute z začetkom v študijskem letu 2009/2010
(razpis še ni zaključen )

5.12.2008

500.000

48. javni razpis za štipendije za usposabljanje na področju komuniciranja o znanosti na University of Stanford v letu 2009

54. javni razpis za mlade raziskovalne skupine na tekmovanjih v tujini (razpis še ni zaključen )

58. javni razpis za sofinanciranje enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2008/2009
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5.12.2008

86.000

Skupaj:

56.465.628

2.3 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH PO
PROGRAMIH
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2.3.1

Programi Ad futura

Uvod
Ad futura, Znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad, je bila ustanovljena
leta 2001 z namenom podeljevanja študijskih pomoči slovenskim državljanom za študij na priznanih
tujih univerzah in tujim študentom na visokošolskih in raziskovalnih zavodih v Republiki Sloveniji. Svoj
namen je Ad futura primarno izvajala skozi podeljevanje štipendij oziroma študijskih pomoči za
dodiplomski in podiplomski študij oziroma kritje stroškov izobraževanja ali znanstveno-raziskovalnega
dela slovenskim državljanom v tujini in tujim državljanom v Republiki Sloveniji, hkrati pa je zbirala in
posredovala podatke o pogojih študija na tujih univerzah, pomagala pri pripravah in vpisu na tuje
univerze, spodbujala vpis na priznane tuje univerze skozi različne oblike promocije, spodbujala vpis
tujih študentov na podiplomski študij na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter vključevanje
tujih študentov v znanstveno-raziskovalno delo v Republiki Sloveniji, spodbujala sodelovanje med
slovenskimi in tujimi univerzami in povezovanje Republike Slovenije s svetovno znanstveno
skupnostjo.
Prvi razpis štipendij je bil objavljen leta 2002, in sicer za do- in podiplomski študij slovenskih
študentov v tujini, v istem letu pa je Ad futura tudi že nudila svetovanje in pomoč pri vpisu študentov
na izobraževalne institucije. Že v naslednjem letu je bil poleg razpisa za študij slovenskih državljanov
v tujini objavljen tudi razpis za študij tujih državljanov v Sloveniji, postopoma pa so se oblikovali tudi
razpisi za mobilnost raziskovalcev ter možnost študijskih kreditov za posameznike, katerih študijski
stroški so presegali vrednost štipendije ali zanjo niso izpolnjevali z razpisom predpisanih pogojev.
Od leta 2002, ko je bil objavljen prvi razpis, do leta 2007, je Ad futura objavila skupno 42 javnih
razpisov v skupni vrednosti 34.872.953 EUR za štipendije in druge oblike sofinanciranja, v okviru
katerih je bilo štipendiranje ali sofinanciranje zagotovljeno za skupno 803 oseb, ter 3 javne pozive za
študijske kredite, v okviru katerih je bilo odobrenih 143 kreditov za študij v tujini.
Pregled razpisov oziroma pozivov glede na namen in ciljno skupino:
•

16 razpisov za do- in podiplomski študij slovenskih državljanov v tujini,

•

6 razpisov za raziskovalno sodelovanje slovenskih državljanov v tujini,

•

2 razpisa za vrnitev slovenskih znanstvenikov, ki so dlje časa bivali v tujini, in njihovo
vključevanje v slovenske raziskovalne projekte;

•

1 razpis za sofinanciranje slovenskih študentov na tekmovanjih v raziskovanju in znanju v
tujini;

•

5 razpisov za podiplomski študij tujih državljanov v Sloveniji;

•

5 razpisov za najboljše dijake iz tujine za izobraževanje v programu mednarodne mature;

•

5 razpisov za raziskovalno sodelovanje tujih državljanov pri slovenskih raziskovalnih projektih

•

2 razpisa nagrad za usposabljanje ali raziskovalno delo v tujini,

•

3 javne pozive za dolgoročne kredite za do- in podiplomski študij slovenskih državljanov v
tujini.

Po preoblikovanju Ad future v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije se od leta
2008 dalje programi Ad futura izvajajo v notranji organizacijski enoti sklada – Sektor za programe Ad
futura.
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Pregled razpisov iz leta 2007, ki so se zaključili v letu 2008
6 javnih razpisov, objavljenih v letu 2007 v skladu s Poslovnim načrtom za leto 2007, je imelo roke
prijav v letu 2008. V letnem poročilu za leto 2007 je bilo tako poročilo o teh razpisih le delno, glede na
vložene zadeve do vključno 31. decembra 2007, sledi pa celostni pregled teh razpisov, upoštevajoč
vloge, prispele v letu 2008.

Program 1: Izobraževanje in znanstveno sodelovanje slovenskih državljanov v tujini

Javni razpis za štipendije za podiplomski študij na College of Europe za študijsko leto
2008/2009 (Ur.l. RS št 118/07)

PLAN

REALIZACIJA

Objava

november 2007

21. december 2007

Vrednost razpisa

160.240,00 EUR

141.890,00 EUR*

Predmet razpisa
Število štipendij

celotna štipendija, ki vključuje šolnino in življenjske stroške za študijsko leto 2008/2009
do 8

7

*Posamezna štipendija, ki je podeljena za študijsko leto 2008/2009, krije šolnino in nastanitev v skupni višini 17.640,00 EUR in
2.630,00 EUR žepnine. Stroške šolnine in nastanitve določi institucija, ki so za vse študente enaki.

Javni razpis za podelitev štipendije za podiplomski študij na European University Institute
za študijsko leto 2008/2009 (Ur.l. RS št. 132/07)

PLAN

REALIZACIJA

Objava

december 2007

28. december 2008

Vrednost razpisa

42.564,00 EUR

84.044,24 EUR**

Predmet razpisa

Število štipendij

celotna štipendija, ki vključuje študijske in življenjske stroške za. študijska leta
2008/2009, 2009/2010 in 2010/2011- -študijsko leto 2011/2012 pokrije v celoti
izobraževalna ustanova
1

2*

*prejeti sta bili dve vlogi, ki sta obe izpolnjevali pogoje, med njima pa ni bilo možno izbirati, ker razpis ni predvideval izbirnih meril,
zato sta bila za štipendiranje izbrana oba prijavljena kandidata, potrebna dodatna sredstva so se zagotovila z razporeditvijo
sredstev na podlagi sklepa direktorja
**Življenjski stroški za posamezno študijsko leto znašajo 13.674,04 EUR in so določeni s strani institucije. Šolnino v celoti krije
institucija.
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Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov
v tujini v letu 2007/2008 (Ur.l. RS št. 45/07)

Objava
Vrednost razpisa

Predmet razpisa

Število štipendij

PLAN

REALIZACIJA

maj ali junij 2007

25. maj 2007

208.646,00 EUR

147.000,00 EUR*

sofinanciranje življenjskih stroškov v času raziskovanja v tujini v študijskem letu
2007/2008
predvidoma 50

35

*Sofinanciranje življenjskih stroškov za štirimesečno raziskovalno sodelovanje je 5.000,00 EUR in je enako za vse štipendiste.

Javni razpis za pokritje življenjskih stroškov in prevoza udeležencem tekmovanja in
njihovim mentorjem (Ur.l. RS št. 49/07)

Objava
Vrednost razpisa

Predmet razpisa

Število štipendij

PLAN

REALIZACIJA

marec 2007

29. junij 2007

33.383,00 EUR

24.000,00 EUR*

pokritje življenjskih stroškov in prevoza udeležencem tekmovanja in njihovim
mentorjem v študijskem letu 2008/2009
33

24

*Sofinanciranje življenjskih stroškov za udeležbo na tekmovanju je 1.000,00 EUR, ki je enak za vse udeležence

Program 2: Izobraževanje in znanstveno sodelovanje tujih državljanov v Republiki Sloveniji

Razpis za raziskovalno in pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji s tujimi državljani v
letu 2007/2008 (Ur.l. RS št. 81/07)
PLAN

REALIZACIJA

Objava

september 2007

7. september 2007

Vrednost razpisa

166.917,00 EUR

259.300,00 EUR*

Predmet razpisa

sofinanciranje življenjskih stroškov za od 3- do 12-mesečno raziskovalno sodelovanje in
od 2- do 12-mesečno pedagoško sodelovanje v študijskem letu 2007/2008. -
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Število
raziskovalcev

Predvidoma 25

34*

*Zaradi velikega zanimanja so se dodatno potrebna sredstva po sklepu direktorja prerazporedila iz drugih razpisov, kjer so ostala
neporabljena.
** Sofinanciranje življenjskih stroškov tujih raziskovalcev in pedagoških sodelavcev je 1000,00 EUR na mesec za največ dvanajst
mesecev.

Program 3: Vrnitev slovenskih strokovnjakov

Javni razpis - raziskovalno in pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji s Slovenci iz
tujine (Ur.l. RS št. 81/07)

Objava
Vrednost razpisa

Predmet razpisa

PLAN

REALIZACIJA

september 2007

7. september 2007

83.459,00 EUR

82.751,00 EUR*

sofinanciranje življenjskih stroškov za od 3- do 12-mesečno raziskovalno sodelovanje in
od 2- do 12-mesečno pedagoško sodelovanje v 2007/2008

Število
raziskovalcev

predvidoma 10

6

* Sofinanciranje življenjskih stroškov Slovencev, ki delajo v tujini, je 1.300,00 EUR na mesec za največ dvanajst mesecev.

Pregled razpisov, objavljenih v letu 2008

V letu 2008 je bilo objavljenih 14 razpisov za štipendiranje in sofinanciranje in sicer:
•
•
•

8 razpisov za izobraževanje in znanstveno sodelovanje slovenskih državljanov v tujini,
5 razpisov za izobraževanje in znanstveno sodelovanje tujih državljanov v Republiki Sloveniji
in
1 razpis za vrnitev slovenskih strokovnjakov.

Polovica objavljenih razpisov je zaključena in se sredstva izplačujejo v skladu s sklenjenimi
pogodbami. Pet razpisov ima odprti rok prijave, tako da so postopki za nekatere vloge že zaključeni,
za druge so postopki v teku, prijavitelji pa imajo še vedno možnost oddaje prijave do porabe sredstev
oz. do preteka roka za prijavo. Za dva razpisa rok prijave še ni potekel.

Program 1: Izobraževanje in znanstveno sodelovanje slovenskih državljanov v tujini
Zaključeni javni razpisi

Javni razpis štipendij slovenskim državljanom za dodiplomski in podiplomski študij
naravoslovja, tehnike in medicine v tujini v letu 2008 (Ur.l. RS št. 53/08)
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PLAN

REALIZACIJA

Objava

prva polovica 2008

30. maj 2008

Vrednost razpisa

1.200.000,00 EUR

702.986,24 EUR*

Predmet razpisa

Število štipendij

Sofinanciranje šolnine in življenjskih stroškov za študijsko leto 2008/2009 in do
zaključka posamezne študijske stopnje
predvidoma 50

20

*Štipendija vsebuje največ 18.800,00 EUR šolnine in 12.000,00 EUR za pokrivanje življenjskih stroškov v posameznem študijskem
letu.

Vrednost štipendij za prvo leto štipendiranja – študijsko leto 2008/2009, oziroma 2008, ko je študijsko
leto enako koledarskemu – znaša za navedenih 20 štipendistov 304.357,48 EUR. 6 štipendistov bo
štipendijo prejemalo le eno leto, večina pa vsaj dve leti ali več, najdlje do vključno študijskega leta
2012/2013.
60% štipendij je bilo podeljenih za podiplomski študij (20% za doktorski, 40% za magistrski), 40% pa
za dodiplomski študij. 80% štipendistov bo študiralo v Evropi, od tega več kot polovica v Veliki
Britaniji, po dva študenta pa sta na študiju v ZDA in Avstraliji.
Ena zadeva je še nerešena in je trenutno v postopku pritožbe.
Po zaključenem izobraževanju se morajo štipendisti vrniti v Slovenijo in se tu tudi zaposliti.

Javni razpis štipendij slovenskim državljanom za podiplomski študij družboslovja in
humanistike v tujini v letu 2008 (Ur.l.RS št. 53/08)

S sklepom so se na ta razpis prerazporedila dodatna sredstva v višini 450.000,00 EUR, zato skupna
razpoložljiva sredstva znašajo 950.000,00 EUR.

Objava
Vrednost razpisa

Predmet razpisa

Število štipendij

PLAN

REALIZACIJA

prva polovica 2008

30. maj 2008

500.000,00 EUR (+450.000,00 EUR)

772.060,16 EUR

Sofinanciranje šolnine in življenjskih stroškov za študijsko leto 2008/2009 in do
zaključka posamezne študijske stopnje
predvidoma 25

37

*Štipendija vsebuje največ 10.000,00 EUR šolnine in 12.000,00 EUR za pokrivanje življenjskih stroškov v posameznem študijskem
letu.

Vrednost štipendij za prvo leto štipendiranja – študijsko leto 2008/2009, oziroma 2008, ko je študijsko
leto enako koledarskemu – znaša za navedenih 37 štipendistov 595.934,40 EUR. 28 štipendistov
(dobrih 75%) bo štipendijo prejemalo le eno leto, zadnje študijsko leto, za katerega bo štipendist
upravičen do štipendije, pa bo študijsko leto 2012/2013.
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Štipendijo je bilo možno pridobiti le za podiplomski študij, pri čemer je bilo 83,8% štipendij bilo
podeljenih za magistrski študij, ki je večinoma enoleten, 16,2% pa za doktorski študij. 86,5%
štipendistov bo študiralo v Evropi, od tega polovica v Veliki Britaniji, 5 študentov pa v ZDA.
Po zaključenem izobraževanju se morajo štipendisti vrniti v Slovenijo in se tu tudi zaposliti.
V letu 2009 bosta oba prej navedena razpisa za študij slovenskih državljanov v tujini združena, vendar
bodo imeli skladno z razvojnimi prioritetami Republike Slovenije prednost pri izbiri študenti
naravoslovja, tehnike in medicine pred študenti družboslovja in humanistike.

Javni razpis štipendije za usposabljanje na področju poročanja o znanosti in inovacijah na
University of Stanford v letu 2009
Štipendija predstavlja spodbudo tistim, ki poročajo o znanosti in inovacijah, k seznanjanju z novostmi
in načini za poljudno poročanje na tem področju. Gre za prispevek k popularizaciji znanosti s področja
naravoslovja, tehnike in/ali medicine, predvsem med mladimi, in na ta način animacija mladih, da bi
se pogosteje odločali za izobraževanje oz. študij na teh področjih.
Štipendija pokriva celotno vrednost 6-mesečnega usposabljanja kandidata po programu The
Innovation Journalism Fellowship Program na University of Stanford v ZDA, ki vključuje tako šolnino
kot življenjske stroške.

Objava
Vrednost razpisa
Predmet razpisa
Število štipendij

PLAN

REALIZACIJA

prva polovica 2008

27. junij 2008

40.000,00 EUR

40.000,00 EUR*

sofinanciranje življenjskih stroškov in šolnine za usposabljanje v tujini v letu 2009
1

1

*Štipendija vsebuje šolnino in pokrivanje življenjskih stroškov v času usposabljanja v tujini.

Javni razpis za štipendiranje udeležbe slovenskega dijaka
mednarodnem poletnem institutu v letu 2008 (Ur.l.RS št. 56/08)

na

Benjamin

Franklin

Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative je prvi program State Departmenta ZDA, ustvarjen
izključno za področje odnosov med ZDA in Evropo, in prvi, ki vključuje mlade iz celotne Evrope in
Evrazije. V okviru programa se tritedenske poletne šole na eni izmed ameriških univerz udeleži
približno 45 mladih v starosti od 15 do 19 let iz Evrope, Evro-Azije (po eden iz vsake države) in ZDA.
Cilj iniciative je spodbujati povezave med ameriško in evropsko mladino in dvigniti zavest o skupnih
vrednotah in kulturni povezanosti.

Objava
Vrednost razpisa

PLAN

REALIZACIJA

1. polovica l. 2008

6. 6. 2008

2.000,00 EUR

2.000,00 EUR
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Predmet razpisa
Število štipendij

sofinanciranje stroškov programa v letu 2008
1

1

*Štipendija vsebuje pokrivanje stroškov prevoza udeležbe na poletni šoli..

Ker se je program na skladu šele začel izvajati v letošnjem letu, lahko pri naslednjih razpisih
pričakujemo večjo konkurenčnost v predtekmovalnem izboru, predvsem s pomočjo večje promocije
programa s strani sklada na slovenskih srednjih šolah.

Javni razpisi v teku

Javni razpis štipendij za podiplomski študij slovenskih državljanov na College of Europe za
študijsko leto 2009/2010 (Ur.l. RS št. 115/08)
S sklepom vlade je štipendiranje za podiplomski študij na College of Europe z letom 2003 prevzel
sklad. V preteklosti je število štipendistov upadlo, saj College of Europe ni bil javno veljavna
izobraževalna institucija v državi izvajanja programa, zato priznavanje v tujini pridobljene diplome ni
bilo možno. V letu 2008 je College of Europe po pritisku različnih članic – držav EU zaključil postopek
in je postal javno veljavna izobraževalna ustanova v skladu z belgijsko zakonodajo. Šele po zaključku
prvih diplomantov po akreditaciji izobraževalne ustanove bo možno na podlagi vlog diplomantov
ugotoviti, ali je problem dokončno opravljen in bodo diplome v Sloveniji priznane.

Objava
Vrednost razpisa
Predmet razpisa
Število štipendij

PLAN

REALIZACIJA

druga polovica 2008

5. december 2008

160.000,00 EUR*

postopek je še v teku

štipendija za šolnino in življenjske stroške za študijsko leto 2009/2010
do 8

postopek je še v teku, rok prijave še ni potekel

*Posamezna štipendija, ki je podeljena za študijsko leto 2009/2010, krije šolnino in nastanitev v skupni višini 21.000,00 EUR in
2.700,00 EUR žepnine. Stroške šolnine in nastanitve določi institucija, ki so za vse študente enaki.

Rok prijave je 15. april 2009, rezultati razpisa bodo znani predvidoma v juniju 2009.

Javni razpis štipendij za doktorski študij na EUI – European University Institute z začetkom
v študijskem letu 2009/2010
Vlada RS je s sklepom zadolžila sklad, da uvrsti štipendiranje raziskovalcev na EUI – European
University Institute v program dela od 2006 dalje.
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Objava
Vrednost razpisa

Predmet razpisa

Število štipendij

PLAN

REALIZACIJA

druga polovica 2008

5. december 2008

86.000,00 EUR*

postopek je še v teku

celotna štipendija, ki vključuje šolnino in življenjske stroške za študijsko leto
2009/2010, 2010/2011 in 2011/2012, zadnje študijsko leto 2012/2013 financira v
celoti izobraževalna ustanova
2

postopek je še v teku, rok prijave še ni potekel

Rok prijave je 28. maj 2009, rezultati razpisa bodo znani predvidoma v juliju 2009.
**Življenjski stroški za posamezno študijsko leto znašajo 14.151,44 EUR in so določeni s strani institucije. Šolnino v celoti krije
institucija.

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov
v tujini v letu 2008/2009 (Ur.l.RS št. 80/08)
Razpis je namenjen sofinanciranju mobilnosti slovenskih doktorskih študentov s področja naravoslovja
in tehnike in jim tako omogočiti dostop do tujih referenčnih raziskovalnih skupin in organizacij in s tem
doseči aktualizacijo in boljši pretok znanja. V letu 2008 je bil razpis omejen izključno na tiste
doktorske študente, ki imajo status mladega raziskovalca ali asistenta na visokošolski izobraževalni
instituciji. Sklad sofinancira življenjske stroške v času raziskovanja v višini 5.000,00 EUR za najmanj
štirimesečno raziskovanje v tujini.

Objava
Vrednost razpisa

Predmet razpisa

Število štipendij

PLAN

REALIZACIJA

prva polovica 2008

8. avgust 2008

250.000,00 EUR*

postopek je še v teku

sofinanciranje življenjskih stroškov v času raziskovanja v tujini v študijskem letu
2008/2009
predvidoma 50

postopek je še v teku, rok prijave še ni potekel

*Sofinanciranje življenjskih stroškov za štirimesečno raziskovalno sodelovanje je 5.000,00 EUR in je enako za vse štipendiste.

Razpis je še v teku, rok prijave je 31. julij 2009 oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis za sofinanciranje sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na
tekmovanjih v tujini (Ur.l. RS št. 80/08)
Veliko slovenskih dijakov in študentov se udeležuje različnih tekmovanj v tujini, na katerih praviloma
dosegajo tudi zelo dobre rezultate. Do sofinanciranja so upravičeni tekmovalci kot posamezniki ali kot
člani tekmovalnih skupin, lahko pa tudi mentor, ki tekmovalca ali skupino spremlja na tekmovanje.
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Med uspehe tekmovalcev tega razpisa lahko med drugim štejejo:

1. zmaga in glavna nagrada na tekmovanju iGEM (The international Genetically Engineered
Machine competition) ter glavna nagrada v kategoriji »Best Health and Medicine Project« tekmovalna skupina 7 študentov interdisciplinarnih področij pod mentorstvom Kemijskega
inštituta Slovenije,

2. bronasta medalja na tekmovanju IMO (International Mathematical Olympiad) – 6 tekmovalcev
pod mentorstvom Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije,

3. pohvala na tekmovanju MEMO (Middle European Mathematical Olympiad) – 4 tekmovalci pod
mentorstvom Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

Objava
Vrednost razpisa

Predmet razpisa

PLAN

REALIZACIJA

prva polovica 2008

8. avgust 2008

100.000,00 EUR*

postopek je še v teku

sofinanciranje udeležbe mladih raziskovalnih skupin na tekmovanjih v tujini v
študijskem letu 2008/2009

Število štipendij

100

postopek je še v teku, rok prijave še ni potekel

*Sofinanciranje življenjskih stroškov za udeležbo na tekmovanju je 1.000,00 EUR, ki je enak za vse udeležence.

Razpis je še v teku, rok prijave je 20. september 2009 oziroma do porabe sredstev.

Program 2: Izobraževanje in znanstveno sodelovanje tujih državljanov v Republiki Sloveniji
Zaključeni javni razpisi

Javni razpis štipendij za doktorski študij tujih državljanov v Sloveniji v študijskem letu
2008/2009 (Ur.l. RS št. 80/08)
Štipendije so namenjene najboljšim tujim študentom za doktorski študij s področja naravoslovja in
tehnike. Zanimanje za študij v RS je veliko predvsem med študenti iz držav Zahodnega Balkana.

Objava
Vrednost razpisa

Predmet razpisa

Število štipendij

PLAN

REALIZACIJA

prva polovica 2008

8. avgust 2008

250.000,00 EUR

261.686,88 EUR*

letna štipendija za šolnino in življenjske stroške v študijskem letu 2008/2009 in do
konca študija.
predvidoma 10

8

*Štipendija vsebuje največ 3.000,00 EUR šolnine in največ 7.500,00 EUR za pokrivanje življenjskih stroškov v posameznem
študijskem letu.
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Štipendija je bila odobrena le osmim od skupno 21 prijavljenih kandidatov (38%).
Vrednost štipendij za prvo leto štipendiranja – študijsko leto 2008/2009 – znaša za navedenih 8
štipendistov 165.035,78 EUR. Vsi štipendisti bodo štipendijo prejemali več let in sicer en štipendist 2
leti, trije štipendisti 3 leta in štirje 4 leta, torej do vključno študijskega leta 2011/2012.
Polovica štipendistov se izobražuje na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, četrtina na Univerzi
v Ljubljani in četrtina na Univerzi v Novi Gorici.

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov iz držav Zahodnega Balkana na
gimnazijskem programu mednarodne mature v Republiki Sloveniji v šolskem letu
2008/2009 (Ur.l. RS št. 73/08)
Štipendiranje sodi v program pomoči državam Pakta stabilnosti za JV Evropo. Štipendist je upravičen
do štipendije za 3. in 4. letnik gimnazijskega programa, in sicer za pokritje stroškov bivanja v
dijaškem domu ter za pokritje dela šolnine.
V preteklosti so štipendirani dijaki dosegli v povprečju 36,5 točk na mednarodni maturi, ena dijakinja
pa celo 44 od 45 možnih. Ena izmed dijakinj je osvojila prvo nagrado na srečanju mladih raziskovalcev
v Mariboru s področja tujih jezikov, en dijak je prejel bronasto Preglovo plaketo na državnem
tekmovanju iz kemije in je bil uvrščen v ožji izbor za pripravo na tekmovanje v olimpiadi iz kemije.
Tudi drugi dijaki izkazujejo izjemne dosežke na izobraževalnem področju in v obšolskih dejavnostih –
jezikih, športu, gledališču. Večina dijakov, ki se odloči dodiplomski študij nadaljevati v Sloveniji, se
odloči za študij na področju naravoslovja ali tehnike, in je na tem študiju tudi zelo uspešna, nekaj
dijakov pa na študij odide tudi v tujino.

Objava
Vrednost razpisa

Predmet razpisa

Število štipendij

PLAN

REALIZACIJA

prva polovica 2008

18. julij 2008

150.000,00 EUR

150.000,00 EUR*

Sofinanciranje bivanja v dijaškem domu in šolnine v šolskem letu 2008/2009 in
2009/2010
do 10

9

* Sofinanciranje bivanja v dijaškem domu in šolnine v višini 8.333,33 EUR za dijaka v posameznem šolskem letu.

Javni razpis sofinanciranja pilotnega projekta izobraževanja tujih državljanov iz držav
Zahodnega Balkana na srednjih tehniških in strokovnih izobraževalnih programih srednjih
šol v Republiki Sloveniji v šolskem letu 2008/2009 (Ur.l. RS št. 73/08)

Na področju tehniških poklicev je v Sloveniji že obstoječe pomanjkanje delovne sile, hkrati pa pada
tudi interes dijakov za vpis na te programe, kar bo dolgoročno vodilo v še bolj občutno pomanjkanje
tega kadra na trgu delovne sile. V okviru pilotnega projekta mora kot partner poleg dijakov in šole,
kjer se ti dijaki izobražujejo, sodelovati tudi slovenski delodajalec, ki mora zagotoviti del sredstev za
pokritje stroškov dijakov za njihovo izobraževanje v 3. in 4. letniku tehniških poklicev ter opravljanje
praktičnih vsebin, kadar jih ne more zagotoviti šola, srednja šola pa bo te dijake sprejela na javno
veljavne programe, ki jih izvaja.
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Dolgoročni načrt je postopna sklenitev bilateralnih pogodb z državami bivše Jugoslavije (Srbija, Bosna
in Hercegovina, Makedonija), ki bo omogočala dijakom iz teh držav študij v Sloveniji pod enakimi
pogoji kot slovenskim dijakom, ter razširitev programa na druge srednje šole v Sloveniji, ki nudijo
izobraževanje za tehniške poklice, v sodelovanju in s sofinanciranjem delodajalcev v Sloveniji glede na
njihove potrebe po tovrstnih kadrih. Končni cilj projekta namreč je, da se s finančno vzpodbudo
omogoči izobraževanje in usposabljanje ter kasneje zaposlitev takih deficitarnih kadrov na območju
Republike Slovenije.

Objava
Vrednost razpisa

Predmet razpisa

Število štipendij

PLAN

REALIZACIJA

prva polovica 2008

18. julij 2008

140.000,00 EUR

140.000,00 EUR*

Sofinanciranje bivanja v dijaškem domu in šolnine za šolski leti 2008/2009 in
2009/2010
do 20

16

* Sofinanciranje bivanja v dijaškem domu in šolnine v višini 4.375,00 EUR za dijaka v posameznem šolskem letu.

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja tujih državljanov
v Sloveniji v letu 2008/2009 (Ur.l. RS št. 82/08)
Namen tega programa je pridobiti tuje strokovnjake za deficitarna področja kot so naravoslovje in
tehnika in jih vključiti v raziskovalne in razvojne projekte v Sloveniji ali v pedagoški proces na
visokošolski stopnji. Sklad sofinancira življenjske stroške za 3 do 12 –mesečno raziskovalno
sodelovanje in 2 do 12-mesečno pedagoško sodelovanje.

Objava
Vrednost razpisa

PLAN

REALIZACIJA

druga polovica 2008

14. avgust 2008

200.000,00 EUR*

postopek je še v teku

Predmet razpisa

sofinanciranje življenjskih stroškov za raziskovalno ali pedagoško sodelovanje v
2008/2009

Število
raziskovalcev

200 mesecev sofinanciranja;
predvidoma 30 raziskovalcev

postopek je še v teku, rok prijave še ni potekel

*Sofinanciranje življenjskih stroškov tujih raziskovalcev in pedagoških sodelavcev je 1.000,00 EUR na mesec za največ dvanajst
mesecev.

Razpis je še v teku, rok prijave je 31. avgust 2009 oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis za sofinanciranje strokovnega sodelovanja tujih državljanov v Sloveniji v letu
2008/2009 (Ur.l. RS št. 82/08)
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Razpis je namenjen sofinanciranju življenjskih stroškov doktorskih študentov ali doktorjev znanosti iz
tujine. Na razpis za raziskovalno sodelovanje se lahko prijavijo gospodarske družbe, katerih projekti
so že sprejeti s strani Agencije za raziskovalno dejavnost (ARS). Prednost imajo projekti, ki bodo
prispevali k tehnološkemu razvoju RS. Splošna pravila poslovanja določajo , da mora primernost
projekta in kandidata na tem projektu oceniti posebni ocenjevalec, kar se je izkazalo kot nepotrebno,
ker je projekt predhodno že potrjen s strani ARS. Sklad bo predlagal spremembo SPP-jev tako, da
posebni ocenjevalci ne bi bili več potrebni. S tem bi se skrajšal postopek odločanja in stroški sklada.
Zaradi administrativnih ovir glede pridobivanja originalnih listin iz tujine, je priporočilo, da se z
naslednjim razpisom omogoči, da se originalne listine lahko pridobijo na vpogled tudi pred podpisom
pogodbe takrat, ko bodo tuji državljani že v RS.

Objava
Vrednost razpisa
Predmet razpisa
Število
raziskovalcev

PLAN

REALIZACIJA

druga polovica 2008

14. avgust 2008

100.000,00 EUR*

postopek je še v teku

sofinanciranje življenjskih stroškov za raziskovalno sodelovanje v 2008/2009
100 mesecev sofinanciranja;
predvidoma 20 raziskovalcev

postopek je še v teku, rok prijave še ni potekel

*Sofinanciranje življenjskih stroškov tujih raziskovalcev je 1.000,00 EUR na mesec za največ dvanajst mesecev.

Razpis je še v teku, rok prijave je 31. avgust 2009 oziroma do porabe sredstev.

Program 3: Vrnitev slovenskih strokovnjakov

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja Slovencev iz
tujine v Sloveniji v letu 2008/2009 (Ur.l. RS št. 105/08)

Slovenski znanstveniki, ki že dalj časa delujejo v tujini, so intelektualni kapital, ki si ga Slovenija želi
trajneje vključiti v poslovno, raziskovalno in izobraževalno dejavnost. Program in finančna sredstva
sklada predstavljajo le spodbudo za ponovno vzpostavitev stikov. Program, ki bi dejansko omogočal
vrnitev, bi bilo potrebno načrtovati v širšem okviru.
Na razpis za raziskovalno sodelovanje se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, katerih projekti so
že sprejeti in so ali bodo financirani iz proračunskih sredstev RS ali sredstev EU. Pedagoško
sodelovanje je namenjeno dvigu kvalitete vsebin javno veljavnih študijskih programov.
Glede na zanemarljivo število prijavljenih kandidatov na ta program je priporočilo, da se izboljša
promocija programa na visokošolskih in raziskovalnih institucijah v RS.

Razpis za sofinanciranje raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja Slovencev iz tujine v
Sloveniji v letu 2008/2009

PLAN

REALIZACIJA
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Objava
Vrednost razpisa

druga polovica 2008

7. november 2008

80.000,00 EUR*

postopek je še v teku

Predmet razpisa

sofinanciranje življenjskih stroškov za raziskovalno in pedagoško sodelovanje v
2008/2009

Število
raziskovalcev

80 mesecev; predvidoma 10
raziskovalcev

postopek je še v teku, rok prijave še ni potekel

* Sofinanciranje življenjskih stroškov Slovencev, ki delajo v tujini, je 1.000,00 EUR na mesec za največ dvanajst mesecev.

Razpis je še v teku, rok prijave je 30. junij 2009 oziroma do porabe sredstev.

Program 4: Kreditiranje študija v tujini

Krediti za študij v tujini so bili razpisani konec januarja 2008 v višini 1.250.000,00 EUR, razpis bo
odprt do 30. aprila 2009. Do konca januarja 2009 je za kredit je zaprosilo 67 kandidatov, od katerih
vsi izpolnjujejo pogoje za pridobitev kredita.
Analiza prejetih vlog kaže, da se vse več kandidatov odloča za študij v tujini na višje rangiranih
institucijah, kjer so tudi stroški študija višji.

Povprečna višina odobrenih kreditov znaša

12.246,27 EUR

Najvišji znesek odobrenega kredita znaša

21.000,00 EUR

Najnižji znesek odobrenega kredita znaša

4.000,00 EUR

Zanimanje študentov po posojilih po posameznih letih je razvidno iz naslednje tabele:

Tabela 2: Posojila v obdobju od šolskega/študijskega leta 2004/2005 do 2008/2009
Kreditno obdobje
Število kandidatov

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2008/2009

63

28

55

67

Najvišji znesek zaprošenega
kredita

20.864,63 EUR

20.864,63 EUR

21.000,00 EUR

21.000,00 EUR

Najnižji znesek zaprošenega
kredita

4.172,93 EUR

4.172,93 EUR

4.000,00 EUR

4.000,00 EUR

Povprečna višina zaprošenih
kreditov

8.417,90 EUR

10.000,12 EUR

10.000,12 EUR

12.246,27 EUR

6

7

8

8

404.212,00 EUR

282.924,39 EUR

706.150,00 EUR

820.500,00 EUR

Povprečno število let vračanja

Skupna vrednost odobrenih
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kreditov

Program 5: Pretok informacij

V okviru sektorja za programe Ad futura deluje informacijski center Ad futura, namenjen
posameznikom, ki se želijo o izobraževanju, usposabljanju ali raziskovanju v tujini pogovoriti s
strokovnjakom, si v knjižnici ali na spletu poiskati ustrezne informacije. Prav tako je namenjen tudi
tujcem, ki bi se želeli izobraževati ali raziskovati v Sloveniji.
Informacijski center Ad futura je pričel z delovanjem leta 2002 in sicer s svetovanjem zainteresiranim
slovenskim dijakom in študentom o možnostih izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja v tujini ter
tujim državljanom glede možnosti izobraževanja in raziskovanja v Sloveniji.
Poleg informacij na spletni strani Ad futura je center nudil tudi svetovanje osebno, telefonsko in po epošti. V letu 2004 pa je z delovanjem pričel tudi spletni Klub Ad futura, ki je postavil nove temelje
za svetovanje in mreženje med tistimi, ki so trenutno v tujini ali so to izkušnjo že zaključili in tistimi,
ki se za tako pot šele odločajo. Vsi člani kluba v svoje poštne predale tako prejemajo tedenske enovice z informacijami o programih sklada in drugih priložnostih na področju mednarodne mobilnosti,
prilagojene ciljni skupini in interesom posameznika. Od ustanovitve do konca leta 2008 je tako izšlo
196 izvodov e-novic za slovenske člane spletnega kluba in 48 izvodov e-novic za tujce, ki jih zanima
študij ali raziskovanje v Sloveniji. Preko spletne strani so lahko člani, pa tudi drugi, uporabljali
spletne forume, katerih teme so lahko posamezni razpisi in postopki prijav, pa tudi splošni –
najdaljši status aktivnega foruma ima tako forum na temo študija v tujini, kjer dijaki in študenti
postavljajo različna vprašanja, odgovarjajo pa jim tako sodelavke sektorja za programe Ad futura kot
tudi študenti, ki sami trenutno študirajo v državi ali na instituciji, o kateri je bilo postavljeno
vprašanje. Spletni klub Ad futura omogoča tudi neposredno mreženje med člani spletnega Kluba
Ad futura, saj omogoča članom iskanje po bazi članov glede na kriterije stopnje, smeri ali države
študija ter stik s tako najdenimi člani, najpogosteje po e-pošti. Delodajalcem omogoča
kadrovanje, saj imajo tudi delodajalci možnost iskanja po bazi članov pod enakimi pogoji in možnost
stika s kakovostnimi bodočimi kadri.
V februarju 2007 je bil Informacijski center Ad futura na razpisu izbran s strani ameriškega State
Department za pridobitev statusa edinega pooblaščenega EducationUSA v Sloveniji za svetovanje o
študiju in izobraževanju v ZDA, ki je med slovenskimi dijaki in študenti na 2. mestu med najbolj
zaželenimi državami. Za vzpostavitev centra in izpolnitev pogojev za pridobitev polnopravnega statusa
je center prejel tudi finančno podporo ameriškega State Department.

Po opravljenem certificiranju centra je maja 2008
potekala
slavnostna
otvoritev
svetovalnega
centra EducationUSA skupaj s prvimi dnevi odprtih
vrat o študiju v ZDA. Center so uradno odprli Marjeta
Cotman, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve, Maryruth Coleman, odpravnica poslov
ambasade
ZDA
in
Wesley
Teter,
regionalni
koordinator EducationUSA za Evropo. V okviru dneva
odprtih vrat pa so potekale predstavitve MBA in
poslovnih študij v ZDA, predstavitve administrativnih
postopkov in dokumentacije ter postopka za
pridobitev vize za študij v ZDA ter predstavitev
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štipendij za študij v ZDA, preko video konference pa sta neposredno iz ZDA svoje izkušnje predstavila
dva slovenska študenta. Za predstavitve je bilo med slovenskimi dijaki in študenti izredno veliko
interesa, zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna mesta, zaradi omejitve prostora pa je lahko
sodelovalo le 35 študentov.

Dan odprtih vrat za študij v ZDA je potekal 18. novembra v
Ljubljani in 20. novembra 2008 v Mariboru. Pri izvedbi so sodelovali
predstavniki Veleposlaništva ZDA, pri dogodku v Mariboru pa je
sodelovala tudi Študentska organizacija Univerze v Mariboru. Obeh
dogodkov se je udeležilo preko sto študentov in dijakov. V času
dogodka so si obiskovalci lahko pogledali knjige in drugo gradivo o
študiju v ZDA, ki je sicer dostopno v knjižnici informacijskega
centra, se pogovorili s svetovalci ter Slovenci, ki so študirali v ZDA,
in se udeležili predstavitev na temo postopka prijave in sprejemnih
izpitov, štipendij za študij v ZDA, pridobitve vize za študij v ZDA in
izkušenj slovenskih študentov v ZDA. Po uradnem delu so se
obiskovalci družili in poiskali nasvete pri predavateljih in gostih, ki
so študirali v ZDA.

Od februarja do decembra 2008 je center neposredno kontaktiralo skupno 1274 oseb in sicer osebno v
knjižnici Informacijskega centra Ad futura, telefonsko, po e-pošti ali preko spletnih forumov ter na
dogodkih, organiziranih s strani centra ali na tistih, kjer je center gostoval s svojim predstavnikom s
stojnico, predstavitvijo ali obojim.
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Statistični pregled realizacije programov Ad futura
Kazalci realizacije
V nadaljevanju bo predstavljen pregled realizacije na področju razpisov programov Ad futura z vidika
naslednjih kazalcev:

¾ smer izobraževanja in raziskovanja, kjer je sklad nastopal kot štipenditor ali sofinancer,
¾ države študija Slovencev v tujini,
¾ države, iz katerih prihajajo tujci na študij ali raziskovanje v Slovenijo.

Kazalec 1: Slovenski študenti in raziskovalci v tujini
V letu 2002 je bilo kljub le enemu javnemu razpisu število štipendistov večje, saj je prvi javni razpis v
letu 2002 omogočal podelitev štipendije tako tistim študentom, ki so se prvič vpisovali na študij v
tujini v študijskem letu 2002/2003, kot tudi tiste, ki so bili v tem študijskem letu vpisani v višje letnike
študija oz. so v 2001/2002 študij že zaključili.
V letu 2002 in 2003 so bila sredstva na voljo za vse smeri študija, od leta 2004 dalje pa sklad ne
razpisuje več sredstev za področje umetnosti in kulture. Od leta 2006 dalje se razmerje med
naravoslovno-tehniškimi in družboslovno-humanističnimi študiji močno prevesi v korist prvih, saj je za
drugo področje sklad objavil razpis le za tiste študije, katerih štipendiranje je bilo predvideno s
sklepom Vlade RS, torej za magistrski študij na College of Europe ter doktorski študij na European
University Institute, vsi ostali razpisi pa so bili omejeni na področje naravoslovja in tehnike.
V letu 2008 je sklad zopet objavil razpis štipendij za družboslovni ali humanistični podiplomski
(magistrski ali doktorski) študij slovenskih državljanov v tujini. Podatki za leto 2008 upoštevajo le
vloge, prispele do 31. decembra 2008, saj štirje razpisi, objavljeni v letu 2008, še niso zaključeni oz.
rok prijave še ni potekel. Končno število upravičencev iz razpisov, objavljenih v letu 2008, se bo tako
približalo številu iz leta 2002 ali ga celo preseglo.

Graf 1: Prikaz deležev slovenskih študentov in raziskovalcev, ki so prejeli štipendijo ali sofinanciranje iz
programov Ad futura, glede na področje izobraževanja oziroma raziskovanja
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Slovenski študenti in raziskovalci praviloma odhajajo v različne evropske države, med katerimi
prednjači Velika Britanija, ter severnoameriške države, največ v ZDA, saj se v ti dve regiji odpravi kar
97% vseh študentov in raziskovalcev. Hkrati opazimo, da obstaja tudi nekaj interesa za druge regije,
predvsem Azijo in Oceanijo, med katerimi je najpogosteje Avstralija.
Graf 2: Prikaz regij, kamor odhajajo na študij ali raziskovanje slovenski študenti in raziskovalci, ki so
prejeli štipendijo ali sofinanciranje iz programov Ad futura

Kazalec 2: Tuji kadri v Sloveniji
Od leta 2003 dalje javni sklad v okviru programov Ad futura razpisuje tudi štipendije in sofinanciranje
raziskovanja tujih državljanov v Republiki Sloveniji, preko katerega želi v Slovenijo privabiti tuj
perspektiven kader, predvsem s področja naravoslovja in tehnike.
Slika 3 prikazuje pregled področij izobraževanja, študija oziroma raziskovanja, na katerih so se
izobraževali ali raziskovali dijaki, študenti in raziskovalci, ki so v Slovenijo prišli iz tujine. Področje
»drugo« se nanaša na dijake, ki se v Sloveniji izobražujejo po programu mednarodne mature. Podatki
za leto 2008 so delni, saj so bili zaključeni le trije javni razpisi z zaprtim rokom prijave od skupno 6
objavljenih razpisov, medtem ko je prijava na ostale razpise še možna, saj gre za razpise z odprtim
rokom prijave, sredstva za te razpise pa še niso bila v celoti porabljena.

Graf 3: Prikaz deležev dijakov, študentov in raziskovalcev iz tujine, ki so prejeli štipendijo ali
sofinanciranje iz programov Ad futura, glede na področje izobraževanja, pedagoškega, raziskovalnega
ali strokovnega sodelovanja

31

Tuji dijaki, študenti in raziskovalci praviloma prihajajo iz evropskih držav. V tem obdobju je bilo takih
več kot 80%, od tega večina, kar 56% iz držav bivše Jugoslavije (Bosna in Hercegovina, Črna gora,
Hrvaška, Makedonija in Srbija). Nekaj več kot 10% jih prihaja iz Azije in Oceanije, največ iz Kitajske in
Avstralije.

Graf 4: Prikaz deležev dijakov, študentov in raziskovalcev iz tujine, ki so prejeli štipendijo ali
sofinanciranje iz programov Ad futura, glede na regijo, iz katere prihajajo.

Največji delež števila sofinanciranih dijakov, študentov in raziskovalcev predstavljajo pedagoški,
raziskovalni in strokovni sodelavci, in sicer 45%. Pedagoški delavci svojo pedagoško dejavnost
opravljajo v okviru javno veljavnih visokošolskih programov na slovenskih javno veljavnih
visokošolskih institucijah. Raziskovalni in strokovni sodelavci so vključeni v raziskovalne projekte v
raziskovalnih organizacijah oziroma v raziskovalnih centrih visokošolskih izobraževalnih institucij ali
gospodarskih subjektov, ki tovrstne centre imajo.

Graf 5: Prejemniki sredstev po namenu.
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2.3.2

Programi na podlagi Zakona o štipendiranju

Na osnovi Zakona o štipendiranju je sklad v letu 2008 pričel s podeljevanjem Zoisovih štipendij,
neposrednih kadrovskih štipendij in sofinanciranjem enotnih regijskih štipendijskih shem, dodelil
štipendije za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu v
študijskem letu 2008/2009 in objavil javni razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu
razvoju družbe za leto 2008.

2.3.2.1

Zoisove štipendije

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je z novim Zakonom o štipendiranju, ki je stopil v veljavo
1. septembra 2008, prevzel dodeljevanje novih Zoisovih štipendij za kandidate,
•

ki na novo uveljavljajo pravico do Zoisove štipendije in

•

stare Zoisove štipendiste, ki nadaljujejo izobraževanje na višji stopnji.

Stari Zoisovi štipendisti s še veljavno pogodbo pa do izteka le-te ostajajo na Zavodu RS za
zaposlovanje.
Javni poziv za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oz. študijsko leto 2008/2009 je bil objavljen 1.9.
2008. Rok za oddajo vlog je bil 15.9. 2008 za dijake in 6.10. 2008 za študente.
Vlagatelji so lahko kandidirali za pridobitev Zoisove štipendije pod naslednjimi pogoji:
Devetošolci:
•
•

s povprečno oceno najmanj 4,5 in potrdilom, da je bil učenec v skladu s Konceptom za
odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli identificiran kot nadarjen ali
z izkazanim izjemnim dosežkom.

Srednješolci:
•
•
•

s povprečno oceno najmanj 4,1 ali
z izkazanim izjemnim dosežkom ali
z zlato maturo.

Študenti:
•
•
•

s povprečno oceno najmanj 8,5 ali
z izkazanim izjemnim dosežkom ali
s potrdilom o uvrstitvi med najboljših 5 % študentov v posameznem letniku posameznega
študijskega programa.

V posameznih skupinah so se vlagatelji, ki so izpolnjevali pogoje, razvrščali od najboljšega do
najslabšega. Štipendije so bile dodeljene vlagateljem, ki so bili v posamezni skupini najbolje uvrščeni
in sicer do porabe sredstev. Meje, ki so se postavile z razvrščanjem, so razvidne iz spodnje tabele.
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Tabela 3: Mejne vrednosti potrebne za pridobitev štipendije
SKUPINA

MERILA

MEJE PO RANGIRANJU

povprečna ocena najmanj 4,5

4,87

OŠ
izjemni dosežek

15 točk

povprečna ocena najmanj 4,1
SŠ

izjemni dosežek

40 točk

zlata matura

30 točk

povprečna ocena najmanj 8,5
VŠ-VS

4,92

9,43

izjemni dosežek

5 točk

top 5%

1,14*

* količnik med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno letnika posameznega študijskega programa

Sredstva za Zoisove štipendije
Za šolsko leto 2008/2009 je bilo za Zoisove štipendiste, ki prejemajo štipendijo na skladu,
namenjenih 9.000.000 EUR od tega je bilo za štipendije, ki se bodo izplačale v proračunskem letu
2008 rezerviranih 1.739.420 EUR (940.020 EUR za nove upravičence in 799.400 EUR za stare
Zoisove štipendiste, ki prehajajo na višjo stopnjo izobraževanja).
Dejansko porabljenih v letu 2008 je bilo 979.749,53 EUR za nove vlagatelje in 299.548,98 EUR za
stare Zoisove štipendiste. Sredstva za stare Zoisove štipendiste niso bila v celoti porabljena, saj
približna polovica štipendistov, ki so v lanskem šolskem letu na Zavodu RS za zaposlovanje zaključili
štipendijsko razmerje, in za katere se je pri načrtovanju sredstev predpostavljalo, da bodo prejemniki
Zoisovih štipendij še naprej, ni uveljavljala pravice za nadaljnje prejemanje štipendije na skladu.
Sredstva so bila razdeljena v skladu s Sklepom o določitvi deležev Zoisovih štipendistov med osnovno
šolo, srednjo šolo, višjo in visoko šolo za šolsko oz. študijsko leto 2008/09, ki ga je določil minister,
pristojen za delo.
Tabela 4: Razdelilnik sredstev
SKUPINA
OŠ

SŠ

VŠ-VS

MERILA

ODSTOTNI DELEŽ po
merilih (%)

povprečna ocena

45

izjemni dosežek

5

povprečna ocena

7

izjemni dosežek

2

zlata matura

11

povprečna ocena

17

izjemni dosežek

3

top 5%

10
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ODSTOTNI DELEŽ po
skupinah (%)

50

20

30

Število vlog
Za uveljavitev pravice do Zoisove štipendije je sklad skupaj prejel 9673 vlog, od tega jih je 8675
pravico do Zoisove štipendije uveljavljalo na novo, 998 pa je bilo vlog starih Zoisovih štipendistov, ki
izobraževanje nadaljujejo na višji stopnji. Do 31.12.2008 je sklad prejel 480 pritožb na odločbe oz.
sklepe. Obdelava pritožb se je prenesla v leto 2009, ker informacijski sistem za reševanje pritožb v
letu 2008 še ni bil podprt.
Med novimi vlagatelji je bilo največ prejetih vlog v skupini osnovnošolcev (41,1 %), vlog iz skupine
srednješolcev je 38% in 20,9 % iz skupine študentov.
Pozitivno je bilo odločenih 38 % vseh vlog, 58,7 % je bilo negativno odločenih. 2,3 % vlog je bilo
zavrženih, ker so bile oddane po roku navedenem v javnem pozivu oziroma niso bile dopolnjene v
predpisanem roku.
En odstotek vlog je bilo na dan 31.12. 2008 še neodločenih, med njimi so bile predvsem vloge
študentov, ki se izobražujejo v tujini in za katere z Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo še ni bil posredovan podatek o tem, ali sta izobraževalna ustanova in program na njej,
akreditirana.

Tabela 5: Število vlog po posameznih kategorijah na dan 31.12.2008
SKUPINA

POZITIVNE

NEGATIVNE

ZAVRŽENE

NEODLOČENE

SKUPAJ

OŠ

1774

1685

108

0

3567

SŠ

487

2745

58

10

3300

VŠ-VS

545

1146

48

69

1808

STARI

874

105

6

13

998

3680

5681

220

92

9673

SKUPAJ

Novi kandidati so lahko uveljavljali pravico do Zoisove štipendije na podlagi osmih meril. Iz spodnje
tabele je razvidno število novih upravičencev do Zoisove štipendije po posameznem merilu.

Graf 6: Število novih upravičencev do Zoisove štipendije po posameznih merilih
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Višina štipendije
Osnovna štipendija za dijake je znašala 63,50 EUR in za študente 97,85 EUR. K osnovni Zoisovi
štipendiji se lahko dodelijo še dodatek glede na dohodek v družini štipendista, dodatek za vrsto in
področje izobraževanja, za učni oz. študijski uspeh, za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča in
dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. Povprečna štipendija za dijake je znašala 146,50 EUR,
medtem ko za študente 192,11 EUR. Vendar je povprečna višina Zoisovih štipendistov, ki štipendijo
prejemajo na skladu nekoliko nižja, ker pri novih štipendistih prevladuje skupina 1. letnikov dijakov in
1. letnikov študentov, ker so brez dodatka na učni uspeh.

Graf 7: Povprečna višina štipendij

36

2.3.2.2

Sofinanciranje kadrovskih štipendij

Sklad je v letu 2008 objavil štiri (4) razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij. Dva javna razpisa
sta bila objavljena za sofinanciranje enotnih regijskih štipendijskih shem (posredno sofinanciranje
kadrovskih štipendij) in dva razpisa za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem.
V letu 2008 je bilo za sofinanciranje kadrovskih štipendij na osnovi pogodb podeljenih 14.981.454,39
EUR. Za šolsko leto 2007/2008 je bilo iz naslova koncesijskih dajatev posredno sofinanciranih 820
kadrovskih štipendij in 491 neposredno sofinanciranih kadrovskih štipendij, medtem ko je za šolsko
leto 2008/2009 sofinanciranih 1131 posrednih kadrovskih štipendij, podatki za neposredne kadrovske
štipendije zaradi nedokončanih postopkov še niso popolni.

Posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij oz. enotne regijske
štipendijske sheme
Sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem oz. posredno sofinanciranje kadrovskih
štipendij poteka na podlagi Zakona o štipendiranju ter v okviru Operativnega programa razvoja
človeških virov 2007 – 2013. 1
Namen izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem je vzpostavitev trajnega regionalnega sistema
štipendiranja mladih za razvojno perspektivne in deficitarne poklice v posamezni regiji, v skladu z
zahtevami gospodarstva in trga dela. Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij dijakom ter
študentom za izobraževanje na posamezni ravni in posameznem izobraževalnem programu od
vključitve v enotno regijsko štipendijsko shemo do zaključka njihovega izobraževanja.
Enotne regijske štipendijske sheme predstavljajo uskladitev interesov med delodajalci, nosilci enotne
regijske štipendijske sheme in državo s težnjo k doseganju:
•

usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji;

•

dvigu ravni izobrazbene strukture; znižanju strukturne brezposelnosti;

•

vračanju izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo ter

•

vzpodbujanju razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanju razvoja kadrov
skladno potrebam trga delovne sile.

Javni razpisi v letu 2008

V letu 2008 sta bila v okviru posrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij objavljena dva javna
razpisa in sicer:

1 Program je od šol.l.2008/2009 delno financiran iz evropskih sredstev
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Javni razpis za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2007/2008 (43.
javni razpis) 2
Postopek dodeljevanja
Sklad je na podlagi javnega razpisa razpisal sredstva za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij
za eno šolsko/študijsko leto upravičencem, ki so se na razpis prijavili s potrebami delodajalcev. Sklad
je z odločbami dodelil izbranim upravičencem sredstva. Upravičenci so za tem izvedli javne razpise za
dodeljevanje kadrovskih štipendij v posamezni regiji, na katere so se prijavili potencialni štipendisti.
Po sklenitvi pogodb o štipendiranju med delodajalcem, štipendistom in upravičencem, je upravičenec
dostavil skladu vso dokumentacijo (pogodbe o štipendiranju, potrdila o vpisu itd.) za sklenitev
pogodbe o sofinanciranju med upravičencem in skladom.
V okviru posrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij se je v letu 2008 izvajal tudi 40. javni razpis,
ki pa je bil objavljen že v letu 2007. V letu 2008 so bila za ta razpis izplačana sredstva v višini
928.824,00 EUR.

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto
2008/2009 (58. javni razpis)
Postopek dodeljevanja
Sklad na podlagi javnega razpisa za izbor operacij razpiše sredstva za izvajanje enotnih regijskih
štipendijskih shem nosilcem teh shem oz. upravičencem (v nadaljevanju), ki se prijavijo s
programom. Upravičenci pripravijo program na osnovi predhodno zbranih potreb delodajalcev po
kadrih v posamezni regiji.
Sklad s pogodbo o sofinanciranju dodeli izbranim upravičencem v okviru razpisa sredstva, s katerimi
upravičenci izvedejo javne razpise za dodeljevanje kadrovskih štipendij v posamezni regiji, na katere
se prijavijo potencialni štipendisti. Upravičenci skupaj z delodajalci izmed prispelih prijav izberejo
najustreznejšega kandidata ter z njim sklenejo pogodbo o štipendiranju za celotno obdobje
izobraževanja na isti stopnji.
Tabela 6: Posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij v letu 2008

Razpis

Objava

Šol.l.

40

2007

2007/2008

Razpisana
sredstva

Izplačana
sredstva v
2008

oz. sklepov

Podeljena
sredstva na
podlagi pogodb
o sofinanciranju

Število
odločb

Prijavitelji

Prijavljene
potrebe

11

1963

11

956.825,19

928.824,00

745

9

140

9

97.400,39

84.264,00

75

12

3086

12

13.728.186,02

Štipendije

3.184.056 3
43 4

58

2
3
4

2008

2007/2008

2008

2008/2009 do
konca
izobraževanja
na isti stopnji

19.000.000

0

1131

43. Javni razpis je ponovitev 40. javnega razpisa, saj sredstva niso bila v celoti podeljena.
Za 43. javni razpis so zaradi ponovitve 40. javnega razpisa ostala na razpolago sredstva v višini 2.037.628 EUR.
Ponovljen 40. javni razpis zaradi nepokritih potreb.
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Dodeljena sredstva
Sredstva za sofinanciranje posrednih kadrovskih štipendij so se za šolsko leto 2007/2008 (40. in 43.
javni razpis) zagotovila iz namenskih sredstev sklada iz naslova koncesijskih dajatev in so bila
podeljena za eno šolsko leto, medtem ko se od šolskega leta 2008/2009 sredstva zagotavljajo v višini
15% iz državnega proračuna in 85% iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
Za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je bilo do sedaj upravičencem s pogodbami o
sofinanciranju dodeljenih 14.782.411,60 EUR. Sklad je v letu 2008 iz naslova koncesijskih dajatev
izplačal 1.013.088 EUR, medtem ko izplačil za šolsko leto 2008/2009 iz proračuna v letu 2008 ni bilo.
V okviru dodeljenih sredstev je bilo za šolsko leto 2007/2008 sofinanciranih 820 štipendij, medtem ko
v šolskem letu 2008/2009 sofinanciranih 1131 štipendij.

Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij
Program neposrednega financiranja kadrovskih štipendij se izvaja v sodelovanju med skladom in
delodajalcem. Sklad na podlagi javnega poziva delodajalcem pripravi javni razpis za neposredno
sofinanciranje kadrovskih štipendij. Sklad za kadrovsko štipendijo, ki jo podeljuje delodajalec,
sofinancira polovico sredstev (50% štipendije), vendar največ v višini 30% minimalne plače. Število
sofinanciranih štipendij je odvisno predvsem od razvojnih potreb delodajalca oziroma od indeksa
razvojne ogroženosti regije.

Javni razpisi v letu 2008
V letu 2008 je bil v okviru neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij objavljen:
•
•
•

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrih za šolsko/študijsko leto 2008/2009
49. javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem
šolsko/študijsko leto 2007/2008 in
50. javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem
šolsko/študijsko leto 2008/2009.

za
za

Javni poziv
Namen javnega poziva je bil seznaniti se s potrebami delodajalcev po kadrih glede na razvojne in
kadrovske potrebe delodajalcev. Na poziv se je odzvalo 170 delodajalcev z že 1184 obstoječimi
kadrovskimi štipendijami, medtem ko se je več kot 631 delodajalcev odzvalo na poziv z okoli 3200
novimi potrebami.

Javni razpis
V letu 2008 sta bila objavljena dva (2) razpisa za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij
delodajalcem: za obstoječe kadrovske štipendije, ki jih delodajalci izplačujejo v šolskem/študijskem
letu 2007/2008 in za nove kadrovske štipendije od šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje do
zaključka trenutne stopnje izobraževanja posameznega kadrovskega štipendista za pridobitev
izobrazbe po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja,
javno veljavnih študijskih programih višjega izobraževanja ali javno veljavnih dodiplomskih in
podiplomskih študijskih programih.
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Tabela 7: Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij

Razpis

Objava Šol.l.

Razpisana
sredstva

Št.
prijavljenih
delodajalcev

Prijavljene
potrebe
Odločbe

Podeljena
sredstva na
podlagi
pogodb

Izplačana
sredstva v
2008
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2007/2008
do konca
izobraževanja
2008 na isti stopnji

5.000.000

98

585

50

2008/2009
do konca
izobraževanja
2008 na isti stopnji

8.000.000

184

505

Postopki še niso zaključeni 5

13.000.000

282

1090

Postopki še niso zaključeni

SKUPAJ

98

1.155.867,98

359.601

Štipendije

491

Dodeljena sredstva
Sredstva za sofinanciranje neposrednih kadrovskih štipendij se zagotavljajo iz namenskih sredstev
sklada iz naslova koncesijskih dajatev. V letu 2008 je bilo za neposredne kadrovske štipendije
razpisanih 13.000.000 EUR, od tega v šolskem letu 2007/2008 podeljenih 1.155.867,98 EUR, medtem
ko zaradi postopkov v teku, podatkov za šol. l. 2008/2009 še ni. Za neposredno sofinanciranje
kadrovskih štipendij je sklad je v letu 2008 izplačal 359.601 EUR. V okviru dodeljenih sredstev je bilo
za šolsko leto 2007/2008 sofinanciranih 491 štipendij, medtem ko za šolsko leto 2008/2009
dokončnih podatkov še ni.

Pregled realizacije sofinanciranja kadrovskih štipendij
Kazalci realizacije
V nadaljevanju je predstavljen pregled realizacije na področju razpisov sofinanciranja kadrovskih
štipendij v šolskem letu 2007/2008 z vidika naslednjih kazalcev: 6

¾ regijo štipendistov 7
¾ smer izobraževanja štipendistov
¾ stopnjo izobrazbe štipendistov
¾ poklic štipendistov.

5

Razpis se je zaključil 15. oktobra 2008. V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku je po ugotovitvi
popolnosti vseh vlog, začel teči dvomesečni rok za izdajo odločbe vsem prijaviteljem na razpis, zaradi česar so bili
postopki na dan 31.12.2008 še v teku. Podeljenih je bilo 440 sofinanciranj kadrovskih štipendij, v kar pa še niso
vključene morebitno pozitivno razrešene pritožbe, ki jih rešuje II. stopenjski organ (4 delodajalci, 5 štipendij).

6 Ker so podatki za šolsko leto 2008/2009 delni, niso zajeti v grafičnih prikazih.
7 Podatki samo za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij.
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Graf 8: Število posrednih kadrovskih štipendij po regijah v šol. l. 2007/2008

Največ posredno sofinanciranih štipendij je bilo podeljenih v Savinjski regiji in Gorenjski regiji,
medtem ko najmanj v Osrednjeslovenski regiji in Podravski regiji.

Graf 9: Kadrovski štipendisti glede na smer izobraževanja v šol. l. 2007/2008

Iz slike je razvidno, da je število posredno sofinanciranih kadrovskih štipendistov večje od števila
neposrednih kadrovskih štipendistov. Večina sofinanciranih kadrovskih štipendij je s področja tehnike
in naravoslovja, medtem ko lahko ugotovimo, da je delež sofinanciranih kadrovskih štipendij s
področja družboslovja in humanistike tako pri posrednem kot neposrednem sofinanciranju podoben.
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Graf 10: Kadrovski štipendisti glede na stopnjo izobrazbe v šol. l. 2007/2008

Največ sofinanciranih kadrovskih štipendij prejemajo štipendisti za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
sledi ji srednješolska izobrazba, medtem ko je najmanj sofinanciranja kadrovskih štipendij namenjenih
za pridobitev znanstvenega magisterija in doktorata.

Tabela 8: Število kadrovskih štipendistov na poklic najpogosteje sofinancirane kadrovske štipendije v
šol. l. 2007/2008

Mesto

Število štipendistov - posredno
sofinanciranje

Število štipendistov - neposredno
sofinanciranje

1

strojni tehnik

117

strojni tehnik

85

2

univerzitetni diplomirani
inženir strojništva

98

univerzitetni diplomirani
inženir strojništva

60

3

diplomirani inženir
strojništva

64

univerzitetni diplomirani
inženir elektrotehnike

51

4

univerzitetni diplomirani
inženir elektrotehnike

34

diplomirani inženir strojništva

28

univerzitetni diplomirani
inženir gradbeništva

30

mehatronik operater

27

doktor medicine

30

Drugo

447

Drugo

240

SKUPAJ

820

SKUPAJ

491

5

Največ sofinanciranih kadrovskih štipendij je namenjenih za pridobitev izobrazbe s področja
strojništva, tako univerzitetne kot poklicne in visokošolske strokovne.
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2.3.2.3

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

V letu 2008 je bil zaključen javni razpis za dodelitev štipendij za dodiplomski študij v Republiki
Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu v študijskem letu 2008/2009, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/08 z dne 20. junija 2008 (v nadaljevanju 51. javni razpis).
Namen tovrstnega štipendiranja je spodbujati povezovanje mladih Slovencev v zamejstvu in po svetu
z matičnim narodom ter jim zagotoviti možnosti za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji.
Na 51. javni razpis je prispelo skupaj 115 vlog. Pozitivno odločbo za dodelitev štipendije je prejelo 93
kandidatov. Skupno število štipendistov, ki v študijskem letu prejemajo štipendijo je 91, ker sta dva
štipendista odstopila od pogodbe o štipendiranju. V letu 2008 je bilo za štipendije za Slovence v
zamejstvu in Slovence po svetu izplačano 64.860,00 EUR.

Kazalci realizacije
Pregled realizacije 51. javnega razpisa z vidika naslednjih kazalcev:

¾
¾
¾
¾
¾

novi štipendisti in štipendisti, ki so štipendijo že prejemali
osebni status štipendistov
države, iz katerih prihajajo štipendisti
Slovenci v zamejstvu in Slovenci po svetu
smer izobraževanja štipendistov

Novi štipendisti in štipendisti, ki so štipendijo že prejemali
Na 51. javni razpis so se lahko prijavili novi kandidati in štipendisti, katerim je štipendijo za Slovence
brez slovenskega državljanstva dodelil CMEPIUS in so izpolnjevali pogoje za vpis v višji letnik študija.
Do prejemanja štipendije je upravičenih 53 kandidatov, ki so štipendijo že prijemali in 40 novih
kandidatov. Dva štipendista sta naknadno odstopila od pogodbe o štipendiranju.

Graf 11: Novi in stari štipendisti
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Osebni status štipendistov
Do štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu so upravičene osebe, ki izpolnjujejo enega
izmed naslednjih statusov:
•
•
•

Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima državljanstvo Republike
Slovenije;
Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima status Slovenca brez
državljanstva Republike Slovenije;
Slovenec zunaj Republike Slovenije brez državljanstva Republike Slovenije in brez statusa.

Večina štipendistov ima status Slovenca zunaj Republike Slovenije brez državljanstva Republike
Slovenije in brez statusa. Nobeden štipendist nima priznanega statusa Slovenca brez državljanstva
Republike Slovenije.

Graf 12: Število štipendistov po osebnem statusu

Države, iz katerih prihajajo štipendisti
Največ štipendistov prihaja s Hrvaške (30) in iz Italije (21).

Graf 13: Število štipendistov po državah
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Slovenci v zamejstvu in Slovenci po svetu
Med štipendisti je znatno večji delež zamejskih Slovencev. Največ jih prihaja z Reke na Hrvaškem in
Trsta v Italiji.

Graf 14: Slovenci v zamejstvu in Slovenci po svetu

Smer izobraževanja štipendistov
Štipendisti so vpisani v študijske programe na 24 fakultetah; največ jih študira na Filozofski,
Ekonomski in Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Iz grafa je razvidno, da je večji delež
štipendistov, ki so vpisani na študijske programe naravoslovnih in tehničnih ved.

Graf 15: Študijska usmeritev štipendistov

2.3.2.4

Nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe

Javni razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2008, je bil
objavljen v Uradnem listu RS št. 115/2008 z dne 5. decembra 2008 (v nadaljevanju 62. javni razpis).
Namen programa je spodbujati trajnostni razvoj družbe s podelitvijo nagrad dijakom in študentom, ki
pripomorejo k trajnostnemu razvoju družbe s svojimi izjemnimi šolskimi oziroma študijskimi dosežki.
Razpis bo zaključen v začetku leta 2009. Sredstva v višini 500.000,00 EUR se bodo začela črpati v
letu 2009.
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2.3.3
Programi sofinancirani iz Evropskega socialnega
sklada v finančni perspektivi 2007-2013
Sklad je od posredniških teles prevzel tudi izvajanje eno- ali večletnih instrumentov, sofinanciranih iz
sredstev Evropskega socialnega sklada v finančni perspektivi 2007 - 2013, ki so v fazi priprave in
izvedbe, ter se z njimi dosega namen ustanovitve sklada. V prvi fazi so bili to naslednji instrumenti:
•

izobraževanje in usposabljanje za konkurenčnost in zaposljivost (MDDSZ)

•

praktično usposabljanje pri delodajalcih/vzpodbude za delodajalce (MŠŠ)

•

mentorske in inštruktorske sheme (MDDSZ),

•

shema: job rotation (MDDSZ) in

•

posredno ali neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij (MDDSZ).

Sektor za programe Evropskega socialnega sklada, ki se je vzpostavil avgusta 2008, je objavil en javni
razpis in pripravljal ter usklajeval dokumentacijo s posredniškima telesoma za naslednje programe:
mentorske sheme, job rotation, praktično usposabljanje z delom za vajence, dijake in študente. Poleg
omenjenih programov je sektor sodeloval tudi pri pripravi dokumentacije za izvedbo programa
kompetenčni centri. Dokumentacija za program praktičnega usposabljanja z delom za vajence, dijake
in študente je bila v letu 2008 v veliki meri usklajena, kar bo omogočilo izvajanje tega programa v
letu 2009.

Izobraževanje in usposabljanje za konkurenčnost in zaposljivost
Cilj programa je vzpodbujanje razvoja človeških virov v podjetjih, še posebej dviga izobrazbene
strukture in usposobljenosti zaposlenih, z namenom povečevanja zaposljivosti in mobilnosti
delojemalcev na eni ter krepitve konkurenčnosti delodajalcev na drugi strani.

Javni razpis »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in
zaposljivost«
V avgustu je bil objavljen 59. javni razpis za »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja
zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost«. Na javni razpis je prispela 1101 vloga. Komisija je
odprla vse v roku prispele in pravilno označene vloge in pozvala k dopolnitvi 576 vlagateljev. Komisija
je s sklepom zavrgla 126 vlog, ker vloge niso prispele pravočasno ali pa niso bile pravilno označene
oz. po pozivu k dopolnitvi niso bile v roku ustrezno dopolnjene ter zaradi neizpolnjevanja pogojev
zavrnila 281 vlog. Zaradi velikega števila pritožb vlagateljev na sklepe o zavrnitvi je MDDSZ zaustavilo
postopek izdaje sklepov o dodelitvi/nedodelitvi sredstev. Zaradi velikega števila pritožb vlagateljev na
sklepe o zavrnitvi je MDDSZ zaustavilo postopek izdaje sklepov o dodelitvi/nedodelitvi sredstev.
Postopek izdaje sklepov je bil izveden januarja 2009, kjer je bilo od 819 vlog, uvrščenih v izbirni
postopek, izbranih 350 vlagateljev. Zaradi poteka veljavnosti sheme državnih pomoči »Programi
usposabljanja« pred izdajo sklepov o dodelitvi sredstev je minister za delo, družino in socialne zadeve
v marcu izdal Sklep o spremembi vira financiranja programa »Izobraževanje in usposabljanje
zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008-2010«. Sklad je na tej podlagi pripravil
odločbe o delni ničnosti sklepov izdanih v januarju. Obenem je Sklad pripravil tudi pogodbe ter jih v
začetku aprila poslal izbranim vlagateljem v podpis.
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Objava
Vrednost razpisa

Predmet razpisa

Število
izbranih
vlagateljev

PLAN

REALIZACIJA

2008

8.8.2008

8.000.000,00 EUR

7.997.376,05 EUR*

Sofinanciranje stroškov izobraževanja, potrjevanja NPK in usposabljanja zaposlenih in
njihovih potnih stroškov.

350

Posredniško telo

350

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS

*Sredstva so bila dodeljena 350 vlagateljem, izplačana bodo v letih 2009, 2010 in 2011 na podlagi predloženih
dokazil o nastalih upravičenih stroških. V letu 2009 bo predvidoma izplačanih 2.400.000, 00 EUR.

Razpisi v pripravi v letu 2008
Minister za šolstvo in šport je izdal Sklep o začetku postopka in Sklep o izbiri upravičenca neposredne
potrditve operacije “Sofinanciranje vzpodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z
delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2008, 2009 in 2010.” Javni sklad je
pripravil vso potrebno dokumentacijo za prijavo projekta in izvedbo javnega razpisa za delodajalce, ki
imajo ustrezno opremljena učna mesta za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom za vajence,
dijake in študente v šolskih letih 2008/2009 in 2009/2010. Povrnitev stroškov izvajanja praktičnega
usposabljanja z delom se bo delodajalcem dodeljevalo kot vzpodbuda za vzpostavljanje teh učnih
mest.
V okviru izvedbe programa mentorskih shem je sklad pripravil dokumentacijo za prijavo projekta in
izvedbo javnega razpisa, ki je v procesu usklajevanja z MDDSZ. Ministrstvo je skladno z usklajenim
načinom izvedbe projekta izvedlo spremembo kataloga APZ in pripravilo seznam ustreznih
usposabljanj za mentorje, ki se bodo vključili v program mentorskih shem.
Za projekt job rotation in druge projekte/programe, ki jih bo sklad prevzel v izvajanje so se v letu
2008 pripravljale podlage in vrstila usklajevanja glede načina izvedbe projektov.
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2.4 UPRAVLJANJE KADROV
V letu 2008 je bilo potrebno zaradi povečanega obsega dela in pristojnosti, ki jih je na sklad prenesel
Zakon o štipendiranju sklad organizacijsko prenoviti. Vzpostavljeni sta bili dve glavni službi in sicer
Služba za skupne zadeve, ki opravlja naloge s področja organizacije sklada, stikov z javnostmi,
finančnega poslovanja, upravljanja s kadrovskimi viri in pravnih zadev, in Služba za razvoj in izvedbo
projektov, v okviru katere so bili oblikovani sektorji za izvedbo postopkov podelitve posameznih vrst
štipendij oziroma sredstev. Organizacija sklada je natančno opredeljena s Pravilnikom o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Število zaposlenih
Zaradi že navedenih razlogov je v prvi polovici 2008 potekalo intenzivno zaposlovanje novih kadrov.
Tako je v letu 2008 na skladu delovno razmerje sklenilo 22 novih javnih uslužbencev, in sicer se jih je
največ (18) zaposlilo na delovnem področju Službe za razvoj in izvedbo projektov. V skladu z določili
Zakona o štipendiranju sta Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Zavod RS za
zaposlovanje na sklad v skladu s sporazumom prerazporedila 4 javne uslužbence, ki opravljajo naloge
v postopkih dodeljevanja Zoisovih štipendij.

Graf 16: Rast števila zaposlenih

V skladu s Sklepom o določitvi dovoljenega števila zaposlenih oseb pri osebah javnega prava
(št.18001-19/20006/25) je dovoljeno število zaposlenih oseb na dan 31.12.2008 pri Javnem skladu
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 27.
Od skupno 27 zaposlenih na dan 31.12.2008 je 6 zaposlenih za dolčen čas, od tega 5 sofinanciranih s
strani ESS za čas do 2015 in 1 pripravnik do 31.07.2009.
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Tabela 9: Zaposleni na skladu
1.1.2008

31.12.2008

UPRAVA

2

2

SLUŽBA ZA SKUPNE ZADEVE

0

1

Glavna pisarna

0

2

Sektor za odnose z javnostmi in promocijo

0

1

Finančno računovodski sektor

1

2

Sektor za pravne in kadrovske zadeve

1

1

Sektor za informacijsko tehnologijo

0

0

Sektor za programe Ad futura

1

3

Sektor za kadrovske štipendije

0

3

Sektor za Zoisove štipendije

0

5

Sektor za programe Evropskega
socialnega sklada 8

0

5

Sektor za posebne programe

0

2

SKUPAJ

5

27

SEKTOR ZA RAZVOJ IN IZVEDBO
PROJEKTOV

Izobrazbena struktura
Na skladu je bilo na dan 31.12.2008 več kot dve tretjini zaposlenih z univerzitetno izobrazbo, medtem
ko tretjino predstavljajo zaposleni z magisterijem, srednjo in višjo oz. visokošolsko strokovno
izobrazbo.

8

Zaposleni so financirani iz sredstev ESS in niso del skupnega kadrovskega načrta.
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Graf 17: Izborazbena struktura zaposlenih

Starostna struktura zaposlenih
Povprečna starost zaposlenih na skladu je na dan 31.12.2008 bila 35,5 let. Največ zaposlenih (9) je
bilo starih od 31 in 35 let. Več kot polovica zaposlenih na skladu pa je starih med 31 in 40 let.

Graf 18: Starostna struktura zaposlenih

Izobraževanje in usposabljanje
Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih je bilo v letu 2008 urejeno s Pravilnikom o izobraževanju,
izpopolnjevanju, usposabljanju in nadaljnjem izobraževanju javnih uslužbencev v Javnem skladu
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. V preteklem letu so bile sklenjene štiri pogodbe o
financiranju nadaljnjega izobraževanja javnih uslužbencev, trije javni uslužbenci pa so opravili
strokovni izpit iz upravnega postopka.

V mesecu avgustu so se izvedle tudi aktivnosti v zvezi z uvedbo novega plačnega sistema.
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2.5 ODNOSI Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJA
Sektor za odnose z javnostmi in promocijo je pričel delovati sredi leta 2008, v njem je zaposlena ena
oseba. V letu 2008 je bil poudarek sektorja na promociji programov, vzpostavitvi dobrih odnosov z
mediji in drugimi relevantnimi javnostmi.
V letu 2008 so se odnosi z javnostmi v primerjavi s preteklimi leti bistveno razširili. Zanimanje
javnosti za sklad in s tem potrebe po informacijah so postali bistveno večji, tako pri notranji kot tudi
pri zunanjih javnostih.

Odnosi z mediji
V letu 2008 je sklad postal izredno zanimiv za medije, kot tudi za ostale javnosti. V primerjavi s
preteklim letom se je pojavljanje sklada v medijih skoraj podeseterilo.

Graf 19:

Pojavljanje sklada v medijih v 2007 in 2008
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Z relevantnimi novinarji so bili vzpostavljeni korektni odnosi. Na skladu se trudimo, da smo
novinarjem vedno na razpolago in da jim na vprašanja odgovorimo v najkrajšem možnem času. Na
novinarska vprašanja odgovarjamo dnevno preko telefona s splošnimi informacijami in preko
elektronske pošte z obširnejšimi in bolj specifičnimi ali pomembnimi informacijami. Za komuniciranje z
novinarji sta odgovorni svetovalka za odnose z javnostmi in direktorica sklada, ostale zaposlene niso
pooblaščene za dajanje izjav medijem.
V letu 2008 so bile ob predstavitvi letnega načrta, skupnem razpisu kadrovskih štipendij in ob
predstavitvi prvih rezultatov odločanja o Zoisovih štipendijah ter objavi razpisa nagrad za prispevek k
trajnostnemu razvoju družbe organizirane novinarske konference. Sporočila za javnost so na skladu že
ustaljeno orodje in se pošljejo ob vsaki pomembnejši novici, kot so objava razpisa ali zaključek razpisa
z rezultati. V letu 2008 jih je bilo objavljenih 17 sporočil za javnost.

Odnosi z zaposlenimi
V zadnjem letu je število zaposlenih na skladu strmo naraslo. Z večjim številom zaposlenih se je
pokazala potreba po okrepljenem internem komuniciranju, zato je novembra 2008 začelo izhajati
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mesečno elektronsko glasilo javnega sklada pod imenom Skladovnica. Z njim zaposlene redno
obveščamo o vseh pomembnejših dogodkih in rezultatih sklada, kot tudi podajamo možnost za osebno
predstavitev zaposlenih, z namenom prispevanja k boljšemu medsebojnemu poznavanju.
Za zaposlene je bila v letu 2008 dvakrat organizirana manjša pogostitev s predstavitvijo novosti in
dela sektorjev – pred selitvijo v nove prostore in pred zaključkom leta.
V drugi polovici leta je bila izvedena tudi krajša raziskava o zadovoljstvu zaposlenih. Rezultati
raziskave so se izkazali za zelo dobre, iz povprečja je izstopala samo ena posameznica. Pri odgovorih
se je za najbolj pomanjkljiv izkazal pretok informacij znotraj sklada ter možnosti delovnih
pripomočkov.

Odnosi z dijaki in študenti
Sklad je v letu 2008 veliko pozornosti namenil čim bolj celovitemu in ažurnemu obveščanju dijakov in
študentov o možnostih pridobitve štipendije. Informiranje je potekalo na različne načine in prek
različnih medijev in dogodkov. Sklad se je dijakom in študentom podrobneje predstavil na Študentski
areni, ki je potekala oktobra 2008. S svojimi prispevki smo večkrat sodelovali v reviji Študent in
ostalih medijih. Promocijsko gradivo o skladu in programih za študente in dijake je bilo poslano na vse
srednje šole in fakultete v Sloveniji. Sklad je svoje programe predstavili tudi na različnih dogodkih, kot
so zaposlitveni sejem Bazar priložnosti na Ptuju, tržnica srednjih šol v Prekmurju, sestanek s preko
200 svetovalnimi delavkami na Šolskem centru Celje in več podobnih dogodkih. V letu 2008 je bila
organizirana tudi predstavitev dejavnosti sklada za predstavnike ŠOS-a in DOS-a.

Stojnica sklada na Študentski areni 08
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Odnosi s podjetji
Sklad je v letu 2008 izvedel prve razpise za podjetja, ki še ne poznajo zadostno vseh dejavnosti
sklada. V spletnem klubu sklada je bilo konec leta 2008 včlanjenih že 350 podjetij.
V letu 2008 so bile v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in nekaterimi območnimi
zbornicami organizirane predstavitve dejavnosti in razpisov sklada.

Spletno komuniciranje
V letu 2008, še posebej v drugi polovici leta, je število obiskovalcev spletne strani pa tudi članov
spletnega kluba drastično naraslo. Na dan spletno stran v povprečju obišče 700 oseb, spletni klub pa
je vsak dan v povprečju večji za 3 člane.

¾ Spletni klub
V letu 2008 se je spletni klub Ad futura preimenoval v spletni klub sklada, saj njegovi člani še zdaleč
niso omejeni na programe Ad future. Izmed vseh profilov se je najbolj povečalo število podjetij v
spletnem klubu.
V začetku leta 2008 je spletni klub štel 2328 članov, do konca leta pa se je število članov povečalo za
46 % na skupno 3402 članov. Največ novih članov prihaja iz skupine dodiplomskih študentov in
podjetij.
Struktura članov spletnega kluba je bila konec leta 2008 sledeča:

Graf 20: Najštevilčnejši profili v spletnem klubu
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¾ Spletne strani
Povprečno število mesečnih obiskov v letu 2008 je bilo 13.779, skupno število obiskov spletnih strani
v letu 2008 pa je bilo 165.344.
Daleč najvišje število obiskov je bilo zabeleženo po objavi javnega poziva za dodelitev Zoisovih
štipendij v mesecu septembru – skupno število obiskov je bilo ta mesec rekordno in je znašalo
43.823.

Graf 21: Obisk spletnih strani v 2008
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Še posebej je število obiskov spletnih strani strmo naraščalo v drugi polovici leta. V prvi polovici leta
je bilo povprečno število 228 obiskov na dan, v drugi polovici leta pa je sklad na dan povprečno beležil
kar 678 obiskov. Število obiskov v zadnjem četrtletju leta 2008 se je v primerjavi z zadnjim
četrtletjem leta 2007 povečalo za več kot šestkrat.

Graf 22: Primerjava števila obiska spletnih strani v zadnjem četrtletju 2007 in 2008
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december

Za izredno učinkovit način komunikacije so se izkazali spletni forumi, preko katerih so člani spletnega
kluba sklada zastavljali vprašanja, povezana s specifičnim razpisom ali programom sklada. Ob objavi
pomembnejših razpisov so se za čas odprte prijave na razpis tako odprli forumi, v sklopu katerih so
sodelavke sklada odgovarjale na zastavljena vprašanja obiskovalcev.
V letu 2008 so se spletne strani sprotno posodabljale s pomočjo sektorjev, na katere se nanaša
posamezna vsebina. Spletne strani ne morejo povsem nadomestiti drugih oblik komuniciranja, so pa
vsekakor praktičen in učinkovit način komuniciranja v času viškov, kot so objava javnega poziva za
Zoisove štipendije. Spletna stran se je v letu 2008 promovirala kot relevanten vir informacij za vse
ciljne javnosti sklada.
S pomočjo spletnega kluba skladove novice vsak teden dosežejo več kot tri tisoč članov.
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III.

RAČUNOVODSKO POROČILO
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Spremljanje poslovanja

¾ Poslovni račun
Pri Upravi za javna plačila ima sklad za svoje delovanje odprt podračun št. 01100 – 6030960968 in za
izvajanje programa sklada podračun namenskega premoženja št. 01100 – 6000006813.

¾ Evidentiranje poslovnih dogodkov
Javni sklad je v poslovnem letu 2008 evidentiral poslovne dogodke in vodil poslovne knjige upoštevaje
vse zakonske predpise, ki opredeljujejo poslovanje javnega sklada kot posrednega proračunskega
uporabnika.

¾ Računovodstvo
Računovodsko spremljanje poslovanja izvaja na osnovi pogodbe zunanji izvajalec - podjetje FORS
d.o.o., Ljubljana.

¾ 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 revidirala proces podeljevanja oz.
financiranja kadrovskih štipendij z vidika ustreznosti in zakonitosti ter obstoja in delovanja notranjih
kontrol ter proces zaposlovanja novih delavcev in izračuna plač.
Zunanji revizijski nadzor je po izdelanem zaključnem računu za leto 2008 v februarju 2009 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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Zaključni račun 2008
Bilanca stanja na dan 31.12.2008

Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2008 (v EUR)
ZNESEK predhodno
leto

ZNESEK tekoče leto

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

154.722

47.787

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

38.423

25.659

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

23.939

18.860

NEPREMIČNINE

0

0

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

0

0

227.184

111.512

86.946

70.524

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV
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

25.697.843

16.974.393

27

80

663.298

341.191

0

0

7.973

7.997

21.130.168

13.519.815

2.604.455

1.994.458

62.421

44.784

1.046.066

1.038.163

183.435

27.905

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

C) ZALOGE

0

0

OBRAČUN NABAVE MATERIALA

0

0

ZALOGE MATERIALA

0

0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA ; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE
VREDNOSTNICE
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
NEPLAČANI ODHODKI

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

25.852.565

17.022.180

3.252.915

0

I. AKTIVA SKUPAJ
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE - izplačane štipendije v
2008
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Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2008 (v EUR) – nadaljevanje
ZNESEK Predhodno
leto

ZNESEK Tekoče leto

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

1.497.272

1.117.226

0

0

49.495

11.581

107.500

14.332

7.197

8.292

21.673

0

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

0

0

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

0

0

1.311.407

1.083.021

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

NEPLAČANI PRIHODKI
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

24.355.293

15.904.954

SPLOŠNI SKLAD

0

0

REZERVNI SKLAD

0

0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI

0

0

DOLGOROČNE REZERVACIJE

0

0

6.721.227

6.721.227

0

0

0

0

0

0

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0

0

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

0

0

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

0

0

181.297

74.362

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI
JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI
JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA STREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

0

0

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

17.452.769

9.109.365

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0

0

25.852.565

17.022.180

3.252.915

0

I. PASIVA SKUPAJ
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE - izplačane štipendije v 2008
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Pojasnilo posameznih postavk Bilance stanja na dan 31.12.2008

A. Dolgoročna sredstva:

•

154.722 EUR

Neopredmetena dolgoročna sredstva:

14.484 EUR

Neopredmetena dolgoročna sredstva so se v tekočem letu zaradi kadrovskega širjenja sklada
povečala zaradi nabav programske opreme za novozaposlene delavce.

•

Opredmetena dolgoročna sredstva:

140.238 EUR

Opredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo opremo, s katero razpolaga sklad za
opravljanje svoje dejavnosti. Zaradi kadrovske širitve sklada, zaposlitve novih delavcev in
preselitev na novo lokacijo v neopremljene prostore, so se sredstva glede na predhodno leto
povečala.

Nabave tako neopredmetenih kot opredmetenih dolgoročnih sredstev so bile izvršene v
skladu s poslovnim načrtom za leto 2008.
Vsa dolgoročna sredstva se amortizirajo po predpisanih zakonskih stopnjah.

B. Kratkoročna sredstva:

•

25.697.843 EUR

Denarna sredstva:

663.325 EUR

Stanje denarnih sredstev na poslovnih računih in v blagajni se je glede na preteklo leto
povečalo, za potrebe poslovanja se je vzdrževala primerna tekoča likvidnost.

•

Dani predujmi in varščine:

7.973 EUR

Znesek predstavlja varščino v višini enomesečne najemnine za poslovne prostore na predhodni
lokaciji. Po primopredaji prostorov je prejšnji najemodajalec zavezan sredstva vrniti skladu.
Vračilo terjamo v skladu s pogodbo Ker sredstva v navedenem času niso bila vrnjena, je sklad
začel z s postopkom izterjave.

•

Kratkoročne terjatve do uporabnikov
enotnega kontnega načrta:

21.130.168 EUR

Znesek predstavlja prosta likvidna sredstva, delno iz namenskega premoženja in v večini
neporabljenih prilivov iz koncesijskih dajatev, ki so bila usmerjena v kratkoročne kapitalske
naložbe – v depozite pri državni zakladnici, za namene pridobivanja obresti, s katerim se
financira delovanje sklada.
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•

Kratkoročne finančne naložbe:

2.604.455 EUR

Del prostih likvidnih sredstev iz namenskega premoženja je usmerjen v kratkoročne kapitalske
naložbe – v depozite pri Deželni banki Slovenije, d.d., za namene kreditiranja študija v tujini.

•

Kratkoročne terjatve iz financiranja:

62.421 EUR

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 2008 in prejeta v januarju 2009.

•

Druge kratkoročne terjatve:

1.046.066 EUR

Sestavljajo jih terjatve iz naslova obračunanih koncesijskih dajatev za december 2008, katerih
obveznost za plačilo zapade v januarju 2009 in terjatev po tožbi Gambit d.o.o. iz leta 2007 za
neizdelan programski paket informacijskega sistema sklada.

•

Neplačani odhodki:

183.435 EUR

Sestavljajo jih že obračunane, še ne plačane obveznosti za prejete račune domačih
dobaviteljev za opravljene dobave v letu 2008, obveznosti za plače zaposlenih za december
2008 in obveznosti do tujih izobraževalnih institucij, katerih plačila zapadejo v naslednjem letu
ter obveznosti za obračunani davek od dohodka pravnih oseb; po zakonskih predpisih jih
vodimo evidenčno na terjatveni strani.

C. Zaloge:

0

Dejavnost sklada ni take narave, da bi bilo potrebno vzdrževanje zalog.

•

99. Aktivni konti izvenbilančne evidence: 3.252.915 EUR
Zaradi spremembe vodenja namenskih proračunskih sredstev v 2008, na tem kontu evidenčno
vodimo celotna izplačila za štipendije v tekočem poslovnem letu.

D. Kratkoročne obveznosti:

•

1.497.272 EUR

Obveznosti do zaposlenih:

49.495 EUR

Sestavljajo jih obveznosti do zaposlenih iz naslova obračunanih decembrskih plač v bruto
znesku s pripadajočimi davki in prispevki iz plač in so bile izplačane v januarju 2009.

•

Obveznosti do dobaviteljev:

107.500 EUR
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Sestavljajo jih obveznosti do domačih dobaviteljev po prejetih računih in obveznosti do tujih
izobraževalnih institucij, katerih računi so bili izdani v decembru 2008, plačila so bila izvršena
v januarju 2009.
Neporavnanih zapadlih obveznosti sklad nima.

•

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja:

7.197 EUR

Sestavljajo davki in prispevki na obračunane plače za december 2008, ki jih plača delodajalec
in so poravnane v januarju 2009.
•

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta:

21.673 EUR

Sestavljajo jih prejeta, še ne izplačana sredstva iz proračuna RS za štipendije za Zamejce po
svetu v višini 2.430 EUR in kratkoročne obveznosti v višini 463 EUR za prejete obračune
stroškov plačilnega prometa UJP za december 2008, ki se poravnavajo v januarju 2009.
Ta postavka vključuje tudi obračunani davek od dohodkov pravnih oseb v znesku 18.780 EUR,

•

Neplačani prihodki:

1.311.407 EUR

Sestavljajo jih že obračunane, še ne plačane obresti za depozitna sredstva pri poslovni banki
in obresti sredstev na transakcijskih računih, ter koncesijske dajatve, ki so bili plačani v
januarju 2009.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti:

•

Sklad namenskega premoženja:

24.355.293 EUR

6.721.227 EUR

Sestavlja ga začetna ustanovna vloga in dokapitalizacija izvedena s strani ustanovitelja v letu
2004.

•

Obveznosti za neopredmetena sredstva
in opredmetena osnovna sredstva:

181.297 EUR

Vrednost predstavlja sedanja vrednost dolgoročnih sredstev, ki jih ima sklad v upravljanju,
povečanih za tožbo prosti Gambit d.o.o. za neizpolnjeno pogodbo za informacijski sistem v letu
2006, katere vrednost se na aktivni strani bilance vodi med drugimi kratkoročnimi terjatvami.

•

Presežek prihodkov nad odhodki

17.452.769 EUR

Sestavlja ga kumulativni presežek prihodkov nad odhodki sklada.

•

99. Pasivni konti izvenbilančne evidence:

3.252.915 EUR

Zaradi spremembe vodenja namenskih proračunskih sredstev v 2008, na tem kontu evidenčno
vodimo celotna izplačila za štipendije v tekočem poslovnem letu.
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Tabela 2: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2008
Z N E S E K v EUR
NAZIV

1
I. Neopredmetena
dolgoročna sredstva in
opredmetena osnovna
sredstva v upravljanju

ZNESEK
ZNESEK Nabavna
Popravek
vrednost
vrednost
(1.1.)
(1.1.)
3

4

ZNESEK Povečanje
nabavne
vrednosti

ZNESEK Povečanje
popravka
vrednosti

ZNESEK Zmanjšanje
nabavne
vrednosti

ZNESEK Zmanjšanje
popravka
vrednosti

ZNESEK –
Amortiza-

5

6

7

8

9

cija

ZNESEK Neodpisana
vrednost
(31.12.)

ZNESEK Prevrednote
nje zaradi
okrepitve

ZNESEK Prevrednote
nje zaradi
oslabitve

10 (3-4+56-7+8-9)

11

12

137.172

89.385

138.101

0

1.662

0

29.504

154.722

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.659

18.861

12.764

0

0

0

5.078

14.484

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

111.513

70.524

125.337

0

1.662

0

24.426

140.238

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

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

A. Dolgoročno odloženi
stroški
B. Dolgoročne
premoženjske pravice
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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 finančnih naložb in posojil – 31.12.2008

VRSTE NALOŽB OZIROMA POSOJIL

1

Znese
k
naložb
in
danih
posojil
(1.1.)
3

Znesek
Znesek
popravkov
povečanja
naložb in
naložb in
danih
danih
posojil
posojil
(1.1.)
4

5

Znesek
povečanj
popravkov
naložb in
danih
posojil

Znesek
Znesek
zmanjšanja
zmanjšanja
popravkov
naložb in
naložb in
danih
danih
posojil
posojil

6

7

8

Znesek
naložb in
danih
posojil
(31.12.)

Znesek
popravko
v naložb
in danih
posojil
(31.12.)

Knjigovodsk
a vrednost
naložb in
danih
posojil
(31.12.)

Znesek
odpisanih
naložb in
danih
posojil

9 (3+57)

10 (4+68)

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

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
institucije

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 deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.d.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Naložbe v deleže v deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.o.o.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Naložbe v deleže v tujini

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. 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

B. Naložbe v deleže
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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

II. Dolgoročno dana posojila in
depoziti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

III. Skupaj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov od 01.01.2008 do 31.12.2008 (v EUR)
ZNESEK -

NAZIV KONTA
2

Tekoče leto

ZNESEK Predhodno leto

4

5

I. SKUPAJ PRIHODKI

11.368.259

9.211.343

TEKOČI PRIHODKI

10.993.985

8.671.451

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

9 Izkaz prihodkov in odhodkov (tabele 4-7) ni opremljen z indeksi, ker predstavlja uradno verzijo poslovanja in je vnaprej
predpisan, zaradi česar je tabela Realizacija finančnega načrta za 2008 opremljena z indeksi in prikazuje podrobnejši pregled
poslovanja po posameznih vsebinskih sklopih.
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Davki na menjavo tujih valut

0

0

Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije

0

0

DRUGI DAVKI

0

0

NEDAVČNI PRIHODKI

10.993.985

8.671.451

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

10.993.985

8.671.451

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

639.287

360.603

10.354.698

8.310.848

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

0

0

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

0

0

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

0

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

0

0

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

374.274

539.892

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

374.274

539.892

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

374.274

539.892

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

0

0

Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
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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
POLITIKO

0

0

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
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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

3.024.856

1.800.722

TEKOČI ODHODKI

841.415

378.407

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

368.449

137.985

Plače in dodatki

319.199

126.461

Regres za letni dopust

10.304

3.639

Povračila in nadomestila

26.401

4.971

Sredstva za delovno uspešnost

6.866

1.918

Sredstva za nadurno delo

5.390

996

0

0

289

0

57.520

22.359

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

29.334

11.495

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

23.500

9.209

Prispevek za zaposlovanje

199

78

Prispevek za starševsko varstvo

331

130

4.156

1.447

415.446

218.063

82.937

62.425

1.668

227

48.028

17.942

Prevozni stroški in storitve

1.372

2.145

Izdatki za službena potovanja

4.567

9.361

38.298

11.341

129.426

56.216

0

0

Davek na izplačane plače

7.204

7.131

Drugi operativni odhodki

II. SKUPAJ ODHODKI

Plače za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na
podlagi ZKDPZJU
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine

101.946

51.275

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

0

0

Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije

0

0

Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

0

0

Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam

0

0

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
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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

2.108.056

1.405.286

0

0

Subvencije javnim podjetjem

0

0

Subvencije finančnim institucijam

0

0

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

0

0

TEKOČI TRANSFERI
SUBVENCIJE

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

2.108.056

1.405.286

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

2.108.056

1.405.286

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

INVESTICIJSKI ODHODKI

75.385

17.029

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

75.385

17.029

Nakup zgradb in prostorov

0

0

Nakup prevoznih sredstev

0

0

60.378

15.510

1.909

0

0

0

Investicijsko vzdrževanje in obnove

0

0

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

0

0

13.098

1.519

Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Nakup nematerialnega premoženja
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Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring

0

0

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

8.343.403

7.410.621

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0

0

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

16

5

Število mesecev poslovanja

12

12
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Pojasnila posameznih postavk Izkaza prihodkov in odhodkov v letu 2008

I. Prihodki:
•

11.368.259 EUR

Tekoči prihodki:

10.993.985 EUR

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 ter prihodki iz koncesijskih dajatev, ki jih
plačujejo slovenski študentski servisi.
•

Transferni prihodki:

374.274 EUR

Transferne prihodke sestavljajo v celoti prejeta sredstva iz proračuna RS za delovanje sklada.

II. Odhodki:
•

3.024.856 EUR

Tekoči odhodki:

841.415 EUR

Oblikovane tekoče odhodke sestavljajo plače in drugi izdatki zaposlenih v višini 368.449 EUR,
prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 57.520 EUR ter izdatki za blago, storitve in
druge stroške poslovanja v višini 415.446 EUR.
•

Tekoči transferi:

2.108.056 EUR

Transferi posameznikom sestavljajo izplačane štipendije po pogodbah, ki se financirajo iz
koncesijskih dajatev: 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 ter za neposredne in posredne kadrovske štipendije
slovenskim delodajalcem, katerih razpisi so bili v tekočem poslovnem letu prvič objavljeni.
Preostale štipendije, ki so se financirale iz proračuna RS, sklad na zahtevo Ministrstva za
finance vodi na kontih obveznosti v okviru Bilance stanja.
•

Investicijski odhodki:

75.385 EUR

Zaradi povečanega števila novo zaposlenih delavcev in selitve v večje neopremljene poslovne
prostore je bila potrebna nabava dodatne pisarniške in računalniške opreme v višini 62.287
EUR in programske opreme v višini 13.098 EUR za novozaposlene delavce.

III. Presežek odhodkov nad prihodki:

8.343.403 EUR

Sklad je zaključil poslovno leto 2008 s presežkom prihodkov nad odhodki v skupni višini 8.343.403
EUR.
Presežek denarnih sredstev v višini 106.521 EUR je nastal zaradi neplačanih računov dobaviteljev,
katerih obveznost je nastala v 2008, plačani pa so bili v januarju 2009.
Večina presežka denarnih sredstev – 8.236.882 EUR je nastala zaradi neporabljenega priliva sredstev
iz naslova koncesijskih dajatev, ki jih je sklad začel zbirati v letu 2007 in bodo po vzpostavitvi
celotnega programa sklada namenjeni za štipendije.
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Tabela 5: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb – 31.12.2008 (v EUR)
NAZIV KONTA

ZNESEK Tekoče leto

ZNESEK 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

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLUČENIM V ENOTNO
UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR

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
ZNESEK
NAZIV KONTA

Predhodno
leto

Tekoče 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 - 31.12.2008 (v EUR)
ZNESEK Tekoče leto

NAZIV KONTA

ZNESEK 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
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
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0

0

8.343.403

7.410.621

0

0

Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov (v EUR)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

ZNESEK Tekoče leto

ZNESEK 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) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

0

0

prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

0

drugi prevrednotovalni 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 prevrednotovalni poslovni odhodki

0

0

N) CELOTNI ODHODKI

0

0

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

0

0

P) PRESEŽEK ODHODKOV

0

0
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Realizacija finančnega načrta za 2008 (v EUR)

Konto

Opis

Finančni načrt
2008

710

Nedavčni prihodki (obresti in prihodki od
premoženja)

740

Sredstva iz državnega proračuna za izvajanje
programov iz ESS-Tehnična pomoč OP 20072015

740

Sredstva iz državnega proračuna - za tekoče
odhodke in investicije

740
710

Realizacija /
načrt 2008

736.800

649.047

87

87.470

31.140

36

381.600

343.134

90

Sredstva iz državnega proračuna - namenska
sredstva - štipendije

1.453.000

1.147.290

79

Nedavčni prihodki – prihodki iz koncesijskih
dajatev

9.000.000

10.344.938

115

11.658.870

12.515.549

105

1.095.870

841.415
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A.
40

Realizacija
2008

PRIHODKI
Tekoči odhodki

4000 +
4010

Plače in drugi prejemki zaposlenih skupaj s
prispevki in davki

461.384

425.969

92

4020 +
4021

Pisarniški material, oglaševanje, računovodske
in revizijske storitve, reprezentanca in drugi
splošni material in storitve

140.000

84.605

60

50.000

48.028

96

4022

Električna energija, telefonske, internetni in
poštne storitve

4023

Prevozni stroški in storitve vzdrževanja vozil

5.000

1.372

27

4024

Izdatki za službena potovanja

26.000

4.567

17

4025

Tekoče vzdrževanje objektov in komunikacijske
opreme ter zavarovanja

45.000

38.298

85

114.000

129.426

8.978

7.204

80

245.508

101.946*

42

110.000

75.385

68

9.035.007

3.252.915

36

10.240.877

4.169.715

41

1.417.993

8.345.834

589

4026

Najemnine in zakupnine

4028

Davek na izplačane plače

4029

Drugi operativni odhodki (stroški izobraževanja,
avtorske pogodbe, študentsko delo, sejnine,
stroški izvedbe programa dela, odvetniške
storitve, članarine, stroški plačilnega prometa,
drugo(*stroški študentskega dela = 12.757.EUR)

42
411
B.
C.

Investicijski odhodki (Oprema in
nematerialne naložbe)
Tekoči transferji (štipendije)
ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Neporabljena sredstva iz
proračuna RS za štipendije za Zamejce po
svetu
Neporabljena sredstva iz
proračuna RS za tekoče odhodke in
investicije

(2.430)

(106.521)

Neporabljena sredstva iz naslova
koncesijskih dajatev v 2008

(8.236.883)
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Druga pojasnila k računovodskim izkazom
¾ Upravljanje z namenskim premoženjem
Namensko premoženje sklada na dan 31.12.2008 je ostalo enako kot v prehodnem obračunskem
obdobju, to je 6.721.227 EUR. Del sredstev v višini 2.604.455 EUR je vezan kot depozit v Deželni
banki Slovenije d.d., kot osnova za dodeljevanje kreditov za študij v tujini. Preostanek sredstev smo
vložili v kratkoročne vloge v državno zakladnico po trenutno veljavnih obrestnih merah.

¾ Naložbe prostih denarnih sredstev
Zaradi neenakomerne porabe namenskih sredstev za podeljevanje štipendij in prilivov iz naslova
koncesijskih dajatev, je imel sklad v tekočem poslovanju likvidnostni presežek. Sredstva so bila
naložena v zakladne menice in depozite pri državni zakladnici. S pridobljenimi obrestmi, je sklad
povečal razpoložljiva sredstva za redno poslovanje.

¾ Realizacija finančnega načrta za 2008

•

Prihodki:

V letu 2008 je sklad skupno realiziral za 12.515.549 EUR oz. 105 % planiranih prihodkov iz finančnega
načrta. Nedavčni prihodki (obresti in prihodki za dogodka EuroWistom in Ameriški center) so bili
realizirani v višini 649.047 EUR oz. 87 % planirane višine. Sredstva iz proračuna za tekoče odhodke in
investicije so bila realizirana v višini 343.134 EUR oz. 90 % planiranih sredstev. Sredstva iz
proračuna za štipendije, planirana za 2008, so bila realizirana v višini 1.147.290 EUR oz. 79 %
planirane višine. Iz koncesijskih dajatev smo realizirali za 10.344.938 EUR prilivov kar je za 15 % več
od planirane višine.

•

Odhodki:

V letu 2008 je sklad skupno realiziral za 4.169.715 oz. 41 % vseh planiranih odhodkov iz finančnega
načrta.
Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 841.415 oz. 77 % planiranih. Odstopanja od finančnega
načrta beležimo pri vseh namenih. Vzrok je v neenakomerni časovni kadrovski zapolnitvi in stroških
procesiranja novih programov, ki jih ni bilo mogoče v celoti oceniti vnaprej, ker ni bilo preteklih
izkušenj.
Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 75.385 EUR oz. 68 % planiranih. Zaradi širitve
dejavnosti se je sklad preselil v večje neopremljene prostore, sredstva so bila porabljena za
opremljenost delovnih mest s pisarniško in računalniško opremo.
Štipendije so bile realizirane v višini 3.252.915 EUR oz. 36 % planiranih. Ad futurini programi, ki so že
ustaljeni so bili realizirani v višini 1.785.763 EUR oz. 71 % planirane višine, ki ni bila dosežena zaradi
neenakomerne porabe sredstev za štipendije po letih, ki se pokažejo šele ob prijavi kandidatov na
posamezni razpis.
Novi programi so bili realizirani v višini 1.439.152 EUR oz. 25 % planirane višine in še niso v celoti
zaživeli kot tudi dejstvo, da je bilo prijavljenih potreb po štipendijah v času planiranja veliko več, kot
je bilo končnih prijav na razpisih.
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•

Presežek prihodkov nad odhodki:

Sklad je zaključil poslovno leto 2008 s presežkom prihodkov nad odhodki v skupni višini 8.345.834
EUR.
V Bilanci stanja se izkazuje presežek v višini 2.430 EUR iz naslova neporabljenih sredstev za štipendije
za Zamejce po svetu.
V Izkazu prihodkov in odhodkov se izkazuje presežek sredstev v višini 8.343.403 EUR, katerih
106.521 EUR je iz naslova neporabljenih sredstev iz proračuna RS za tekoče odhodke in investicije, ki
se je porabil za plačilo dobaviteljem v januarju 2009 za prejete račune v decembru 2008. Presežek
sredstev v višini 8.236.882 EUR je iz naslova neporabljenih koncesijskih dajatev, ki se bodo porabili
po vzpostavitvi celotnega programa štipendij v naslednjih letih.
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IV. REVIZORJEVO POROČILO
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